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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. 
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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.

Raportul cu privire la evoluţia economiei la sfârşitul anului trecut 
a fost  unul  din factorii  majori  care au determinat  scăderea de 
vineri a pieţelor. PIB al SUA a scăzut în Q4 2008 cu o valoare 
anualizată  de 6.2%,  cea mai  rapidă contracţie  de după 1982, 
singura contribuţie în creştere provenind de la nivelul cheltuielilor 
guvernamentale.  Estimarea  preliminară  a  administraţiei  SUA 
pentru această scădere fusese de 3.8%, iar diferenţa de 2.4% a 
fost  de  5  ori  mai  mare  decât  valoarea  tipică  a  ajustărilor 
anterioare.
Indicele Universităţii  Michigan care măsoară nivelul cheltuielilor 
consumatorilor  a  scăzut  în  Q4  2008  cu  o  rată  anualizată  de 

4.3%,  cea  mai  mare  de  după  1980,  după  ce  în  Q3  scăderea 
fusese  de  3%.  Este  prima  dată  de  după  începerea  colectării 
statisticilor în 1947 când se înregistrează două scăderi trimestriale 
consecutive  de  peste  3%.  Indicele  îşi  va  continua  probabil 
scăderea şi în Q1 2009, în urma valului de concedieri efectuate de 
companiile americane de la începutul anului, concedieri care vor 
continua şi  în  perioada următoare.  La rândul  său,  indicele  care 
măsoară sentimentul consumatorilor a scăzut la 56.3 în februarie, 
întrerupând seria de creşteri de după minimul istoric de 55.3 din 
noiembrie. Aşteptările pentru rata inflaţiei din 2009 au coborât în 
februarie la 1.9%, de la 2.2% în ianuarie.

Citigroup Inc. a stabilit un nou record pentru cel mai mare număr 
de actiuni tranzacţionate într-o singură zi, estimarea preliminară a 
volumului său la 1.87 miliarde de acţiuni depăşindu-l pe cel de 1.51 
miliarde  înregistrat  de  WorldCom pe  1  iulie  2002  (WorldCom a 
cerut protecţia legii falimentului pe 21 iulie 2002); celelalte companii 
din topul  celor  mai  active 5 sesiuni  de la  NYSE sunt  AIG (1.23 
miliarde  de  acţiuni  pe  16  septembrie  2008),  Citigroup  (1.023 
miliarde  de  acţiuni  pe  21  noiembrie  2008)  şi  WorldCom (1.026 
miliarde de acţiuni pe 3 iulie 2002). Noul record a fost stabilit după 
ce guvernul federal a propus vineri  a treia tentativă de salvare a 
Citigroup, constând în conversia de acţiuni preferenţiale în valoare 
de până 25 de miliarde de dolari în acţiuni comune, cu condiţia ca 
şi  restul  deţinătorilor  privaţi  de acţiuni  preferenţiale ale băncii  să 
accepte  termeni  similari.  În  cazul  finalizării,  noua  înţelegere  va 
aduce  cu  sine  schimbarea  comitetului  director  al  băncii  şi  îi  va 
permite  acesteia  să  acceseze  fonduri  din  noul  program  al 
Trezoreriei  pentru  asistenţă  bancară.  Conversia  de  acţiuni 
preferenţiale ar reduce participarea acţionarilor actuali cu 74% şi ar 
da guvernului SUA o pondere de 36% în Citigroup. Acţiunile C au 
închis sesiunea în scădere 39% la $1.50.

Ford Motor Co.,  singura companie americană auto care  nu a 
cerut ajutor guvernamental, a anunţat că nivelul vânzărilor sale a 
continuat să scadă din ianuarie, când atinsese cea mai redusă 
rată  anuală  de  după  1981.  Rata  anualizată  a  vânzărilor  din 
ianuarie a fost de 9.6 milioane de automobile şi  camionete, iar 
estimarea  preliminară  pentru  februarie  este  de  9  milioane; 
producătorii  auto  raportează  cifrele  finale  pentru  vânzările  din 
februarie pe 3 martie. Ford şi-a redus joi estimarea pentru totalul 
vânzărilor din 2009 ale industriei auto americane la 10.5 milioane, 
in condiţiile in care cifra pentru 2008 a fost de 13.2 milioane, cea 
mai mică de după 1992, iar valoarea medie depăşise 16 milioane 
în ultimii 10 ani.

Preţurile la materii  prime au scăzut pe pieţele din New York şi 
Londra după publicarea valorii revizuite a PIB al SUA pentru Q4 
2008. Contractele de petrol cu livrare în aprilie au scăzut 1% la 
$44.76/baril.  La  rândul  său,  preţul  aurului  a  scăzut  cu  0.37%, 
ducând declinul  săptămânal  la 6%, atractivitatea  sa ca refugiu 
faţă de scăderea pieţei fiind erodată de creşterea cererii pentru 
bonduri de trezorerie care a condus la creşterea cotaţiei dolarului.

