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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.   

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.

Name Price % Change  Change % Change 2008
MSCI World Index 952.15 3.01% 27.86 -40.07%
Dow Jones 9180.69 2.11% 189.73 -30.79%

1333.94 2.44% 31.82 -36.02%
S&P 500 954.09 2.58% 24.00 -35.02%

4869.3 1.26% 60.61 -40.01%
FTSE 4291.65 1.16% 49.11 -34.73%
CAC 40 3407.82 0.15% 5.25 -40.49%

37448.77 7.47% 2603.56 -41.38%
S&P Financial Services 198.27 1.25% 2.44 -49.43%
S&P Energy 398.83 4.04% 15.49 -33.86%

105.23 0.82% 0.86 -37.46%
S&P Industrials 218.92 2.93% 6.23 -38.22%
S&P Consumer Discretionary 173.89 3.27% 5.51 -33.00%
S&P Consumer Staples 251.26 2.47% 6.06 -16.12%
S&P Utilities 150.52 4.32% 6.23 -30.35%
S&P Health Care 308.6 2.29% 6.91 -24.68%
S&P Materials 154.82 2.90% 4.37 -40.42%
S&P Info tech 257.18 2.25% 5.67 -37.52%
S&P Metals 101.25 6.03% 5.76 -61.21%
S&P Integrated Oil & Gas 408.33 2.51% 10.01 -26.21%

33.96 9.62% 2.98 -25.66%
Crude Oil 65.96 -2.28% -1.54 -29.87%

266.54 -2.84% -7.80 -25.70%

62.9 -10.09% -7.06 179.56%

EUR / USD 1.2915 -0.37% -0.0048 -11.48%
USD / CHF 1.1388 0.73% 0.0082 0.47%
GBP / USD 1.6451 0.48% 0.0078 -17.12%
USD / JPY 98.61 1.25% 1.2200 -11.73%
DXY Index 84.556 -0.61% -0.5150 11.51%

Nasdaq

Dax

Bovespa  Brazilia

S&P Telecom

Bloomberg US Airlines

Jefferies Commodities Index ( 19 marfuri)
VIX  (CBOE -  S&P500  volatility    index )
Forex 

Estimarea  iniţială  a  produsului  intern  brut  (GDP)  al  SUA  pe 
trimestrul  al  treilea a arătat  o scădere economică de 0.3%, cauzată în 
principal  de  efectele  negative  ale  inflaţiei.  Deşi  se  prognozează  că 
puterea  de  cumpărare  a  populaţiei  va  creşte  în  viitorul  apropiat, 
nesiguranţa  cu  privire  la  stabilitatea  locurilor  de  muncă  şi  înăsprirea 
condiţiilor  de  creditare  au  avut  ca  efect  reducerea  cheltuielilor 
consumatorilor.  Acest  lucru  a  produs  o reducere  netă a  GDP  cu 
aproximativ  0.98%,  o contribuţie mai  mare decât  scăderile de 0.8% şi 
0.72% datorate reducerilor vânzărilor de maşini, respectiv a vânzărilor din 
sectorul imobiliar. Contribuţia cea mai importantă în reducerea cheltuielilor 
de consum a venit din domeniul alimentar. Astfel, în septembrie, preţurile 
au crescut în medie cu 4.9% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în 
condiţiile în care alimente de bază precum pâinea şi orezul s-au scumpit 
cu 15-42%.

Janet Yellen, preşedinta San Francisco Fed, s-a declarat îngrijorată de 
tendinţa  de  evoluţie  a  economiei  americane,  în  condiţiile  în  care  criza  din 
sectorul financiar a diminuat semnificativ efectele pozitive ale reducerilor masive 
ale dobânzii de referinţă a Federal Reserve. În consecinţă, valoarea acesteia, 
modificată deja la 1% în urma şedinţei de miercuri, ar putea „potenţial ... să fie 
coborâtă puţin mai jos”. Yellen, primul oficial Fed care a făcut declaraţii publice 
după  publicarea  raportului  cu  privire  la  scăderea GDP cu  0.3%,  a  spus  că 
efectele crizei din piaţa financiară vor afecta în continuare economia americană, 
care va continua să se contracte în ultimul trimestru al anului 2008. Cu toate 
acestea,  Fed-ul  nu va fi  nevoit  să  coboare dobânda către  zero,  în  principal 
datorită ritmului accelerat de extindere a facilităţilor suplimentare de acces la 
capital pe care le oferă.

Pieţele financiare estimează în prezent o probabilitate de modificare a 
dobânzii de referinţă la şedinţa Fed din 16 decembrie de 77% pentru o reducere 
până la 0.5%, respectiv de 23% pentru o reducere până la 0.75%.

