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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Potrivit articolului publicat de Financial Times, Fed ia în considerare reguli mai stricte pentru

băncile de dimensiuni medii după prăbușirea SVB. Banca centrală a SUA va revizui modul în

care a supravegheat și reglementat creditorul cu sediul în California, pe fondul temerilor privind

repercusiuni mai ample. Rezerva Federală a Statelor Unite analizează reguli mai stricte pentru

băncile de dimensiuni medii, în încercarea de a evita repetarea colapsului recent al Silicon

Valley Bank, care a constrâns autoritățile guvernamentale să intervină. Banca centrală a SUA

revizuiește cerințele de capital și de lichiditate pe care le impune băncilor, în special celor cu

active cuprinse între 100 și 250 de miliarde de dolari. De asemenea, va evalua testele de stres

pe care le efectuează anual, care estimează capacitatea creditorilor de a face față unor scenarii

economice și financiare nefavorabile, printre o serie de alte reguli. Revizuirea face parte dintr-o

evaluare mai amplă pe care Fed a anunțat-o luni cu privire la modul în care a supravegheat și

reglementat Silicon Valley Bank, care a intrat în faliment și a declanșat alarma privind o

contagiune mai largă. Pentru a limita consecințele, Fed, alături de Departamentul de Trezorerie

al Statelor Unite ale Americii și de Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor, a dezvăluit

măsuri de urgență după finalul de săptămână trecut, care au garantat toate depozitele de la

SVB și de la creditorul Signature Bank, axat pe criptomonede, pe care autoritățile l-au preluat

duminică. Fed a anunțat, de asemenea, o nouă facilitate de creditare pentru bănci, pentru a se

asigura că instituțiile de credit pot îndeplini toate necesitățile deponenților lor. În 2018,

Congresul Statelor Unite ale Americii a retras părți din Legea Dodd-Frank, pentru a scuti unele

bănci cu active de până la 250 de miliarde de dolari de la cele mai dure măsuri de supraveghere

ale Fed, inclusiv testele de stres, precum și cerințele de capital și lichiditate. În 2019, Fed a

urmat exemplul și a aprobat reglementări mai accesibile pentru toate băncile, cu excepția celor

mai mari. SVB s-a situat sub acest prag, având în vedere că a avut active de 212 miliarde de

dolari la sfârșitul anului trecut.

(https://www.ft.com/content/7b506459-448e-4d29-89e7-8fd8bb86e08f)
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BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Prețurile criptomonedelor cresc pe fondul sprijinului acordat deponenților de la Silicon Valley Bank. Bitcoin și ether au

urcat cu 20% în ultimele trei zile, deoarece traderii au fost liniștiți de promisiunile autorităților americane că depozitele

de la băncile falimentare din Silicon Valley și Signature vor fi protejate. Cele două bănci, împreună cu Silvergate, care a

dat faliment săptămâna trecută, au fost folosite de companiile de criptomonede ca mijloc de plată între criptomonede și

moneda suverană, precum și de custodie a activelor. Creșterea prețurilor activelor reprezintă o răsturnare bruscă a

situației după luni de presiuni din partea autorităților de reglementare bancară din SUA, care au examinat îndeaproape

legăturile dintre lumea cripto și sistemul financiar tradițional. Autoritățile au avertizat în repetate rânduri băncile cu

privire la potențialele riscuri asociate cu deținerea de depozite cripto. În ultimii cinci ani, bănci precum Signature și

Silvergate au încercat să atragă depozite de miliarde de dolari de la clienții cripto, construind rețele de plăți specializate

pentru a gestiona conversiile din dolari în jetoane digitale.

(https://www.ft.com/content/488d22cb-9aa4-44c8-8961-f2be235a868c)
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 Total turnover BVB*    329.097 Media zilnică 2022** 34.613

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

EBS 3,82% 165,60 SNN -0,11% 45,45

EL 3,46% 8,37

TEL 2,41% 25,50

TLV 2,40% 19,60

SNG 1,99% 41,00

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

Data Perioada Estimare Anterior

13.03.2023 ianuarie 2023 -2,8 mld. € -3,087 mld. €

13.03.2023
februarie 2023 

YoY
14,7% 15,07%

14.03.2023
ianuarie 2023 

YoY
-4,8% -6,3%

16.03.2023 ianuarie 2023 -1.680,0 mil. € -2.217 mil. €

Comerțul internațional cu bunuri al 

României (date estimate)

Indicele prețurilor de consum (IPC)

Producția industrială

*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

• În luna ianuarie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 6.831 lei, cu 276 lei (-3,9%) mai mic decât în

luna decembrie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 4.254 lei, în scădere cu 144 lei (-3,3%) față de luna

decembrie 2022. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de

servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (10.041 lei), iar cele mai mici în

hoteluri şi restaurante (2.412 lei). Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu

net a crescut cu 15%, conform comunicatului INS. 

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

Contul curent 

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
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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