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EUR / USD 1.3978 -0.18% -0.0025 0.05%
USD / CHF 1.0867 0.21% 0.0023 1.68%
GBP / USD 1.6330 -0.38% -0.0063 11.90%
EUR / JPY 134.15 -0.14% -0.1900 5.88%
EUR / GBP 0.8560 0.22% 0.0019 -10.35%
USD / HUF 194.93 0.55% 1.0600 2.54%
EUR / HUF 272.48 0.36% 0.9900 2.58%
USD / PLN 3.1138 -0.49% -0.0153 4.86%
EUR / PLN 4.3525 -0.64% -0.0282 4.91%
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Nume Valoare Variaţie (%)  Variaţie Variaţie 2009 (%)
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Dax

IBEX Spania
AEX Olanda
SPMIB Italia
SMI Elvetia
DJ Euro Stoxx 50
DJ Euro Stoxx 600

Europa de Est
WIG Polonia
BUX Ungaria
PX Cehia

Forex

Electricité  de France  SA,  cel  mai  mare  producător  de 
energie  electrică european,  a scăzut  astăzi  pe  pia a dinț  
Paris  după  ce  Morgan  Stanley  i  Citigroup  i-au  redusș ș  
estimările  de  pre uri  pentru  ac iunile  companiei.  Astfel,ț ț  
Morgan  Stanley  i-a  revizuit  inta  de  12  luni  pentruș ț  
valoarea  ac iunilor  EDF  de  la  50€  la  40€,  citândț  
incertitudini cu privire la nivelul profitului i implementareaș  
în  Fran a  a  schimbărilor  de  tarifare,  i  i-a  modificatț ș ș  
recomandarea  de  la  „overweight”  la  „equal  weight”. 
Anali tii  au  declarat  că  pre ul  EDF,  de i  redus  relativ  laș ț ș  
evolu ia  pe  termen  lung,  este  prea  ridicat  în  raport  cuț  
sectorul energetic, mai ales din perspectiva veniturilor  pe 
termen  scurt  i  a  dividendului  oferit.  La  rândul  său,ș  
Citigroup i-a redus estimarea de 12 ani de la 38€ la 37€,ș  
apreciind  că  EDF  va  oferi  rezultate  economice  slabe. 
Ac iunile  EDF au pierdut  4.5% din  valoare,  închizând laț  
31.97€

British Airways Plc a anun at că î i va extinde reducereaț ș  
capacită ii opera ionale i va amâna achizi iile de avioaneț ț ș ț  
de  capacitate  mare  în  urma  scăderii  continue  a  cererii 
pentru transport  de pasageri.  Compania a declarat că î iș  
va reduce volumul de locuri disponibile în timpul  verii cu 
3.5%, mai mult decât  planurile anterioare de scădere cu 
2.5%, iar scăderile pentru perioada iernii vor fi la rândul lor 
crescute de la 4% la 5%. BA a mai anun at că va amânaț  
achizi ia a ase avioane Airbus A380 i va limita numărulț ș ș  
de zboruri ale flotei de Boeing 757, alături de reduceri ale 
achizi iilor cu până la 20%. Ac iunile BA au crescut astăziț ț  
pe pia a londoneză cu 5.5% până la 125.5p.ț

Indicii  europeni  au  avut  varia ii  reduse  astăzi,ț  
rămânând  la  nivelul  scăzut  cauzat  de  datele 
economice  negative  de  ieri  cu  privire  la  nivelul 
omajului  din  SUA.  Indicele  german  DAX  i-aș ș  

continuat  seria  de  scăderi  săptămânale  din  ultima 
lună, iar indicele FTSE al pie ei londoneze a încheiatț  
sesiunea practic neschimbat, scăderile din domeniile 
minier  i  energetic  fiind  compensate  de  cre terileș ș  
sectoarelor bancar i mediatic.ș
Scăderea sectorului serviciilor din zona euro din luna 
iunie  a  fost  mai  redusă  decât  estimările  ini iale,ț  

indicele  corespunzător  publicat  de  Markit  fiind  revizuit 
de la 44.5 la 44.7, dar rămânând sub maximul ultimelor 
apte luni de 44.8 atins în mai (valorile sub 50 reprezintăș  

contrac ii). ț
Produc ia  industrială  a  Spaniei  a  scăzut  în  mai  cuț  
20.5%, semnificativ mai mult decât a teptările de 16.4%ș  
ale economi tilor, iar scăderea din aprilie a fost revizuităș  
la 19.4%.
Nivelul pre urilor din Elve ia a scăzut în iunie pentru aț ț  
patra  lună  consecutiv,  scăderea  anuală  de  1%  fiind 
identică cu cea înregistrată în mai.
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Name Change 2009 P/E