In Europa de Est,  se obtin foarte greu credite in valuta, precum 
dolari, euro sau franci elvetieni. Monezile straine, din economiile dezvoltate, 
"ofera"  posibilitati  de  imprumut  cu  dobanzi  de  doua  ori  mai  mici  decat  in 
moneda locala. Astfel, s-a ajuns ca in Ungaria, creditele in moneda straina sa 
constituie 62% din totalul datoriei populatiei, de la 33% acum trei ani. Cererea 
mare pentru aceste imprumuturi si implicit, pentru moneda straina, a dus in final 
la  o  presiune  sporita  asupra  monezilor  locale,  la  deprecieri  majore:  forintul 
(HUF) a pierdut  16% fata de francul elvetian in numai doua luni,  8% fata de 
euro, leul (RON) s-a depreciat cu 14% fata de dolar si cu 3,2% fata de euro. 
Proportia  mare  a  imprumuturilor  in  valuta  din  totalul  datoriei  contractate  si 
deprecierea  monezii  locale  duc  la  un  efect  de  spirala,  daunatoare  pentru 
stabilitatea monetara si nivelul consumului  din aceste economii  est-europene: 
consumatorii  si  companiile  trebuie  sa plateasca  rate lunare  mai  mari  pentru 
imprumuturi, iar facturile calculate in valuta devin mai scumpe. 

„Ceea ce a fost un factor de dezvoltare si optimism in anii trecuti, acum 
constituie  un  factor  de  slabiciune  sociala”  (Tom  Fallon,  responsabil  pentru 
economiile emergente la un fond din Paris). 

In acest context, completat  bineinteles de dificultatile bancare, institutii 
precum  Fondul  Monetar  International  sau  Federal  Reserve  din  SUA 
directioneaza multe miliarde de dolari, fie prin linii de credit, fie prin „swap-uri”, 
spre economiile emergente:  Europa de Est,  Brazilia,  Coreea de Sud, Mexic, 
Singapore. Cata vreme se pot lua credite aceste tari si consumul este stabil,  
economiile  dezvoltate  vor  dispune  de  o  recesiune  mai  usoara,  multumita 
exporturilor. 

GDP-ul  american  (produsul  intern  brut)  a  scazut  cu  0,3%  in 
trimestrul trei,  conform raportului "advanced" publicat pe 30 octombrie. 
Situatia locurilor de munca din SUA este inca la nivele recesionare, cu media 
ultimelor patru saptamani a indicatorului "Initial jobless claims" (o masura mai 
putin  volatila  decat  valoarea  publicata  saptamanal;  aceste  masuri  reflecta 
concedierile  saptamanale)  la  475.000,  in  conditiile  in  care  in  2007  aceasta 
medie a fost 321.000 . 

Pentru  luna  octombrie  se  asteapta  ca  economia  americana  sa  fi 
inregistrat  un spor negativ  (adica o pierdere totala) de 175.000 de locuri  de 
munca, cea mai mare pierdere de anul acesta si a zecea luna consecutiva de 
valori  negative  pentru  "Non-Farm Payrolls".  Valoarea  va  fi  publuicata  pe  7 
noiembrie. Pana in prezent, in sectorul financiar din SUA s-au eliminat mai mult  
de 130.000 de job-uri de la inceputurile tensiunilor din pietele de credit in august 
2007 (ca termen de comparatie,  dupa spargerea bulei  "dotcom",  s-a eliminat 
83.000 de job-uri). Chrysler a anuntat ca incepand de luna viitoare isi va reduce 
personalul cu 25%, concediind 4.300 de angajati. 
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Evolutia companiilor din indicele Dow Jones 

* - Citigroup si General Motors au inregistrat pierderi in ultimele 12 luni („earnings” negativ) si, uzual, 
nu sunt acceptate in analiza financiara valori negative pentru Price/Earnings. Cand „earnings” sunt 
negative, este convential sa se publice „not applicable” ca si valoare pentru price/earnings. 

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.   

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.

