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WBS Holding - Departamentul de analiză

Informaţiile din această prezentare nu reprezintă o recomandare de a cumpăra sau 
a vinde,  ci  doar  informaţii  ce ar  trebui  să vă sprijine  în adoptarea  unei  decizii  
fundamentate în cadrul procesului investiţional şi nu certifică obţinerea unui câştig 
sigur. Informaţiile prezentate au fost obţinute din surse considerate de încredere, 
dar corectitudinea şi completitudinea lor nu pot fi garantate.   

Autor: Armin Comanac

WBS Holding S.A. şi realizatorii acestei analize nu îşi asumă nici un fel de obligaţie 
pentru eventualele pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. WBS Holding 
S.A. şi reprezentanţii acesteia, angajaţii sau alte persoane implicate, inclusiv clienţii 
societăţii,  pot deţine (în limitele permise de lege) sau pot fi implicaţi în tranzacţii 
având ca obiect instrumente de investire la care se face referire în aceste pagini.

Nume Valoare Variaţie (%)  Variaţie Variaţie 2009 (%)
Europa de Vest

Dax 4607.42 -1.85% -86.65 -4.22%
FTSE 4096.40 -1.69% -70.61 -7.62%
CAC 40 3051.02 -1.66% -51.41 -5.19%
IBEX Spania 8656.30 -1.38% -120.70 -5.87%
AEX Olanda 234.83 -1.39% -3.31 -4.52%
SPMIB Italia 18498.00 -1.73% -325.00 -4.94%
SMI Elvetia 5109.09 -1.29% -66.88 -7.69%
DJ Euro Stoxx 50 2280.52 -1.59% -36.84 -6.83%

Europa de Est
WIG Polonia 27318.54 -2.45% -686.93 0.33%
BUX Ungaria 12365.24 -0.43% -53.29 1.01%
PX Cehia 818.30 -0.69% -5.70 -4.65%
BET Romania 2918.33 -0.03 -103.18 0.59%

Forex
EUR / USD 1.3086 0.38% 0.0050 -6.34%
USD / CHF 1.1491 -0.59% -0.0068 7.52%
GBP / USD 1.4616 -0.20% -0.0029 0.16%
EUR / JPY 126.31 0.13% 0.16 -0.31%
EUR / GBP 0.8953 0.67% 0.0060 -6.23%
USD / HUF 224.01 -1.02% -2.3100 17.84%
EUR / HUF 293.15 -0.66% -1.95 10.36%
USD / PLN 3.4287 -1.96% -0.07 15.46%
EUR / PLN 4.4870 -1.57% -0.0718 8.15%
USD / RON 3.2229 -0.28% -0.0092 11.75%
EUR / RON 4.2180 0.11% 0.0047 4.66%

Deutsche Bank AG a anunţat că a revenit la profitabilitate 
în primul trimestru al acestui an, raportând un venit net de 
1.19  miliarde  de  euro.  Banca  a  declarat  că  o  sursă 
importantă a acestor venituri a fost divizia de investiţii, care 
a obţinut un profit înainte de taxe de 1.32 miliarde de euro, 
după ce înregistrase pierderi  de 5.77 miliarde de euro în 
ultimul trimestru al anului trecut. Unul din motoarele acestei 
creşteri a fost intermedierea ofertelor de bonduri făcute de 
companiile europene, al căror volum total s-a dublat în Q1 
2009 faţă de aceeaşi perioadă din 2008. Acţiunile Deutsche 
Bank au pierdut însă 6.9% pe piaţa din Frankfurt, scăderea 
fiind cauzată atât de efectele evoluţiei negative  sectorului 
financiar american cât şi de reacţia investitorilor la creşterea 
provizioanelor  băncii  pentru  pierderi  din  credite 
neperformante şi  la veniturile  sub aşteptări  din divizia  de 
management  al  activelor.  Deutsche  Bank  este  una  din 
băncile  ale  căror  active  au  fost  confiscate  de  poliţia  din 
Milano, alături de UBS, JPMorgan Chase şi Depfa, în urma 
acuzaţiilor de fraudă în negocierea unor contracte swap cu 
municipalitatea.

