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Valoare 7% 3,5% 4%

 Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)

- Rezerva Federală (Fed), instituţia bancară centrală din Statele Unite, a majorat dobânda

de referință cu 0,25%, până la 4,75%-5% în martie 2023, egalând creșterea din februarie și

ridicând costurile de împrumut la noi maxime observate în 2007, în condițiile în care inflația

rămâne ridicată. Decizia a venit în conformitate cu așteptările majorității investitorilor, deși

unii au considerat că banca centrală ar trebui să întrerupă ciclul de înăsprire a politicii

monetare pentru a consolida stabilitatea financiară. Fed a precizat că sistemul bancar

american este solid și rezistent, iar evoluțiile recente vor duce probabil la înăsprirea

condițiilor de creditare pentru gospodării și firme și să influențeze activitatea economică,

angajările și inflația. Potrivit noilor estimări, dobânda de referință va ajunge la 5,1% în acest

an, la fel ca în proiecția din decembrie 2022, și va încheia anul 2024 la 4,3%, față de 4,1%

(proiecția din decembrie 2022), urmând să scadă la 3,1% în 2025, la fel ca în estimările din

decembrie 2022. Previziunile privind rata inflației, potrivit indicelui PCE (unul dintre

indicatorii inflației și cel preferat de Fed), au fost majorate pentru acest an (3,3% față de

3,1%), dar au fost menținute pentru 2024 (2,5%). Creșterea economică a fost revizuită în jos

pentru anul 2023 (0,4% față de 0,5%) și pentru anul viitor (1,2% față de 1,6%).

(https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate)

Dobânzi de politică monetară

Statele Unite

4,75% - 5%
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Context internațional
Evoluție curs valutar Știri 

BITCOIN

Evoluţia CDS (USD-5Y)

Evoluții

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a notificat bursa de criptomonede Coinbase listată în

SUA că are în vedere luarea de măsuri de executare împotriva companiei, în contextul în care autoritatea de

reglementare își continuă acțiunile drastice privind activele digitale. Autoritatea de reglementare a emis pentru

Coinbase o notificare Wells, care avertizează companiile că se pot confrunta cu măsuri de executare în viitor.

Notificarea Wells este cea mai recentă dintr-un șir tot mai mare de acțiuni pe care SEC le-a luat împotriva unor

companii cripto proeminente din SUA, președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA,

adoptând o poziție mai dură față de o industrie pe care o consideră în mare măsură neconformă cu legislația

privind valorile mobiliare. De la începutul acestui an, autoritatea de supraveghere a piețelor financiare a

declanșat o serie de acțiuni de aplicare a legii, inclusiv acțiuni în justiție împotriva creditorului cripto Genesis și

a bursei de criptomonede Gemini pentru neînregistrarea unui sistem de împrumut de criptomonede ca ofertă

de valori mobiliare.

(https://www.ft.com/content/46452032-4b4d-4639-ad5b-b0f761e5fc61)
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 Total turnover BVB*    53.550 Media zilnică 2022** 35.600

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

prețului
Preț Simbol

Variația 

prețului
Preț

EL 5,42% 8,75 SNG -3,54% 38,10

TTS 2,96% 12,54 SNP -2,02% 0,46

ROCE 2,41% 0,47 TGN -1,28% 309,00

TVBETETF 1,29% 18,25 BRD -0,66% 12,00

TLV 1,13% 19,70 SNN -0,44% 44,80

*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

• Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2023 un sold de

612.242,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (0,4% în termeni reali) față de luna ianuarie

2023, iar în raport cu februarie 2022 s-a majorat cu 7,3% (-7,1% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,2% față de luna anterioară, până la

183.377,7 milioane lei și cu 11,3% (-3,7% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului

anterior, potrivit comunicatului BNR.

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

6,10

6,20
6,85

7,18
7,56

6,05

6,61
7,57 7,81 8,09

2,35 2,79 3,01 3,13 3,23

2

4

5

7

8

1 sapt. 1 luna  3 luni 6 luni 1 an
22.03.2023 31.12.2022 31.12.2021

6,11

5,9 5,88

6,02

6,26

5,98

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

14-mar. 15-mar. 16-mar. 17-mar. 20-mar. 21-mar.

3,659

4,611
4,928 5,167

7,072 7,339

8,124
8,656

6,533
7,127 7,353

7,478

3

5

6

8

9

6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y

R
a

n
d

a
m

en
te

(%
)

31.12.2021 30.12.2022 22.03.2023


