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- Fondul Monetar Internațional (World Economic Outlook, ianuarie 2023), preconizează o

scădere a economiei globale de la un nivel estimat de 3,4% în anul 2022 la 2,9% în 2023, apoi va

crește la 3,1% în 2024. Prognoza pentru 2023 este cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât cea

preconizată în WEO din octombrie 2022, dar sub media istorică (2000-19) de 3,8%. Majorarea

ratelor băncilor centrale pentru combaterea inflației și războiul Rusiei în Ucraina continuă să

influențeze activitatea economică. Răspândirea rapidă a COVID-19 în China a încetinit creșterea

în 2022, dar redeschiderea recentă a deschis calea pentru o redresare mai rapidă decât se

aștepta. Se previzionează că inflația globală va scădea de la 8,8% în 2022 la 6,6% în 2023 și la

4,3% în 2024, fiind încă peste nivelurile de dinaintea pandemiei (2017-19), de aproximativ 3,5%.

Riscurile s-au atenuat de la raportul WEO din octombrie 2022. În ceea ce privește aspectele

negative, rezultatele grave în materie de sănătate din China ar putea frâna redresarea, războiul

Rusiei din Ucraina ar putea escalada, iar costurile de finanțare mai stricte la nivel mondial ar

putea agrava dificultățile legate de datorii. Piețele financiare ar putea, de asemenea, să

reevalueze brusc prețurile ca răspuns la știri nefavorabile privind inflația, în timp ce o nouă

fragmentare geopolitică ar putea împiedica progresul economic. În majoritatea economiilor, pe

fondul crizei costului vieții, prioritatea rămâne dezinflația susținută. Având în vedere că

înăsprirea condițiilor monetare și scăderea creșterii economice pot afecta stabilitatea financiară

și a datoriei, este necesar să se utilizeze instrumente macroprudențiale și să se consolideze

cadrele de restructurare a datoriei. Accelerarea vaccinării COVID-19 în China ar proteja

redresarea, cu efecte transfrontaliere pozitive. Sprijinul fiscal ar trebui să fie mai bine orientat

către cei mai afectați de prețurile ridicate la alimente și energie, iar măsurile de relaxare fiscală

pe scară largă ar trebui să fie retrase. O cooperare multilaterală mai puternică este esențială

pentru a păstra avantajele sistemului multilateral bazat pe norme și pentru a atenua schimbările

climatice prin limitarea emisiilor și creșterea investițiilor ecologice.

(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-

january-2023)

Dobânzi de politică monetară
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Evoluții

FBI a infiltrat rețeaua Hive, blocând peste 130 de milioane de dolari în cripto Ransomware. Departamentul

de Justiție al SUA a anunțat pe 26 ianuarie 2023 rezultatele unei operațiuni de mai multe luni, derulată

împreună cu Biroul Federal de Investigații, care a perturbat în mod activ activitățile grupului de

ransomware Hive, care, potrivit agenției, a vizat spitale, școli și bănci din peste 80 de țări. Din iunie 2021,

potrivit Departamentului de Justiție, grupul a vizat peste 1.500 de victime din întreaga lume și a primit

peste 100 de milioane de dolari în plăți de răscumpărare în criptomonede. Agenția spune că operațiunea a

fost coordonată cu forțele de ordine din Germania și Olanda, preluând controlul asupra serverelor și site-

urilor web folosite de Hive. 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).
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 Total turnover BVB*    22.844 Media zilnică 2022** 29.162

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

EBS 2,36% 169,50 EL -1,32% 8,23

SNP 1,32% 0,46 TLV -0,70% 19,84

SNG 0,88% 40,10 M -0,31% 19,10

SNN 0,80% 44,30

SFG 0,33% 15,35

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

Data Perioada Estimare Anterior

30 ianuarie 2023 ianuarie 2023 -0,8 -1,0

01 februarie 2023 decembrie 2022 5,4% 5,4%

Indicele prețurilor producției industriale 

(IPPI)
02 februarie 2023

decembrie 2022 

YoY
35,13%32%

*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 datelor publicate de Ministerul Finanţelor, exprimat ca procent din PIB, deficitul

bugetar a înregistrat o scădere cu 1,04 puncte procentuale procentuale de la 6,72% din PIB în

anul 2021 la 5,68% din PIB în anul 2022.

• Rata șomajului ajustată sezonier în România s-a situat la nivelul de 5,6% în decembrie 2022, în

creștere cu 0,2 pp față de luna anterioară, conform datelor publicate de INS. La nivel local, se

menține tendința conform căreia rata șomajului în rândul bărbaților (5,9%) este mai mare față de

rata șomajului la femei (5,2%).

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)

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

Context local

Indicatorul sentimentului economic 

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 șomajului 

* Conform prognozei de iarnă 2023 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

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

Indicator
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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