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 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Președintele Băncii Centrale a Germaniei consideră că trebuie menținută majorarea costurilor

de împrumut pentru a combate inflația, eliminând temerile că recentele turbulențe financiare

ar putea afecta și mai mult băncile europene. "Lupta noastră împotriva inflației nu s-a încheiat",

a declarat Joachim Nagel pentru Financial Times, după ce el și alți membri ai consiliului

guvernatorilor Băncii Centrale Europene au menținut planurile de creștere a ratelor dobânzilor

cu jumătate de punct procentual săptămâna trecută. "Cu siguranță nu se poate greși că

presiunile asupra prețurilor sunt puternice și au o bază largă în întreaga economie", a declarat

președintele Băncii Centrale a Germaniei. Cei care stabilesc ratele de dobândă la

Rezerva Federală urmează să decidă astăzi dacă vor continua să majoreze ratele dobânzilor, în

ciuda prăbușirii creditorilor americani Silicon Valley Bank și Signature. Analiștii se așteaptă în

mare măsură ca Fed să majoreze costurile de împrumut din SUA cu un sfert de punct.

În urma operațiunii de salvare a Credit Suisse de duminică, Nagel a declarat că este posibil ca

băncile să devină "mai prudente" în acordarea de împrumuturi ca urmare a sentimentului de

pe piață. Cu toate acestea, el a adăugat că este prea devreme pentru a trage concluzia că

regiunea se îndreaptă spre o criză a creditelor care ar sufoca cererea. Nagel, care a devenit

președinte al Băncii Centrale a Germaniei la începutul anului trecut, a minimalizat riscul de

contagiune pentru sistemul bancar "rezistent" al zonei euro. "Nu ne confruntăm cu o repetare a 

crizei financiare la care am asistat în 2008", a spus el. "Putem gestiona această situație".

Piețele se așteaptă din ce în ce mai mult ca BCE să întrerupă majorările de dobândă în luna mai,

pe măsură ce condițiile financiare se înrăutățesc. Cu toate acestea, Nagel a declarat că inflația

din zona euro trebuie să scadă "în mod semnificativ și pe termen lung" de la 8,5% (de peste

patru ori mai mult decât ținta de 2% a BCE) înainte ca banca să înceteze să crească costurile de

împrumut. Inflația de bază, care exclude prețurile la energie și alimente, va trebui, de

asemenea, să "scadă suficient" după ce luna trecută a atins un nivel record de 5,6%, susține

acesta.

(https://www.ft.com/content/a66907e7-017e-4783-91eb-23c248f5b011)
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Evoluție curs valutar Știri 

BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Creșterea recentă a prețurilor Bitcoin și Ethereum a atras atenția multor investitori și traderi, ambele

criptomonede înregistrând creșteri semnificative ale valorii în ultimele câteva luni. Cu toate acestea, viitoarea

decizie privind rata dobânzii stabilită de Rezerva Federală a SUA a declanșat incertitudini și speculații cu privire

la impactul pe care îl va avea asupra pieței criptografice. Bitcoin a atins un nou maxim de 28.000 de dolari, cel

mai ridicat nivel din iunie 2022.

(https://cryptonews.com/news/bitcoin-price-ethereum-predictions-how-us-fomc-decision-could-impact-crypto-

market.htm)
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Morning Call 22.03.2023

 Total turnover BVB*    42.266 Media zilnică 2022** 35.274

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

TLV 2,31% 19,48 SNP -2,09% 0,47

WINE 2,25% 9,10 EL -1,07% 8,30

EBS 1,66% 153,45 SNG -0,38% 39,50

BVB 1,41% 43,20

BRD 1,00% 12,08

*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%

Lucrările de construcții

Cifra de afaceri în serviciile de piață 

prestate în principal întreprinderilor
22.03.2023

ianuarie 2023 

YoY
20,7%

*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

• Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut în luna

ianuarie 2023 față de perioada similară anului precedent, cu 19,4% ca serie brută, respectiv cu

21,9% ca serie ajustată sezonier. Cea mai mare creștere a fost înregistrată de alte servicii

furnizate în principal întreprinderilor (+23,7%), urmate de activităţile de transporturi (+21,4%),

activitățile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi

transmitere de programe (+19,5%), activitățile de servicii informatice şi tehnologia informaţiei

(+15,8%) și de activităţile de comunicaţii (+1,8%).

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

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
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Capitalizare BVB BET

13,061 - Valoare BET  la  30.12.2021
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