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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Prețul în dolari al bitcoin a crescut cu peste 30% săptămâna anterioară, depășind 27.000 de dolari, cel mai ridicat nivel de 

la începutul crizei de încredere care a cuprins piața în vara anului trecut. Al doilea cel mai mare token, ether, a crescut cu

o cincime în aceeași perioadă. Guvernul SUA și marile bănci au intervenit pentru a stabiliza sistemul, în timp ce banca

centrală elvețiană a oferit o garanție de urgență de 54 de miliarde de dolari pentru creditorul Credit Suisse.

Incertitudinea a generat speculații potrivit cărora Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană își vor întrerupe

planurile de a crește agresiv ratele dobânzilor pentru a reduce inflația persistentă.

(https://www.ft.com/content/80b13108-c3a6-49c8-8b68-79e3efe9f68f)

4%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Potrivit articolului publicat de Bloomberg, oficialii americani studiază modalitățile prin care ar

putea extinde temporar acoperirea asigurării federale a depozitelor la toate depunerile, o

măsură solicitată de o coaliție de bănci care susțin că este necesară pentru a preveni o

potențială criză financiară. Personalul Departamentului Trezoreriei analizează dacă autoritățile

federale de reglementare au suficientă autoritate de urgență pentru a asigura temporar

depozite mai mari decât plafonul actual de 250.000 de dolari pentru majoritatea conturilor fără

consimțământul formal al unui Congres profund divizat. Autoritățile nu consideră încă necesară

o astfel de măsură, mai ales după ce autoritățile de reglementare au luat măsuri în această lună

pentru a ajuta băncile să facă față oricăror cereri de retrageri. Totuși, acestea dezvoltă o

strategie din precauție în cazul în care situația se înrăutățește. „Vom folosi instrumentele pe

care le avem pentru a sprijini băncile comunitare”, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe,

Michael Kikukawa, fără a menționa în mod direct dacă măsura este studiată:

„De când administrația noastră și autoritățile de reglementare au luat măsuri decisive

weekendul trecut, am văzut că depozitele s-au stabilizat la băncile regionale din întreaga țară și,

în unele cazuri, ieșirile s-au inversat modest.” Cu toate acestea, deliberările din culise arată că

există preocupări la Washington, în timp ce băncile mijlocii solicită o intervenție

guvernamentală mai amplă, după ce trei creditori s-au prăbușit luna aceasta, când deponenții

neasigurați și-au retras banii, și în timp ce o a patra firmă se străduiește să evite o soartă

similară. Acțiunile First Republic Bank, s-au prăbușit cu încă 47% luni, în timp ce liderii din

industrie încercau să găsească o modalitate de a consolida finanțele companiei.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-21/us-studies-ways-to-guarantee-all-bank-

deposits-if-crisis-expands)
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 Total turnover BVB*    31.900 Media zilnică 2022** 35.004

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

EL 1,94% 8,39 BRD -4,01% 11,96

ROCE 1,34% 0,46 M -3,47% 16,70

EBS 0,63% 150,95 TRP -2,60% 0,56

BVB 0,47% 42,60 SNN -2,29% 44,85

FP 0,00% 2,09 SNP -2,14% 0,48

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

Data Perioada Estimare Anterior

21.03.2023
ianuarie 2023 

YoY
15,1%

22.03.2023
ianuarie 2023 

YoY
11,9%Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata

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

• Volumul lucrărilor de construcții a crescut pe plan local în luna ianuarie 2023 cu 5,8% ca serie

brută și cu 7,2% ca serie ajustată sezonier comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Evoluții pozitive semnificative au fost observate în cazul lucrărilor de reparaţii capitale (+18,8%)

și la lucrările de construcții noi (+11,4%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut

cu 15,1%. Pe obiecte de construcţii, seria brută evidențiază un avans al volumului la

construcţiile inginereşti (+17,7%). Clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au scăzut cu

2,7%, respectiv cu 1,5%.

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)

Lucrările de construcții

Cifra de afaceri în serviciile de piață 

prestate în principal întreprinderilor
22.03.2023

ianuarie 2023 

YoY
20,7%
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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