Daimler  AG a  anunţat  a  doua  pierdere  trimestrială 
consecutivă în Q1 2009, cauzată de scăderea vânzărilor de 
camioane şi de automobile Mercedes-Benz. Pierderea netă 
din primele trei luni ale anului a fost de 1.3 miliarde de euro, 
sau  1.40€/acţiune.  Daimler  a  anunţat  că  se  aşteaptă  la 
continuarea evoluţiei negative şi în trimestrul următor, dar 
cu pierderi mai reduse decât cele actuale în urma începerii 
implementării  unor  măsuri  de reducere a costurilor  cu un 
total  de  4  miliarde  de  euro  pentru  restul  anului  2009. 
Acţiunile Daimpler au scăut cu 3.67% până la 26.38€.

ArcelorMittal ar  putea  fi  forţată  să  renegocieze  termenii 
unor  imprumuturi  în  valoare de până la 27.5  miliarde  de 
euro în urma continuării evoluţiei negative a pieţei oţelului. 
Compania,  care  va  raporta  probabil  a  doua  pierdere 
trimestrială  consecutivă,  ar  avea  nevoie  de  o  creştere 
semnificativă a profitului  pentru  trimestrele  următoare  ale 
anului  fiscal  curent  pentru  a  putea  satisface  termenii 
împrumuturilor contractate, condiţie care ar putea fi dificil de 
realizat în contextul actual al pieţei. Acţiunile ArcelorMittal 
au scăzut cu 6.1% până la 18.67€ pe piaţa din Paris.

Indicele preţurilor de consum din Germania a crescut in aprilie cu 
0.7%, de la minimul ultimilor 10 ani de 0.4% înregistrat în martie. 
Creşterea,  sub  aşteptările  medii  ale  analiştilor  de  0.8%,  a  fost 
cauzată  în  principal  de faptul  că  sărbătoarea Paştelui  catolic  a 
avut loc în aprilie în 2009, faţă de martie în 2008, deplasarea datei 
cheltuielilor  care  au  loc  cu  această  ocazie  ducând  la 
distorsionarea variaţiilor sezoniere ale preţurilor din cele două luni. 
De altfel, pentru lunile următoare, o valoare temporar negativă a 
valorii  anuale  a inflaţiei  nu este  exclusă,  ca efect  al  maximului 
istoric al preţului petrolului din vara anului trecut.
Surse anonime din guvernul german au declarat că un raport al 
ministerului economiei va indica mâine aşteptări pentru o scădere 

economică  a  Germaniei  de  până  la  6%  în  acest  an,  confirmând 
analizele  FMI  şi  ale  institutelor  germane  de  cercetare  economică. 
Prognoza,  semnificativ  mai  mare  decât  estimările  de  -2.25%  din 
ianuarie,  va  pune  presiuni  suplimentare  asupra  coaliţiei  Social 
Democrate,  în  condiţiile  unui  an  electoral  şi  ale  opoziţiei  ferme  a 
cancelarului Angela Merkel la propunerile de extindere a măsurilor de 
stimulare a economiei.
Guvernul  Lituaniei  a  anunţat  o  cifră  preliminară  a  contracţiei 
economiei  ţării  din primul  trimestru  de 12.6%, cea mai  severă din 
Uniunea Europeană. Economia Lituaniei crescuse 7% în Q1 2008 şi 
suferise o scădere de 2.2% în Q4 2008.
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* Deutsche Bank, Hannover  Rueckversicherung şi Deutsche Post au raportat pierderi pe ultimul 
trimestru, iar raportul P/E nu este definit in acest caz
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Name Variaţie 2009 (%) Variaţie (%) P/E
DAX INDEX -4.22% -1.85% 17.69

