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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

1,25%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Creșterea economică în Franța și Spania a depășit estimările, poziționându-le pe o bază mai solidă, în condițiile

în care inflația în creștere și riscul unei întreruperi a energiei provenite din Rusia amenință să arunce Europa în

recesiune. După o contracție surprinzătoare la începutul anului 2022, producția franceză a crescut cu 0,5% în

trimestrul II 2022, mai mult decât prognoza mediană de 0,2%, potrivit unui sondaj Bloomberg realizat în rândul

analiștilor. În Spania, produsul intern brut a crescut cu 1,1%, de aproape trei ori mai mult decât se estima.

Cu toate acestea, evidențiind dificultățile care vor urma, inflația în ambele țări a atins noi recorduri, depășind

previziunile economiștilor. Perspectivele Europei pentru următoarele luni sunt extrem de incerte. În timp ce

sezonul turistic de vară dă un impuls țărilor din sud, previziunile pentru perioada următoare sunt revizuite în

scădere, deoarece amenințările energetice ale Kremlinului, dificultățile de aprovizionare persistente și inflația

record scad cererea și producția. Potrivit prognozei de vară a FMI, Germania (țara cu cea mai mare economie din

Europa), va avea cea mai slabă performanță din Grupul celor șapte națiuni în 2022 (grupul reunește 7 din cele 10

țări cu cel mai mare PIB din lume, cu absența Chinei, care ocupă locul 2), din cauza dependenței sectorului său

industrial supradimensionat de gazele naturale rusești. Consumul puternic al gospodăriilor a dus la accelerarea

surprinzătoare a creșterii economice în Spania, iar un nou impuls va veni probabil în trimestrul III, ca urmare a

afluxului de turiști străini din vară, chiar dacă inflația în creștere afectează consumul.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-29/france-resumes-growth-as-europe-frets-on-recession-

gdp-update?srnd=premium-europe)

- Comitetul Comun al celor trei Autorități Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESAs) a publicat

primul raport anual în ceea ce privește gradul de divulgare voluntară a impactului negativ principal în temeiul

Regulamentului privind finanțarea durabilă (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) - Articolul 18 din

Regulamentul (UE) 2019/2088. Pe baza unui sondaj efectuat în rândul autorităților naționale competente (ANC), a

fost elaborată o prezentare preliminară, orientativă și neexhaustivă a exemplelor de bune practici și a exemplelor

mai puțin bune ale dezvăluirilor voluntare. Acestea fac referire la: gradul de respectare a informațiilor furnizate în

mod voluntar variază în mod semnificativ de la un respondent la altul, dar, în general, primele informații furnizate

de la aplicarea SFDR nu sunt foarte detaliate, se așteaptă ca acest lucru să se schimbe în cazul informațiilor

furnizate pentru perioada de raportare 2022, odată ce se va aplica Regulamentul delegat SFDR; există un nivel

general scăzut de informare cu privire la gradul de aliniere la obiectivul Acordului de la Paris; și există un nivel

slab de conformitate cu detaliile necesare pentru a explica de ce participanții la piețele financiare nu iau în

considerare impactul negativ al deciziilor lor de investiții. Raportul include, de asemenea, un set de recomandări

pentru ANC în vederea asigurării unei supravegheri adecvate a practicilor participanților la piețele financiare, cum

ar fi efectuarea de sondaje periodice pe propria piață pentru a determina dacă entitățile de supraveghere

respectă informațiile prevăzute la articolul 4 din SFDR.

(https://www.eiopa.europa.eu/media/news/esas-issue-report-extent-of-voluntary-disclosure-of-principal-

adverse-impact-under)

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 vineri în creștere.

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.
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Morning Call 01.08.2022

 Total turnover BVB*    23.082 Media zilnică 2022** 57.735

    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

TRANSI 3,73% 0,278 TLV -1,50% 1,97

TGN 1,27% 238,5 TRP -0,94% 0,63

FP 0,61% 1,982 SNG -0,83% 47,9

SNN 0,32% 46,75 M -0,52% 19,28

ONE 0,00% 1,294

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

Data Perioada Estimare Anterior

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

2-august-22 iunie 2022 1,5%

3-august-22 iunie 2022 2,3%

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

Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul

Indicele prețurilor producției industriale 

(IPPI)

Rata șomajului

* Conform prognozei de vară 2022 CNSP și 

prognozei de primăvară și vară 2022 CEPIB (%)

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

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

• Potrivit anchetei de conjuctură din luna iulie 2022, publicată de INS, managerii din industria

prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producţiei

(sold conjunctural +3%). În sectorul construcțiilor (sold conjunctural +10%) se va înregistra pentru

următoarele trei luni creștere moderată a volumului producţiei. În sectorul comerţului cu

amănuntul (sold conjunctural +21%), managerii au preconizat o tendinţă de creștere a activităţii

economice. Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va

înregistra o creștere (sold conjunctural +20%). Referitor la cererea de servicii (cifra de afaceri),

conform estimărilor din luna iulie 2022, aceasta va cunoaşte o creștere moderată în următoarele

trei luni (sold conjunctural +9%).

• Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a publicat un comunicat de informare cu privire la faptul că de

pe 28 iulie 2022 intră la tranzactionare 8 noi certificate emise de BRK Financial Group (BRK).

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, RomâniaValoarea 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
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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