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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Potrivit estimărilor semnal publicate de Eurostat, în trimestrul IV 2022, PIB-ul ajustat sezonier a crescut

cu 0,1% în zona euro și a rămas stabil în UE comparativ cu trimestrul anterior. În trimestrul III 2022, PIB-ul

a crescut cu 0,3% atât în zona euro, cât și în UE. De asemenea, conform unei prime estimări a creșterii

anuale pentru 2022 (ajustată sezonieră și calendaristic trimestrial), PIB-ul a crescut cu 3,5% în zona euro

și cu 3,6% în UE. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, în trimestrul IV 2022, PIB-ul ajustat

sezonier a crescut cu 1,9% în zona euro și cu 1,8% în UE, după 2,3% în zona euro și 2,5% în UE în trimestrul

anterior.

Totodată, în trimestrul IV 2022, numărul persoanelor angajate a crescut cu 0,4% atât în zona euro, cât și în

UE, comparativ cu trimestrul anterior. În trimestrul III 2022, rata de ocupare a forței de muncă crescuse cu

0,3% în zona euro și cu 0,2% în UE.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, în trimestrul IV 2022 ocuparea forței de muncă a

crescut cu 1,5% în zona euro și cu 1,3% în UE.

Potrivit unei prime estimări a creșterii anuale pentru 2022, bazată pe date trimestriale, ocuparea forței de

muncă a crescut cu 2,2% în zona euro și cu 2,0% în UE.

(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056034/2-14022023-AP-EN.pdf/d88030b3-8cb0-

770a-0ab4-306f108bce76)

- În data de 14 februarie 2023, Comisia Europeană a propus noi obiective privind emisiile de CO2 pentru

noile vehicule grele (HDV) cu aplicare începând cu anul 2030. Aceste obiective urmăresc reducerea

emisiilor de CO2 în sectorul transporturilor - camioanele, autobuzele urbane și autobuzele de lung parcurs

sunt responsabile pentru peste 6% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din UE și peste 25%

din emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transportul rutier. Comisia propune introducerea

treptată a unor standarde mai stricte privind emisiile de CO2 pentru aproape toate vehiculele utilitare de

mare tonaj noi cu emisii de CO2 certificate, în comparație cu nivelurile din 2019, mai exact: reducerea

emisiilor cu 45% începând cu 2030; cu 65% începând cu 2035 și cu 90% începând cu 2040.

Conform CE, în concordanță cu obiectivele European Green Deal și REPowerEU, această propunere va

avea un impact pozitiv asupra tranziției energetice, prin reducerea cererii de combustibili fosili importați

și sporirea economiilor de energie și a eficienței în sectorul transporturilor din UE. Aceasta va aduce

beneficii pentru operatorii și utilizatorii europeni de transport, prin reducerea costurilor alocate pentru

combustibil și va asigura o răspândire mai mare a vehiculelor mai eficiente din punct de vedere energetic.

De asemenea, va îmbunătăți calitatea aerului, în special în orașe.

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_762)
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Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Conform Bloomberg, Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) intenționează să propună

modificări ale regulilor care ar îngreuna colaborarea fondurilor speculative, a firmelor de private equity și

a fondurilor de pensii cu firmele de criptomonede.

SEC intenționează să impună reguli pentru firmele de criptomonede care își doresc să fie "custozi

calificați" sau companii care dețin active ale clienților pentru administratorii de active.

Cea mai veche bancă din Brazilia, Bank of Brazil, a permis cetățenilor să își plătească facturile și impozitele

folosind criptomonede. Inițiativa este realizată în colaborare cu firma braziliană de criptografiere Bifty.
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Morning Call 15.02.2023

 Total turnover BVB*    26,569 Media zilnică 2022** 29,552

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TTS 1.75% 12.78 M -2.50% 19.50

SNP 0.84% 0.48 WINE -2.21% 8.85

0.00 TRP -2.00% 0.59

0.00 EL -1.45% 8.86

0.00 TLV -1.20% 19.72

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

Data Perioada Estimare Anterior

Inflația anuală la 

producători 
02 martie 2023

ianuarie 

2023YoY
32,76%

Rata șomajului 02 martie 2023 ianuarie 2023 5,6%

*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 provizorii publicate de INS, în anul 2022 resursele de energie primară au

scăzut cu 0,6%, iar cele de energie electrică au scăzut cu 4,4% față de anul 2021.

• În luna decembrie 2022, cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a

scăzut în termeni nominali, față de luna noiembrie 2022 cu 12,3%, iarfață de luna decembrie

2021, a crescut cu 11,8%.

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

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

* Conform prognozei de iarnă 2023 CNSP și 

prognozei de toamnă 2022 CEPIB (%)

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

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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