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 44.66% -6.91% #N/A N/A
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 20.25% -4.43% 53.03
SAP AG 19.41% -2.62% 19.45
MAN AG 16.04% -3.02% 5.79
K+S AG 11.46% 0.41% 8.44
METRO AG 10.12% -1.01% 25.58
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 9.29% -2.03% #N/A N/A
ADIDAS AG 8.40% -2.49% 9.05
MERCK KGAA 4.33% -0.65% 79.18
DEUTSCHE BOERSE AG 1.20% -3.69% 9.54
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES -1.20% -3.67% #N/A N/A
VOLKSWAGEN AG -2.74% -0.26% 20.43
BASF SE -3.28% -1.79% 8.62
SALZGITTER AG -4.47% -4.30% 4.36
LINDE AG -4.66% -2.46% 13.36
FRESENIUS SE-PREF -6.11% 0.05% 22.57
BAYER AG -7.03% -0.62% 17.4
SIEMENS AG-REG -9.93% -3.46% 21.28
ALLIANZ SE-REG -10.13% -1.10% 7.65
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG -11.29% 0.70% 3.55
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & -11.74% 1.07% 13.99
THYSSENKRUPP AG -12.92% -4.12% 4.03
E.ON AG -14.21% -1.01% 33.42
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG -15.44% -0.55% 26.74
RWE AG -16.89% 0.76% 9.03
MUENCHENER RUECKVER AG-REG -16.96% -0.59% 12.51
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG -21.76% 0.29% 6.68
COMMERZBANK AG -25.83% -2.57% 1231.24
BEIERSDORF AG -27.19% 2.79% 12.33
DEUTSCHE POST AG-REG -30.02% -1.07% #N/A N/A
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
IMT IMPERIAL TOB 1552 1.84% 1.14
BATS BRIT AMER TO 1597 0.76% 0.96
BA/ BAE SYSTEMS 360.5 1.48% 0.74
ULVR UNILEVER PLC 1311 1.08% 0.72
BP/ BP PLC 483.5 0.05% 0.19

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
RIO RIO TINTO PL 2518 -6.25% -6.76
HSBA HSBC HLDGS P 457 -2.04% -6.57
VOD VODAFONE GRO 123.35 -1.67% -4.44
AAL ANGLO AMER P 1342 -5.56% -4.21
XTA XSTRATA PLC 563.5 -6.08% -3.21

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
RWE RWE AG 52.94 0.76% 1.94
BEI BEIERSDORF A 30.58 2.79% 0.74
FME FRESENIUS ME 29.4 1.07% 0.64
HEN3 HENKEL AG -P 20.04 0.70% 0.28
SDF K+S AG 44.55 0.41% 0.24

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
DBK DEUTSCHE BAN 40.26 -6.91% -18.42
SIE SIEMENS AG-R 47.45 -3.46% -15.20
DAI DAIMLER AG 26.38 -3.67% -9.65
SAP SAP AG 30.14 -2.62% -7.45
EOAN E.ON AG 24.4 -1.01% -5.00
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
GSZ GDF SUEZ 25.95 1.53% 2.799
BN DANONE 38.23 1.03% 0.984
VIE VEOLIA ENVIR 20.71 1.79% 0.752
ALU ALCATEL-LUCE 1.88 2.40% 0.473
CA CARREFOUR SA 29.81 0.44% 0.450

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
BNP BNP PARIBAS 36.77 -3.86% -6.970
MT ARCELORMITTA 18.67 -6.09% -5.258
AI AIR LIQUIDE 62.1 -5.55% -5.196
CS AXA 11.15 -3.46% -3.646
EN BOUYGUES SA 31.39 -5.75% -2.864

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
ROG ROCHE HLDG-G 146.5 1.38% 11.760
NOVN NOVARTIS AG- 42.48 0.05% 0.442
NOBN NOBEL BIOCAR 21.92 1.86% 0.416
ATLN ACTELION LTD 52.4 0.19% 0.093
SCMN SWISSCOM AG- 295.25 -0.42% -0.250

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
ABBN ABB LTD-REG 16.06 -5.08% -16.720
CSGN CREDIT SUISS 42.76 -3.17% -13.880
NESN NESTLE SA-RE 37.8 -0.94% -10.960
UBSN UBS AG-REG 14.23 -2.40% -8.589
SYST SYNTHES INC 116.4 -9.70% -6.324
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