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Raport de piata 
Sumar 11 aprilie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
36,710,839.86 lei 

Indici %zi %2012 

BET  5,221.98 0.26 % 20.41 % 

BET-C  2,972.95 0.07 % 13.41 % 

BET-FI  23,864.39 -0.12 % 23.38 % 

BET-NG  670.93 0.96 % 9.57 % 

BET-XT  481.22 0.16 % 18.64 % 
 

Dupa sase sedinte consecutive de scadere, indicii reusesc sa 

inchida pe plus. BET-FI este singurul care nu a inchis sedinta 

in crestere (-0,12%) ca urmare a corectiei titlurilor Fondul 

Proprietatea (-0,96%). Aprecierile au venit in urma revenirii 

unui sentiment pozitiv pe pietele internationale, dupa ce in 

sedinta de ieri, bursa americana a suferit o scadere de aproape 

doua procente. Dupa inchiderea sedintei de tranzactionare, 

Azomures a transmis un comunicat prin care anunta ca Fondul 

Proprietatea, in calitatea de actionar la combinatul din Targul 

Mures, propune acordarea unui dividend brut de 0,4165 

lei/actiune. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5660 3,423,135 EBEBSTL2 1.1000 29.41% EBFPTL5 0.9400 -20.34% 

SIF3 0.6850 2,467,470 EBGLDTL9 43.0000 26.47% EBDAXTL7 97.0000 -15.06% 

TEL 15.0900 1,639,044 EBWTITS10 99.0000 22.98% IFG 100.0000 -12.51% 

SIF2 1.2890 1,272,072 STZ 0.4890 13.72% SRT 0.0135 -8.16% 

SNP 0.3920 691,273 EBEBSTL1 2.8000 12.00% RCBRDTL1 26.8400 -5.82% 

TLV 1.1500 604,539 EBGLDTL6 74.5000 11.19% VESY 0.0403 -5.40% 

SIF5 1.2900 548,637 ARTE 3.1500 10.53% EBWTITS9 55.2500 -4.74% 

EBS 70.5500 546,289 EBGLDTL7 106.0000 10.42% RCFPTL5 20.8000 -3.39% 

EBDAXTL13 31.2000 462,688 EBGLDTS7 163.5000 9.00% EBWTITL6 72.5000 -3.33% 

EBDAXTS13 37.2000 399,278 EBDAXTL13 31.2000 8.33% RCSNPTS1 1.3100 -2.96% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 "Cele mai bune solutii sunt cele care ajuta la iesirea 

din criza fara a adanci recesiunea. Intre acestea, 

deprecierea euro ar fi o solutie care sa dea timp 

tarilor cu deficit de competitivitate sa 

implementeze masuri de crestere a productivitatii 

muncii", a spus miercuri Lucian Croitoru, consilier 

Stiri externe 

 Guvernul ungar va impune o taxă pe tranzacţiile 

financiare anul următor, cu încasări estimate de 50-

100 miliarde de forinţi (167-335 milioane euro), 

parte a unui program de convergenţă ce include 

ultimele măsuri pentru reducerea deficitului 

bugetar, potivit portalului origo. hu, citat de 
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al Guvernatorului BNR Mugur Isarescu in cadrul 

conferintei prilejuite de lansarea studiului 

"Reforma  finantelor publice in Uniunea 

Europeana".  (HotNews) 

 

 Ministerul Finantelor a imprumutat autoritatile 

care gestioneaza fondurile structurale cu 1,4 mld. 

lei in primul trimestru al anului pentru a asigura 

continuitatea platilor acordate beneficiarilor, a 

declarat miercuri ministrul Finantelor Bogdan 

Dragoi la sediul BNR, cu ocazia lansarii unui 

studiu despre Pactul Fiscal.  (HotNews) 

 

 

Portfolio. (ZF) 

 

 Cu toate că moneda unică a Europei s-a apreciat 

substanţial de la începutul anului datorită 

rezolvării pentru moment a problemelor Greciei, 

cei mai precişi "prezicători" de pe piaţa valutară se 

aşteaptă la un declin de 5% al euro în faţa dolarului 

până la sfârşitul anului, ei anticipând că reducerile 

de cheltuieli la care s-au angajat state precum 

Spania şi Italia vor reîmprospăta forţa crizei 

datoriilor şi vor aduce regiunea în recesiune. (ZF) 

 

 

 

 

 
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 

Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006 privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare. 

http://www.primet.ro/

