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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BTC & Gold

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Bursa de criptomonede Coinbase (COIN) a declarat că plănuiește să își reducă numărul de angajați cu

aproximativ 950 de persoane, ca parte a unei restructurări care se așteaptă să fie finalizată până la sfârșitul

celui de-al doilea trimestru al anului curent. Compania estimează ca restructurarea să coste între 149 și 163

de milioane de dolari, inclusiv 58 milioane de dolari până la 68 milioane de dolari în cheltuieli în numerar

legate de indemnizațiile angajaților. Într-un document depus pe data de 10.01.2023 la Comisia pentru

bursă şi valori mobiliare din SUA, Coinbase a declarat că răspunde la "condițiile de piață în curs de

desfășurare care afectează economia cripto". Piețele de criptoactive prezintă la momentul actual semnele

unui risc emergent pentru stabilitatea financiară, ca urmare a scăderilor semnificative înregistrate în 2022.  

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).

3,5%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Piața criptomonedelor continuă să fie afectată de fraude și investigații, deoarece patru

persoane au fost acuzate de spălare de bani, infracțiuni fiscale și fraudă informatică într-o

anchetă penală în care este implicat creditorul de criptomonede Nexo. Procurorii bulgari susțin

că Nexo este implicată într-o schemă infracțională internațională pe scară largă care implică

spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor financiare globale împotriva Rusiei. Potrivit agențiilor

de presă locale citate de presa internațională, birourile Nexo din capitala Sofia au fost

percheziționate joi de un grup de peste 300 de procurori, anchetatori și agenți străini. Autoritățile

au precizat că au fost efectuate percheziții în peste 15 locații din oraș. Procurorii bulgari susțin că

94 de miliarde de dolari (86 de miliarde de euro) au trecut prin platforma Nexo în ultimii cinci ani

și că o persoană a finanțat activități teroriste prin intermediul platformei. Patru persoane au fost

trimise în judecată în calitate de inculpați, acestea fiind acuzate că au participat, iar una dintre ele 

a condus un grup infracțional pentru spălare de bani, infracțiuni fiscale și fraude informatice de la

începutul anului 2018 și până în prezent pe teritoriul Bulgariei, Elveției și al Insulelor Cayman,

Marea Britanie. Creditorul cripto a declarat în repetate rânduri că respectă legislația împotriva

spălării banilor și sancțiunile împotriva Rusiei. Agenția bulgară de știri a relatat vineri că

împrumutătorul cripto s-a plâns de răspunsul forțelor de ordine la investigația în curs de

desfășurare împotriva firmei - numind-o "rușinoasă" - și se pregătește să depună o acțiune în

justiție împotriva guvernului, solicitând despăgubiri. Autoritățile din întreaga lume au solicitat o

reglementare mai strictă a firmelor de criptomonede pe fondul prăbușirii dramatice a FTX, a doua

cea mai mare bursă de criptomonede, anul trecut.

(https://www.euronews.com/next/2023/01/13/nexo-probe-four-charged-after-raid-at-crypto-

lenders-offices-in-bulgaria)

Dobânzi de politică monetară
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 Total turnover BVB*    31.685 Media zilnică 2022** 33.504

    Estimări macroeconomice pentru România, anul 2023 CE* FMI** CNSP*

1,8 3,1 2,8
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-5,0 -8,0 -8,5

Simbol
Variația 

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

ROCE 6,01% 0,388 TEL -6,25% 21,0000

DIGI -5,62% 31,9000

SNN -4,78% 42,8000

TGN -3,88% 285,0000

TLV -3,08% 20,4500

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

Data Perioada Estimare Anterior

18.01.2023 noiembrie 2022

18.01.2023 noiembrie 2022 34,3%

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din 

industrie

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

Lucrările de construcții

* Conform prognozei de toamnă 2022 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

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

Indicator

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Context local

*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

• UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit și una dintre principalele bănci din România, a

listat pe 16 ianuarie 2023, prima emisiune de obligațiuni corporative din acest an la bursă, în

valoare de 488,5 milioane lei. Obligațiunile se vor tranzacționa pe Piața Reglementată a Bursei

de Valori București, sub simbolul bursier UCB27, potrivit comunicatului BVB.

• Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților în România (ISD) au însumat o valoare de

circa 10,3 miliarde euro în primele 11 luni ale anului 2022 față de valoarea de aproximativ

8 miliarde euro în perioada ianuarie-noiembrie 2021. Pe de altă parte, contul curent al

balanței de plăți a înregistrat un deficit de 25,3 miliarde euro față de circa 15,7 miliarde euro

în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o creștere a

datoriei externe totale cu circa 7,1 miliarde euro în perioada ianuarie-noiembrie 2022 la

aproximativ 143,7 miliarde euro. 

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC

Evenimente

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă 

Deficit cont curent

*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)

Cifra de afaceri în serviciile de piață 

prestate în principal întreprinderilor
20.01.2023 noiembrie 2022 28,3%
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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