Name % Change in 2008 Day % Change Price/earnings
Dow Jones -30.79% 2.11% 11.3

1 WAL-MART STORES INC 15.19% -0.49% 16.34
2 MCDONALD'S CORP -1.77% 1.21% 16.39
3 JOHNSON & JOHNSON -9.19% -1.56% 13.49
4 KRAFT FOODS INC-CLASS A -11.28% 1.69% 15.24
5 JPMORGAN CHASE & CO -13.81% 5.35% 16.29
6 PROCTER & GAMBLE CO -14.08% 2.85% 16.82
7 HOME DEPOT INC -15.66% 4.94% 10.77
8 INTL BUSINESS MACHINES CORP -16.11% 2.82% 10.69
9 EXXON MOBIL CORP -19.90% 0.54% 8.32
10 CHEVRON CORP -20.52% 4.48% 7.48
11 PFIZER INC -21.43% 3.90% 7.83
12 WALT DISNEY CO/THE -21.53% 5.67% 11.26
13 HEWLETT-PACKARD CO -25.34% 6.47% 10.92
14 3M CO -25.82% 0.08% 11.63
15 COCA-COLA CO/THE -27.23% 1.85% 14.45
16 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS -27.33% 1.65% 8.85
17 VERIZON COMMUNICATIONS INC -29.88% 0.00% 11.91
18 UNITED TECHNOLOGIES CORP -30.01% 2.86% 10.87
19 AT&T INC -34.79% 0.74% 9.41
20 MICROSOFT CORP -36.43% -1.82% 11.73
21 INTEL CORP -39.35% 8.02% 12.07
22 BOEING CO -42.03% 1.81% 9.69
23 BANK OF AMERICA CORP -44.79% 2.06% 19.81
24 GENERAL ELECTRIC CO -47.80% 0.78% 9.17
25 MERCK & CO. INC. -48.05% 5.27% 9.02
26 CATERPILLAR INC -48.50% 3.40% 6.15
27 AMERICAN EXPRESS CO -49.90% 3.37% 8.86
28 CITIGROUP INC -55.47% 1.55% N/A
29 ALCOA INC -68.67% 2.69% 6.16
30 GENERAL MOTORS CORP -75.61% -10.21% N/A
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US Index Movers – by index points

Dow Jones                                                                      . 

S&P 500                                                                          . 

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.   

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.

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
JPM JPMORGAN CHA 37.62 5.35% 0.80
INTC INTEL CORP 16.17 8.02% 0.77
CVX CHEVRON CORP 74.18 4.48% 0.75
HPQ HEWLETT-PACK 37.69 6.47% 0.64
PG PROCTER & GA 63.08 2.85% 0.61

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
GS GOLDMAN SACH 91.11 -7.96% -0.39
MSFT MICROSOFT CO 22.63 -1.82% -0.38
HIG HARTFORD FIN 9.62 -51.56% -0.35
PRU PRUDENTL FIN 28.87 -18.10% -0.31
JNJ JOHNSON&JOHN 60.57 -1.56% -0.31

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
CVX CHEVRON CORP 74.18 4.48% 25.33
IBM IBM 90.69 2.82% 19.83
HPQ HEWLETT-PACK 37.69 6.47% 18.24
JPM JPMORGAN CHA 37.62 5.35% 15.21
PG PROCTER & GA 63.08 2.85% 13.94

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
JNJ JOHNSON&JOHN 60.57 -1.56% -7.65
GM GENERAL MOTO 6.07 -10.21% -5.50
MSFT    UW MICROSOFT CO 22.63 -1.82% -3.35
WMT WAL-MART STO 54.75 -0.49% -2.15
VZ VERIZON COMM 30.5 0.00% 0.00
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Nasdaq                                                                            . 

S&P 500 - Index Movers – by % change

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.   

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.

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
AAPL APPLE 111.04 5.63% 8.529
QCOM QUALCOMM INC 39.72 3.28% 2.908
INTC INTEL CORP 16.17 8.02% 2.755
ORCL ORACLE CORP 18.32 3.62% 1.606
ESRX EXPRESS SCRI 57.57 12.18% 1.604

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
SYMC SYMANTEC COR 12.2 -17.90% -2.721
MSFT MICROSOFT CO 22.63 -1.82% -1.539
LINTA LIBERTY-INTE 4.9 -24.27% -0.996
BIIB BIOGEN IDEC 40.3 -4.66% -0.725
CMCSA COMCAST CORP 15.1 -2.52% -0.656

Top 5
Code Name Price % Change Index Points
ODP OFFICE DEPOT 3.12 48.57% 0.032
ICE INTERCONTINE 87 40.80% 0.217
MTW MANITOWOC CO 10.67 25.38% 0.032
LM LEGG MASON I 20.76 22.70% 0.062
GGP GEN GROWTH P 3.59 20.07% 0.016

Last 5
Code Name Price % Change Index Points
HIG HARTFORD FIN 9.62 -51.56% -0.352
AIZ ASSURANT INC 25.35 -24.93% -0.114
CI CIGNA CORP 15.58 -21.51% -0.134
PRU PRUDENTL FIN 28.87 -18.10% -0.311
SYMC SYMANTEC COR 12.2 -17.90% -0.255
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