DAX INDEX -2.12% -0.22% 26.15 1.24

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 53.41% 1.74% #N/A N/A 0.79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 22.37% -0.55% #N/A N/A 0.87
METRO AG 21.91% -2.52% 37.45 2.03
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 17.24% 0.30% #N/A N/A 1.08
MERCK KGAA 12.20% -0.55% 85.15 1.66
SAP AG 10.30% -0.84% 18.44 4.61
SALZGITTER AG 9.31% -1.00% 8.27 0.85
MAN SE 9.01% -0.99% 7.08 1.1
DEUTSCHE BOERSE AG 2.58% 0.68% 10.59 3.49
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 1.15% -0.78% 8.79 1.49
K+S AG 0.48% -2.14% 7.42 3.61
BASF SE -0.25% 0.18% 12.12 1.43
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & -2.13% 0.28% 16.33 2.23
ADIDAS AG -2.40% -1.30% 10.9 1.45
LINDE AG -3.98% -0.85% 14.4 1.19
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES -6.39% 0.06% #N/A N/A 0.83
VOLKSWAGEN AG -6.52% 2.12% 22.89 2.68
FRESENIUS SE-PREF -8.94% -1.05% 21.36 1.56
BAYER AG -9.99% 0.05% 20.66 1.68
SIEMENS AG-REG -10.08% -0.27% 17.61 1.71
THYSSENKRUPP AG -10.39% -1.79% 7.11 0.8
RWE AG -13.23% -0.99% 8.44 2.19
ALLIANZ SE-REG -13.73% -0.37% 8.99 0.88
MUENCHENER RUECKVER AG-REG -14.19% -0.52% 16.71 0.92
E.ON AG -15.12% -1.15% 26.92 1.32
BEIERSDORF AG -20.01% -0.09% 14.64 3.3
DEUTSCHE POST AG-REG -21.45% 0.65% #N/A N/A 1.2
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG -22.03% 0.12% 13.85 0.63
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG -22.65% -0.89% #N/A N/A 0.93
COMMERZBANK AG -23.87% 2.85% #N/A N/A 0.25
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
DBK DEUTSCHE BAN 42.7 1.74% 5.14
VOW VOLKSWAGEN A 233.69 2.11% 4.75
CBK COMMERZBANK 5.06 2.85% 1.15
DB1 DEUTSCHE BOE 52.11 0.68% 0.74
DPW DEUTSCHE POS 9.36 0.65% 0.57

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
EOAN E.ON AG 24.14 -1.15% -5.25
RWE RWE AG 55.27 -0.99% -2.59
DTE DEUTSCHE TEL 8.32 -0.89% -2.54
SAP SAP AG 27.84 -0.84% -2.26
ALV ALLIANZ SE-R 64.7 -0.37% -1.24

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
NESN NESTLE SA-RE 41.14 0.34% 4.262
ZURN ZURICH FINL 189.1 0.16% 0.357
HOLN HOLCIM LTD-R 60.65 0.25% 0.277
CFR CIE FINANCI- 22.52 0.27% 0.262
SCMN SWISSCOM AG- 334.75 0.00% 0.000

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
ROG ROCHE HLDG-G 146.5 -0.61% -5.291
NOVN NOVARTIS AG- 43.4 -0.46% -4.425
ABBN ABB LTD-REG 16.78 -1.00% -3.304
SYNN SYNGENTA AG- 247.2 -0.96% -1.946
CSGN CREDIT SUISS 48 -0.37% -1.784

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
BNP BNP PARIBAS 46.76 1.98% 4.383
SAN SANOFI-AVENT 42.82 1.16% 2.739
BN DANONE 35.79 2.32% 2.505
UL UNIBAIL-RODA 111.63 2.59% 1.221
SU SCHNEIDER EL 53.8 1.18% 0.775

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
EDF EDF 31.97 -4.50% -2.913
FTE FRANCE TELEC 16.23 -1.13% -1.927
CS AXA 12.86 -1.11% -1.287
RI PERNOD-RICAR 44.89 -2.52% -1.195
GSZ GDF SUEZ 26.28 -0.59% -1.116
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