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Sumar 12 aprilie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
37,527,939.01 lei 

Indici %zi %2012 

BET  5,240.93 0.36 % 20.84 % 

BET-C  2,976.08 0.11 % 13.53 % 

BET-FI  23,954.08 0.38 % 23.85 % 

BET-NG  670.54 -0.06 % 9.50 % 

BET-XT  482.90 0.35 % 19.05 % 
 

A doua zi de cresteri pentru indicii Bursei de Valori 

Bucuresti. Contextul bun de pe pietele internationale a adus 

un sentiment pozitiv investitorilor in actiuni listate pe bursa 

autohtona, astfel ca azi s-a inregistrat a doua zi de crestere din 

luna aprilie. Companiile din sectorul energetic au scazut usor 

astfel ca BET-NG este singurul indice care a inchis in scadere 

(-0,06%).  

Valoarea tranzactiilor s-a apropiat de 8,5 milioane euro, in 

urma volumului ridicat inregistrat de tranzactiile cu actiuni 

BRD si a tranzactiilor DEAL cu titlurile SIF Banat-Crisana. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

BRD 10.5000 10,611,026 EBWTITL7 43.2500 15.33% EBWTITS9 49.5000 -10.41% 

FP 0.5660 4,440,164 PREH 1.6000 10.19% EBDAXTS13 33.4000 -10.22% 

SIF3 0.6910 2,552,424 SRT 0.0148 9.63% IFR 130.0000 -7.80% 

TEL 15.0600 877,621 EBDAXTL13 33.8000 8.33% EBEBSTL2 1.0500 -4.55% 

EBWTITS9 49.5000 787,945 EBGLDTL9 46.2500 7.56% VESY 0.0387 -3.97% 

TLV 1.1700 714,953 EBGLDTL6 79.0000 6.04% CMP 0.4036 -3.90% 

BVB 32.7000 687,077 EBDAXTL9 88.0000 4.51% EBSLVTL3 22.7500 -3.19% 

EBDAXTL13 33.8000 589,478 EBWTITL6 75.5000 4.14% ALT 0.0302 -2.58% 

SIF2 1.3000 565,281 EBGLDTL7 110.0000 3.77% SNO 2.1410 -2.46% 

EBDAXTS13 33.4000 403,891 EBEBSTL1 2.9000 3.57% CEON 0.0400 -2.44% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 O misiune a Fondului Monetar International 

condusa de Jeffrey Franks va veni la Bucuresti in 

perioada 24 aprilie - 7 mai 2012, pentru a cincea 

misiune de evaluare a acordului stand-by", potrivit 

unui comunicat al institutiei. "Domnul Franks va 

ajunge pe data de 25 aprilie, va sta o zi dupa 

Stiri externe 

 Costurile de imprumut ale Italiei au crescut, semn 

al reaparitiei ingrijorarilor investitorilor fata de 

capacitatea acestei tari de a-si reduce nivelurile 

ridicate ale datoriei, relateaza BBC. De asemenea, 

datele publicate cu privire la piata muncii din 

Grecia arata ca rata somajului din statul elen a 
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misiune si va pleca pe 9 mai. Domnul Franks va fi 

insotit de domnul Erik De Vrijer, care va deveni 

seful misiunii pentru urmatoarea vizita. Vizita FMI 

va avea loc in acelasi timp cu cea a echipei Comisiei 

Europene si a Bancii Mondiale. Autoritatile 

trateaza Aranjamentul ca fiind de precautie, ceea ce 

inseamna ca nu intentioneaza sa atraga resursele 

disponibile", se mai arata in document.  (HotNews) 

 

 In perioada ianuarie - februarie 2012 contul curent 

al balantei de plati a inregistrat un deficit de 663 

milioane euro, in crestere cu 64,1 la suta fata de 

perioada ianuarie - februarie 2011, in principal pe 

fondul dublarii deficitului balantei comerciale si a 

reducerii cu o treime a excedentului transferurilor 

curente.  (HotNews) 

 

 

ajuns la 21,8% in ianuarie. (ZF) 

 

 După Amazon şi Google, a venit rândul Apple să 

fie arătată cu degetul în Marea Britanie pentru 

evaziune fiscală. Gigantul californian este criticat 

pentru că a plătit impozite de mai puţin de 10 mil. 

lire sterline în 2010, la o cifră de afaceri oficială de 

peste 600 de milioane de lire sterline. Un nivel cu 

atât mai derizoriu cu cât vânzările reale ale Apple 

pe teritoriul britanic ar fi de ordinul a 10% din cifra 

de afaceri mondială, adică de peste 6 miliarde de 

lire în 2010, potrivit publicaţiei britanice The Daily 

Mail. (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/

