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BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a înregistrat un nivel sub 24.000 de dolari de la recentul maxim

de 25.100 de dolari. Ethereum a urmat, de asemenea, tendința descendentă a Bitcoin și a înregistrat un declin

gradual într-un interval de timp similar. În ciuda recentelor evoluții pozitive de reglementare pentru piața

criptomonedelor, aceasta nu a reușit să își mențină impulsul ascendent și a devenit negativă. Acest lucru se

datorează probabil sentimentului de prudență în așteptarea publicării procesului-verbal al ședinței din

februarie a Rezervei Federale, care va oferi informații suplimentare despre ratele dobânzilor și politica

monetară din SUA. În plus, se așteaptă ca viitoarea publicare a indicelui cheltuielilor de consum personal să

crească volatilitatea pieței.

(https://cryptonews.com/news/bitcoin-price-ethereum-prediction-can-btc-continue-soar-above-24000-whats-

next-for-eth.htm)
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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că Europa nu a

câștigat încă războiul energetic cu Rusia, în ciuda unei scăderi importante a prețurilor gazelor,

îndemnând guvernele să se concentreze în continuare asupra conservării și creșterii

aprovizionării. Fatih Birol a declarat că, deși UE a evitat în mare măsură o criză energetică în

toată regula după ce Rusia a pus în pericol aprovizionarea cu gaze naturale, ceea ce a stârnit la

un moment dat temeri legate de penurii și pene de curent pe scară largă, iarna viitoare s-ar

putea dovedi o provocare mai mare dacă continentul va suferi o vreme mai rece.

Prețurile europene pentru gazele naturale au scăzut cu până la 85% de la un maxim de peste

300 de euro pe megawatt/oră în luna august 2022, deoarece eforturile de procurare a unor

surse alternative, conservarea surselor existente și vremea mai caldă au lăsat înmagazinate

cantități ample de gaze în apropierea sfârșitului iernii. Birol a declarat că, deși Europa s-a

asigurat momentan că poate înlocui energia rusă și a redus veniturile Moscovei prin sancțiunile

petroliere de retorsiune, nu își poate permite să își piardă atenția asupra conservării sau

dezvoltării surselor de energie regenerabilă. Birol a avertizat că Rusia ar putea reduce restul de

20% din livrările de gaze de dinainte de război pe care încă le mai trimite în Europa prin

conductele care trec prin Ucraina și Turcia, în timp ce concurența pentru livrările de gaze

naturale lichefiate pe mare este posibil să crească pe măsură ce economia Chinei continuă să se

redeschidă. În ciuda faptului că unele țări europene au crescut utilizarea cărbunelui, foarte

poluant, pentru producerea de energie electrică (pentru a economisi gazul pentru încălzire și

industrie), emisiile din UE au scăzut cu 2,5% în 2022 din cauza utilizării mai reduse a gazului și a

începutului călduros al iernii. Cele două puteri în domeniul producției de energie regenerabilă

sunt China și SUA. Prețurile europene pentru gaz erau încă de două-trei ori mai mari decât

înainte de întreruperea furnizării de către Rusia, lăsând industria europeană în dezavantaj.

Economia europeană nu a cunoscut o recesiune economică majoră, chiar dacă cu siguranță a

fost puternic impactată, a declarat Birol. Cu toate acestea, prețurile sunt încă de șapte ori mai

mari decât în SUA; prețurile energiei electrice sunt de trei ori mai mari decât în China.

Soluția de durată pentru securitatea energetică ar trebui să se bazeze pe energia regenerabilă,

potrivit directorului executiv IEA.

(https://www.ft.com/content/a3649a57-122b-4418-a44e-f306c194ad74)

Dobânzi de politică monetară
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 Total turnover BVB*    19.476 Media zilnică 2022** 27.902

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TBK 3,97% 19,65 BRD -1,81% 13,00

TLV 0,40% 20,00 AQ -1,45% 0,68

PTENGETF 0,38% 5,05 EL -1,20% 9,09

SNN 0,23% 43,50 ONE -1,09% 0,91

M -1,03% 19,28

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

Data Perioada Estimare Anterior

02 martie 2023
ianuarie 2023 

YoY
32,76%

02 martie 2023 ianuarie 2023 5,6%

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 intermediare de iarnă 2023 CE. Pentru

deficit de cont curent - prognoza de toamnă 2022 CE PIB (%)

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

Indicator

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

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

• Potrivit comunicatului publicat de Bursa de Valori București (BVB), începând cu data de

27 februarie, actiunile Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare - Reasigurare S.A.

se vor tranzacționa pe piața AeRO, segmentul de acțiuni al Sistemului Multilateral de

Tranzacționare al Bursei. Acțiunile companiei se vor tranzacționa sub simbolul bursier MIB.

Millenium Insurance Broker, fondată în 1997, furnizează servicii și soluții complete în domeniul

asigurărilor de peste 25 de ani, fiind, de asemenea, primul broker de asigurări din România care

și-a dezvoltat, începând cu anul 2008, o rețea teritorială în sistem franciză. Brokerul este

prezent în 79 de localități din 35 de județe, prin rețeaua de 130 de francize.

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)

Inflația anuală la producători 
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