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Valoare 7% 3% 4%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- ESMA a publicat evaluarea efectelor introducerii mecanismului de corecție a pieței (MCM) pe

piețele instrumentelor financiare derivate din sectorul gazelor naturale. Rezultatele confirmă

constatările din raportul privind datele preliminare, conform cărora, până în prezent, nu poate

fi identificat niciun impact măsurabil al MCM. În raport, ESMA analizează dacă a avut loc o

anumită modificare a tranzacțiilor ca o consecință a MCM. Pe baza acestei analize, ESMA a

constatat că, până în prezent, nu a putut fi identificată nicio modificare în tranzacțiile cu

instrumente financiare derivate din sectorul gazelor naturale din UE care să poată fi atribuită în

mod neechivoc și direct MCM. În plus, raportul descrie impactul MCM asupra capacității

contrapartidelor centrale de a-și desfășura activitățile de gestionare a riscurilor, în special de

a-și calcula expunerile și de a gestiona eventualele situații de neîndeplinire a obligațiilor de

plată ale membrilor compensatori. Analiza efectuată nu a avut ca rezultat, în acest stadiu,

identificarea unor schimbări notabile în gestionarea riscurilor CPC sau în cerințele de marjă care

ar putea fi atribuite MCM. Lipsa unui impact semnificativ al MCM asupra mediului de

tranzacționare și de compensare nu ar trebui înțeleasă ca o lipsă de impact al MCM și reflectă

mediul actual al pieței, caracterizat de prețuri scăzute la gaze și niveluri ridicate de depozitare.

Impactul MCM ar putea fi diferit pe măsură ce mediul de piață se schimbă și activarea MCM

este anticipată de participanții pe piață. În cele din urmă, anunțurile recente făcute de

ICE Endex și EEX de a oferi tranzacționarea contractelor TTF în Regatul Unit și, respectiv, pe un

OTF din UE, ambele în afara domeniului de aplicare al Regulamentului MCM, confirmă faptul că

participanții pe piață se pregătesc pentru un scenariu în care MCM ar putea fi activat în viitor.

Evaluarea efectelor acoperă orizontul de timp de la adoptarea MCM în decembrie 2022,

precum și indicatori de piață granulari privind activitatea de tranzacționare, lichiditatea și

execuția. 

(https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-mcm-had-no-measurable-

impact-financial-markets-under-current-market)
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BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Investitorii au retras peste 6 miliarde de dolari dintr-un token digital marca Binance în ultima lună, semn că

recenta măsură de reglementare din SUA privind activele digitale pune presiune asupra celei mai mari burse de

criptomonede din lume. Autoritatea de reglementare financiară din New York a oprit luna trecută noi emisiuni

de stablecoin, cunoscut sub numele de BUSD, invocând "mai multe probleme nerezolvate" legate de relația

dintre Binance și Paxos, compania responsabilă de tokenul cu valoare în dolari. De atunci, deținătorii s-au grăbit

să își retragă banii, ceea ce a dus la scăderea cu peste o treime a BUSD în circulație, potrivit datelor furnizate de

platforma de analiză blockchain Nansen. Analiștii au declarat că ieșirea de numerar ar putea acționa ca o

piedică asupra performanței financiare a Binance.

(https://www.ft.com/content/bef586a8-a186-488d-8de1-efdee5248d7f)
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Morning Call 02.03.2023

 Total turnover BVB*    32.636 Media zilnică 2022** 27.978

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TEL 3,56% 26,20 BRD -1,21% 13,10

SNN 1,49% 44,15 TLV -0,41% 19,60

EL 0,99% 9,14 WINE -0,22% 8,88

EBS 0,30% 182,00 TGN -0,16% 314,00

SNG 0,25% 40,50

*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%

Inflația anuală la producători 

Rata șomajului

*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

• Rata șomajului ajustată sezonier în România s-a situat la nivelul de 5,6% în ianuarie 2023,

valoare egală cu cea înregistrată în luna decembrie 2022, conform datelor publicate de INS. La

nivel local, se menține tendința conform căreia rata șomajului în rândul bărbaților (5,8%) este

mai mare față de rata șomajului la femei (5,3%), conform datelor INS.

• Raiffeisen Bank, unul dintre cei mai activi emitenți la bursă în implementarea și promovarea

finanțărilor verzi pe piața de capital, a listat pe 28 februarie, a treia emisiune de obligațiuni

sustenabile, în valoare de peste 369 milioane de lei, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori

București. Obligațiunile, care se vor tranzacționa sub simbolul bursier RBRO27C, reprezintă

prima emisiune de obligațiuni pe care Raiffeisen Bank o listează la Bursa de Valori București

anul acesta si a 7-a emisiune de obligațiuni tranzacționabilă la bursă, valoarea lor totală fiind de

3,7 miliarde de lei, potrivit comunicatului BVB.

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 intermediare de iarnă 2023 CE. Pentru

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

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