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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Șocurile legate de riscurile climatice s-ar putea răspândi în întregul sistem financiar, în special în cazul

unei tranziții ecologice dezordonate. Pierderile de pe piețele financiare ca urmare a reevaluării bruște a

riscurilor climatice ar putea afecta fondurile de investiții și asigurătorii, precum și declanșarea de falimente

corporative și pierderi de credit pentru bănci. Politicile macroprudențiale și microprudențiale ar trebui să

funcționeze simultan pentru a atenua riscul sistemic. Banca Centrală Europeană (BCE) și

Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) au publicat un raport comun privind modul în care șocurile

climatice pot afecta sistemul financiar european. Rezultatele arată faptul că riscurile climatice se pot

răspândi rapid și pot dăuna atât companiilor, cât și băncilor. Raportul aduce argumente suplimentare cu

privire la natura sistemică a riscurilor climatice și oferă o bază pentru un răspuns de politică

macroprudențială. Raportul identifică mai mulți factori de amplificare a riscului climatic la nivelul sistemului

financiar. Riscurile de tranziție pot fi amplificate din cauza legăturilor economice și financiare dintre bănci și

societăți și între acestea. De exemplu, o creștere bruscă a prețurilor carbonului ar putea crește

probabilitatea ca neîndeplinirea obligațiilor de plată de către o societate să ducă la neîndeplinirea

obligațiilor de plată de către o altă societate. Deși acest lucru se aplică în special companiilor cu emisii

ridicate de dioxid de carbon, ar putea afecta, de asemenea, contrapărțile lor cu emisii mai reduse de dioxid

de carbon. Între timp, pericolele naturale interdependente, cum ar fi stresul hidric, stresul termic și

incendiile de pădure, pot amplifica riscul climatic fizic, deoarece acestea se pot grupa și se pot exacerba

reciproc. Dinamica pieței poate amplifica, de asemenea, impactul financiar al riscurilor fizice. Spre exemplu,

un șoc climatic ar putea duce la o reevaluare bruscă a prețului riscului climatic, provocând astfel vânzări de

urgență, în cazul în care instituțiile financiare, în special cele cu portofolii suprapuse, vând rapid un număr

mare de active expuse în același timp, la prețuri foarte scăzute.

(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220726~491ecd89cb.en.html)

- În primele trei luni ale anului 2022, consumul real al gospodăriilor pe cap de locuitor s-a diminuat cu 0,6%

în zona euro, după ce a înregistrat o scădere de 0,9% în trimestrul anterior. Venitul real al gospodăriilor pe

cap de locuitor a coborât în primul trimestru din 2022 cu 0,5%, după o micșorare de 0,7% în

trimestrul IV din 2021. În T1 2022, venitul disponibil brut al gospodăriilor (în termeni nominali, ajustat

sezonier) a crescut cu 1,8% în zona euro și cu 1,7% în UE. Această creștere se explică, în principal, prin

contribuția pozitivă importantă a remunerării angajaților. În primul trimestru al anului 2022, rata de

economisire a crescut cu 0,1 puncte procentuale (pp) în zona euro și cu 0,2 pp în UE, comparativ cu

trimestrul anterior. Cele mai mari creșteri au fost observate în Danemarca (+5,1 puncte procentuale) și

Belgia (+2,9 puncte procentuale), în timp ce Austria (-5,2 puncte procentuale) a înregistrat cea mai mare

scădere.

(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14909519/2-27072022-AP-EN.pdf/58e72ada-0222-

8f69-a437-2840ced5e3e3)

Dobânzi de politică monetară

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Statele Unite

2,25% - 2,5%

Evoluții

• Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive prezintă la momentul actual toate

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară. ASF a emis informări de presă cu privire la

riscurile investiționale asociate cu criptoactivele. Riscurile legate de protecția consumatorilor includ:

(i) informații înșelătoare, (ii) absența unor drepturi și protecții, cum ar fi procedurile de reclamație sau

mecanismele de recurs, (iii) complexitatea produselor, uneori cu efect de levier, (iv) fraude și activități rău

intenționate (spălare de bani, criminalitate informatică, piraterie informatică și ransomware) și

(v) manipularea pieței (lipsa transparenței prețurilor și lichiditatea scăzută).

• Principalii indicii bursieri internaționali au închis sedința de joi în creștere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.

Evoluție curs valutar Știri 
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Context internațional
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 Total turnover BVB*    103.025 Media zilnică 2022** 57.976

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2022 CE* FMI** CNSP*

3,9 2,2 3,5

11,1 9,3 12,6

-7,5 -7,0 -7,9

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

SNP 2,71% 0,53 FP -0,10% 1,97

SNG 2,11% 48,3

BRD 1,42% 12,9

TRP 0,95% 0,636

ONE 0,78% 1,294

*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de 250.000 RON, fără SMT

Data Perioada Estimare Anterior

28-iulie-22 iulie 2022 -0,5%

1-august-22 iunie 2022 5,6% 5,4%

2-august-22 iunie 2022 1,5%

3-august-22 iunie 2022 2,3%

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Evoluția indicelui BET și capitalizarea BVB* ( acțiuni segment principal)

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Indicator

*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă 

(doar segment principal, fără SMT )

** Valoarea în mii RON pentru 2022 (numai 

segment principal); Media zilnică 

2021:43.781

• Producţia internă de energie a României s-a diminuat cu 8%, în primele şase luni ale anului, iar

cererea de energie a scăzut cu 5%, potrivit declarației directorului general al OMV Petrom.

• În România, indicatorul sentimentului economic înregistrează o valoare mai ridicată față de

media UE (97,6 puncte), situându-se în luna iulie 2022 la un nivel de 101,2 puncte, în creștere față

de luna iunie 2022. În România, încrederea în sectorul serviciilor a crescut cu 1,2 puncte față de

valoarea înregistrată în luna anterioară.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente

Deficit cont curent

Context local

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România

* Conform prognozei de vară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară și vară 2022 CEPIB (%)

Inflație medie (%)
** Conform prognozei FMI din aprilie 2022

Disclaimer

     Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe criptoactive sunt extrem de riscante și speculative. Pentru majoritatea consumatorilor retail nu sunt adecvate ca investiție sau ca mijloc de plată sau de schimb.Consumatorii 

ar trebui să fie conștienți că nu dispun de nicio cale de atac sau protecție, întrucât criptoactivele  și  produsele  și  serviciile  conexe  nu  intră,  de  regulă, sub  incidența protecției existente în temeiul normelor actuale ale UE privind serviciile financiare. 

(https://asfromania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83:-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83%C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-criptoactivelor)

Acest document are un scop strict informativ, fiind realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza celor mai recente informații disponibile prin  intermediul terminalului Datastream, BVB, BNR și ASF la data raportului. Deși toate eforturile au fost depuse pentru a 

asigura calitatea informațiilor furnizate, autorii nu  garantează acuratețea datelor prezentate.

Calendarul economic al săptămânii curente Rate interbancare- Evoluția ROBOR

Indicele prețurilor producției industriale 

(IPPI)

Rata șomajului

Indicatorul sentimentului economic-ESI
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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