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Raport de piata 

Sumar 16 februarie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
89,018,777.55 lei 

Indici %zi %2012 

BET  5,025.53 0.20 % 15.88 % 

BET-C  2,964.89 0.07 % 13.10 % 

BET-FI  24,692.88 0.36 % 27.67 % 

BET-NG  689.96 0.16 % 12.67 % 

BET-XT  480.50 0.07 % 18.46 % 
 

Astazi am avut o sedinta marcata de incertitudine. Prima parte 

a sedintei a decurs sub umbra scaderilor burselor 

internationale iar apoi s-a sesizat o revenire a interesului 

investitorilor autohtoni, in special pentru titlurile celor cinci 

SIF-uri si Fondul Proprietatea. Propunerea facuta de 

americanii de la Elliot administratorului FP, de a vinde din 

activele Fondului urmand ca banii obtinuti sa fie distribuiti 

actionarilor, a fost un catalizator al cresterii inregistrate azi. 

Printr-o tranzactie Deal, s-au transferat azi doua procente din 

capitalul SIF Banat-Crisana, la un pret cu peste 9% mai mare 

decat cel de referinta, acesta fiind unul din factorii care a 

determinat investitorii sa reintre la cumparare. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

Simbol Inchidere Val.Tranz. Simbol Inchidere Variatie Simbol Inchidere Variatie 

FP 0.5300 27,294,129 ELJ 0.1380 12.20% EBSLVTS4 52.5000 -17.65% 

SIF3 0.6520 5,067,470 EBFPTS2 6.0000 10.50% CEON 0.0525 -7.08% 

SIF5 1.4160 4,001,384 EBSLVTS5 29.5000 10.28% PEI 17.6400 -6.62% 

BRD 10.8900 3,263,828 EBDAXTS12 22.4000 9.80% RCFPTS2 12.2600 -6.20% 

SIF1 1.2010 3,036,004 ROCE 0.1845 8.53% APC 0.6950 -6.14% 

SIF2 1.4500 2,693,108 EBFPTL3 21.4300 6.14% EBSLVTL3 27.5000 -5.98% 

EBDAXTS12 22.4000 1,615,613 RCTLVTS1 6.1900 5.63% RCBRDTL1 31.8900 -5.57% 

SNP 0.3650 1,544,642 EBGLDTS8 104.5000 4.76% EBDAXTL10 77.0000 -5.41% 

TGN 253.5000 1,386,728 EBWTITS9 55.0000 4.27% RCTLVTL1 3.7600 -5.05% 

SIF4 0.7485 1,382,678 RCFPTL5 17.7300 4.11% EBGLDTL7 125.0000 -4.94% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Fondul american de hedging Elliott Associates, cel 

mai mare acţionar al FP, propune ca Franklin 

Templeton să vândă din activele Fondului 

Proprietatea şi banii obţinuţi să fie distribuiţi 

acţionarilor, iar administratorul să primească şi un 

Stiri externe 

 Numărul noilor cereri pentru ajutoare de şomaj din 

Statele Unite a scăzut săptămâna trecută la cel mai 

redus nivel din ultimii patru ani, indicând că piaţa 

muncii continuă să îşi revină, transmite Reuters. 

Departamentul Muncii a anunţat scăderea 
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comision suplimentar de 1,5% din sumele încasate. 

(ZF) 

 

 Creditele de consum au fost scoase de la promoţie 

de bancheri la început de an în aşteptarea noilor 

restricţii stabilite de BNR privind împrumuturile 

pentru populaţie, dar puţinele oferte aruncate pe 

piaţă conturează clar un viitor al finanţărilor în lei. 

Dobânzile la creditele de consum în lei rămân în 

cele mai multe cazuri peste 15% pe an, adică de trei 

ori mai mari decât costul la care băncile se 

împrumută de pe piaţă. Indicatorul Robor la trei 

luni, folosit ca bază de preţ pentru multe contracte 

de credit, este în prezent de circa 5% pe an  (ZF)  

 

 

 

numărului de solicitări cu 13.000, la 348.000, cel 

mai redus nivel atins după martie 2008. Analiştii 

anticipau că numărul cererilor va creşte la 365.000. 

(ZF)   

 

 Agentia de rating Moody`s a declarat joi ca 

intentioneaza sa reduca perspectiva pe termen 

scurt a 114 banci europene, inclusiv dintre cele 

considerate "giganti" ai industriei bancare, 

transmite AFP. Agentia a plasat "sub 

supraveghere" nota principalelor banci franceze 

(BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, 

Natixis), germane (Deutsche Bank si 

Commerzbank), engleze (Royal Bank of Scotland si 

HSBC), dar si a celor din Italia, Spania, Austria s.a 

(HotNews) 

 

 

 
Sursa: Prime Transaction (www.primet.ro) 

 

Politica SSIF Prime Transaction SA privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare 

Materialele ce contin recomandari de investitii realizate de catre SSIF Prime Transaction SA au un scop informativ, SSIF Prime Transaction SA nu isi 

asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor informatii. Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din 

surse considerate de noi a fi de incredere, insa nu putem garanta corectitudinea si completitudinea lor. SSIF Prime Transaction SA si autorii acestui 

material ar putea detine in diferite momente valori mobiliare la care se face referire in aceste materiale sau ar putea actiona ca formator de piata pentru 

acestea. Materialele pot include date si informatii publicate de societatea emitenta prin diferite mijloace (rapoarte, comunicate, presa, hotarari 

AGA/AGEA etc.) precum si date de pe diverse pagini web. 

SSIF Prime Transaction SA si realizatorii acestui raport nu isi asuma niciun fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor 

informatii. De asemenea nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau direct de la emitenti. Daca 

prezentul raport include recomandari, acestea se refera la investitii in actiuni pe termen mediu si lung. SSIF Prime Transaction SA avertizeaza clientul ca 

performantele anterioare nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare. 

Istoricul rapoartelor publicate si a recomandarilor formulate de SSIF Prime Transaction SA se gaseste pe site-ul www.primet.ro. Rapoartele sunt 

realizate de angajatii SSIF Prime Transaction SA, dupa cum sunt identificati in continutul acestora si avand functiile descrise in acest site la rubrica echipa. 

Autoritatea cu atributii de supraveghere a SSIF Prime Transaction SA este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, http://www.cnvmr.ro 

http://www.primet.ro/
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Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006 privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare. 


