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BET 2,888.31 22.88 0,80%
BET-C 2,135.54 39.64 1,89%
BET-FI 13,576.87 305.53 2,30%
ROTX 6,408.30 59.16 0,93%

BET-XT 282.32 2.98 1,07%
BET-NG 352.57 6.47 1,87%

 Indice Închidere Variaţie Variaţie %

Guvernul a extins cu două săptămâni data limită pentru 
oferte  de  privatizare  ale  companiei  Avioane  Craiova, 
până la 10 decembrie,  confirm declaraţiilor  agenţiei  de 
privatizare AVAS. Acţiunea de privatizare a fost relansată 
luna trecută după ce AVAS a respins oferta firmei cehe 
Aero  Vodochody,  care  fusese  selectată  în  iulie  pentru 
vânzarea  a  80.98%  din  compania  română  de  aviaţie 
militară.  Aero Vodochody oferise 16.3 milioane de euro, 
dintre care 8.9 milioane sub forma unei investiţii de cinci 
ani.

Rompetrol Petrochemicals a anunţat  astăzi  că îşi  va 
reduce cu 55% producţia de polimeri pe fondul scăderii 
semnificative a preţurilor şi a reducerii cererii în contextul 
crizei economice internaţionale. Acest lucru va fi realizat 
prin oprirea instalaţiilor de polietilenă de joasă şi înaltă 
densitate în lunile decembrie şi ianuarie. 

Astăzi  indicii  Bursei  de  Valori  Bucureşti  au  avut  creşteri  abrupte  între  3-6%  în  prima  parte  a  sesiunii  de 
tranzacţionare,  corectate  ulterior  la  valori  de  închidere  cu  doar  0.8-2.3%  peste  cele  ale  sesiunii  precedente. 
Indicele BET a avut din nou o evoluţie asemănătoare cu a principalilor indici europeni, închizând însă înaintea 
scăderilor de final de sesiune ale acestora. Cea mai mare creştere a înregistrat-o din nou indicele BET-FI, care a 
atins un maxim al sesiunii de 14052.19, o creştere de 5.95% faţă de închiderea de ieri, terminând însă sesiunea cu 
o creştere de doar 2.3%. Valoarea tranzacţiilor a fost în continuare relativ redusă, situându-se la puţin sub 14 mil. 
RON, din care aproape 13 mil. RON provenind de pe piaţa de acţiuni. Cea mai mare lichiditate au avut-o BRD şi 
Petrom, cu 2.84 respectiv 2.48 mil. RON, Petrom înregistrând astăzi şi cea mai mare scădere dintre companiile din 
componenţa indicelui BET, de -1.18%.

Într-un  interviu  cu  agenţia  de  presă  Reuters,  directorul 
Departamentului Trezoreriei  al  Ministerului de Finanţe a 
declarat că atingerea obiectivului de deficit bugetar pentru 
2009 de 2% din PIB va necesita împrumuturi în valoare 
de aproximativ 16 miliarde de RON şi 500 milioane de 
euro. În paralel, planul de împrumuturi pentru 2008 a fost 
revizuit  de  la  11  miliarde  la  12.7  miliarde  RON;  din 
acestea au fost  obţinute până în prezent  puţin peste 9 
miliarde RON sub forma împrumuturilor pe termen scurt, 
criza  globală  de  credit  crescând  semnificativ  costul 
capitalului.  Strategia  anului  următor  prevede încetinirea 
emisiunilor de bonduri, care vor fi în mare parte limitate la 
termen scurt şi vor avea ca ţintă în special fondurile de 
pensii private. Deşi alegerile ridică incertitudini cu privire 
la bugetul din 2009, scăderea rating-ului de ţară de către 
Fitch  şi  S&P  sub  „investment  grade”  nu  a  afectat 
semnificativ cererea de bonduri guvernamentale, 75% din 
totalul acestora fiind în prezent deţinut de investitori locali.
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Informaţii Tranzacţionare

BVB  - TOP 5* (variaţie %)

BVB  - TOP 5 (valoare)

Rasdaq – TOP 5 (valoare) 

       

• În tabelul TOP 5 (variaţie %) vor fi puse doar companii care în ziua respectivă au avut o valoare a tranzacţiilor de cel  
puţin 100.000 RON, evitând astfel companiile care au înregistrat creşteri mari pe fondul unei lichidităţi extrem de 
modeste. Din acest motiv este posibil ca în tabelul respectiv să apară şi companii care au scăzut in acea zi, dar care 
sunt în TOP 5 tinând cont de condiţia de mai sus.
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Var %
AZO 213 1,194,800.00 224,329.30 0.190 7.34%
FLA 14 3,753,200.00 189,544.70 0.05 5.16%
TEL 97 12,840.00 160,556.00 12.600 5.00%

DAFR 281 6,100,800.00 282,316.37 0.045 4.17%
EBS 56 3,776.00 199,533.10 52.800 3.53%

Companie Nr. Tranzacţii Volum Valoare Preţ

Var %
ARAX 62 3,451,300.00 237,437.68 0.07 2.62%
URBI 1 21,315.00 42,630.00 2.00 42.86%
CFES 9 327,100.00 32,697.49 0.10 0.00%
ELMA 29 71,300.00 28,293.10 0.41 5.13%
TUSB 1 12,500.00 25,000.00 2.00 0.00%

Companie Nr. Tranzacţii Volum Valoare Preţ

Var %
BRD 154 354,700.00 2,838,003.50 7.850 0.64%
SNP 580 14,352,000.00 2,480,736.80 0.168 -1.18%
SIF2 321 1,701,900.00 977,674.50 0.570 2.70%
IMP 545 28,850,100.00 867,935.78 0.031 -0.32%
SIF5 363 1,308,800.00 864,231.00 0.655 2.34%

Companie Nr. Tranzacţii Volum Valoare Preţ
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BET – impactul evoluţiei acţiunilor companiilor asupra cotaţiei indicelui

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 care 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 Romania S.A. şi realizatorii acestei analize nu îşi asumă nici un fel de obligaţie pentru eventualele 
pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. WBS Romania 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.
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BET 
COD
TEL TRANSELECTRI 12.6000 5.00% 2.99
TGN TRANSGAZ SA 123.5000 2.49% 2.40
BRD BRD-GROUPE S 7.8500 0.64% 0.99
BIO BIOFARM BUCU 0.0741 2.92% 0.63
ATB ANTIBIOTICE 0.4000 2.56% 0.62
BRK SSIF BROKER 0.1290 4.88% 0.47
TLV BANCA TRANSI 0.0000 0.00
IMP IMPACT DEVEL 0.0314 -0.32% -0.04
RRC ROMPETROL RA 0.0185 -0.54% -0.29
SNP SNP PETROM S 0.1680 -1.18% -1.39

Nume Preţ % Variaţie Impact indice

n.a.
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