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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

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

semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară, iar piețele de criptomonede se vor confrunta cu

șocuri de contagiune ca urmare a prăbușirii FTX. ASF monitorizează și emite 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).

• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de  BBB- cu perspectivă la stabilă.
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3,5%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- FMI a publicat un articol despre cum economiile și sistemele financiare pot evalua mai bine riscurile

climatice.

Cu instrumentele potrivite, autoritățile din sectorul financiar pot începe să evalueze riscurile climatice, fiind

esential să le analizeze ținând cont de politicile potrivite cu care pot fi gestionate. În acest context intervine

FMI al cărui program de evaluare a sectorului financiar examinează deja în mod regulat rezistența băncilor

și a altor instituții, inclusiv prin teste de stres pentru a evalua mai bine riscurile sistemice. Aceste proceduri

sunt readaptate pentru a include analiza riscurilor climatice și a evalua mai bine riscurile de stabilitate

financiară cauzate de schimbările climatice.

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/04/how-economies-and-financial-systems-can-better-

gauge-climate-risks

- Comisia Europeană a publicat o analiză cu privire la factorii principali care afectează securitatea

alimentară. Analiza abordează efectele asupra securității alimentare  datorită schimbărilor climatice,

degradării mediului, consecințelor economice cauzate de Covid-19 și invaziei Rusiei în Ucraina.

Pe baza celor mai recente dovezi științifice, analiza identifică diferite tipuri de factori cheie: biofizici și de

mediu; cercetare, inovare și tehnologie; economie și piață; performanța lanțului de aprovizionare cu

alimente; politice și instituționale; factori socio-culturali și demografici. De asemenea, sunt analizate

orizonturile pe termen scurt și lung și legăturile dintre acestea. Opiniile părților interesate au fost colectate

prin consultări specifice și au fost luate în considerare în analiză.

Comisia Europeacă apreciază faptul că disponibilitatea alimentelor nu este în pericol astăzi în Europa. Cu

toate acestea, precocuparea pentru accesibilitatea alimentelor este în creștere pentru un număr tot mai

mare de gospodării cu venituri mici. UE a lansat numeroase inițiative pentru a asigura un sistem alimentar

durabil, incluziv și rezistent, cu un calendar realist și instrumentele de sprijin necesare.

https://commission.europa.eu/publications/analysis-main-drivers-food-security_en

Dobânzi de politică monetară
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 Total turnover BVB*    30,581 Media zilnică 2022** 54,999

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

5.8 4.8 4.6

11.8 13.3 13.5

-6.5 -8.4 -8.8

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

IMP 5.19% 0.405 SNN -0.57% 43.6500

COTE 4.07% 71.6 TRP -0.67% 0.5940

EBS 3.23% 156.65

TEL 2.26% 22.6

TLV 1.47% 20.75

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

Data Perioada Estimare Anterior

06.01.2023 decembrie 2022 10,1%

09.01.2023 noiembrie 2022 6,5% (zona euro)

19.01.2023 TIII 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 economicRate interbancare- Evoluția ROBOR

Rata inflației în zona Euro - estimări 

rapide

Rata șomajului 

* Conform prognozei de toamnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

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

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

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)

PIB

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

• Indicele de referință pentru creditele consumatorilor calculat zilnic (IRCC) a scăzut la 5,56 % în

data de 03.01.2023. 

• Indicii BET și BET-FI au crescut cu 0,43%, repsectiv cu 0,55% în ședința de tranzacționare de ieri.

• În luna noiembrie 2022, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă)

au crescut cu 0,6% faţă de luna octombrie 2022, iar comparativ cu luna noiembrie 2021, acestea

au crescut cu 35,1%.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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