MSCI World Index 750.86 -1.69% -12.89 -17.00%
Dow Jones 7062.93 -1.66% -119.15 -18.24%

1116.99 -0.90% -10.11 -6.80%
S&P 500 735.09 -2.36% -17.74 -17.04%
Dow Jones Transport at ion 2499.07 -1.29% -32.78 -28.03%
Dow Jones Ut ilit ies 323.97 -1.33% -4.36 -11.46%
S&P Financial Services 101.15 -7.39% -8.07 -37.57%
S&P Energy 327.54 -3.00% -10.13 -12.40%

96.53 -0.82% -0.80 -12.49%
S&P Indust rials 148.49 -2.70% -4.12 -27.15%
S&P Consumer Discret ionary 138.22 -0.19% -0.26 -17.37%
S&P Consumer St aples 211.27 -0.33% -0.70 -13.44%
S&P Ut ilit ies 127.71 -1.47% -1.91 -12.38%
S&P Healt h Care 266.19 -4.16% -11.56 -12.39%
S&P Mat erials 116.34 -1.04% -1.22 -13.35%
S&P Inf o t ech 215.01 -0.33% -0.72 -6.35%
S&P Met als 95.64 -0.32% -0.31 -11.64%
S&P Int egrat ed Oil & Gas 354.06 -3.69% -13.57 -13.70%
WTI Crude Oil 44.76 -1.02% -0.46 -12.44%
Gold Spot 942.32 -0.37% -3.50 6.66%

211.57 -0.83% -1.77 -8.24%
Volat ilit y index (CBOE VIX) 46.35 3.78% 1.69 11.68%

.
EUR / USD 1.2669 -0.60% -0.0076 -9.32%
USD / CHF 1.1689 0.38% 0.0044 9.38%
GBP / USD 1.4318 0.01% 0.0001 -1.88%
USD / JPY 97.57 -0.95% -0.94 7.65%
DXY Index 88.0080 0.32% 0.2810 8.24%

Nume Preţ Variaţie (%)  Variaţie Variaţie 2009 (%)
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Evoluţia companiilor din indicele Dow Jones

* Citigroup şi General Motors au înregistrat pierderi în ultimele 12 luni („earnings” negativ) şi, uzual, 
nu sunt acceptate în analiza financiară valori negative pentru Price/Earnings. Când „earnings” sunt 
negative, este convenţional să se publice „not applicable” ca valoare pentru price/earnings. 
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P/E
Dow Jones -19.52% -1.66% 8.61

INTL BUSINESS MACHINES CORP 9.35% 3.44% 10.27
HOME DEPOT INC -9.25% 1.21% 11.87
COCA-COLA CO/THE -9.76% -0.54% 12.97
WAL-MART STORES INC -12.17% 2.05% 14.4
INTEL CORP -13.10% 0.24% 11.18
EXXON MOBIL CORP -14.94% -4.30% 8.05
KRAFT FOODS INC-CLASS A -15.16% -0.39% 12.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC -15.84% 0.18% 11.23
MCDONALD'S CORP -15.98% 0.10% 14.24
JOHNSON & JOHNSON -16.43% -4.65% 10.99
AT&T INC -16.60% -1.33% 8.43
MICROSOFT CORP -16.92% -1.64% 8.54
CHEVRON CORP -17.93% -3.89% 5.34
HEWLETT-PACKARD CO -20.01% -4.00% 7.87
MERCK & CO. INC. -20.40% -7.07% 7.06
3M CO -20.99% -1.88% 8.81
PROCTER & GAMBLE CO -22.08% -1.63% 12.98
UNITED TECHNOLOGIES CORP -23.83% -0.66% 8.23
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS -25.85% -0.74% 6.77
WALT DISNEY CO/THE -26.09% -0.53% 8.22
BOEING CO -26.32% -3.88% 5.61
JPMORGAN CHASE & CO -27.53% -0.87% 22.18
GENERAL MOTORS CORP -29.69% -5.46% #N/A N/A
PFIZER INC -30.49% -3.07% 5.07
AMERICAN EXPRESS CO -34.99% -4.06% 4.48
ALCOA INC -44.67% -4.30% 5.07
CATERPILLAR INC -44.91% 1.57% 4.35
GENERAL ELECTRIC CO -47.47% -6.48% 4.41
BANK OF AMERICA CORP -71.95% -25.75% 6.17
CITIGROUP INC -77.65% -39.02% #N/A N/A

Nume Variaţie 2009 (%) Variaţie (%)
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
IBM IBM 92.03 3.44% 24.37
WMT WAL-MART STO 49.24 2.05% 7.89
CAT CATERPILLAR 24.61 1.57% 3.03
HD HOME DEPOT I 20.89 1.21% 1.99
VZ VERIZON COMM 28.53 0.18% 0.40

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
XOM EXXON MOBIL 67.9 -4.30% -24.29
CVX CHEVRON CORP 60.71 -3.89% -19.59
JNJ JOHNSON&JOHN 50 -4.65% -19.43
MRK MERCK & CO 24.2 -7.07% -14.66
BAC BANK OF AMER 3.95 -25.75% -10.91

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
IBM IBM 92.03 3.44% 0.47
WMT WAL-MART STO 49.24 2.05% 0.25
AMZN AMAZON.COM I 64.79 3.93% 0.09
MO ALTRIA GROUP 15.44 2.12% 0.08
SGP SCHERING-PLO 17.39 2.05% 0.07

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
XOM EXXON MOBIL 67.9 -4.30% -1.78
WFC WELLS FARGO 12.1 -15.97% -1.12
BAC BANK OF AMER 3.95 -25.75% -1.01
JNJ JOHNSON&JOHN 50 -4.65% -0.78
GE GENERAL ELEC 8.51 -6.48% -0.71
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
AMZN AMAZON.COM I 64.79 3.93% 0.78
SYMC SYMANTEC COR 13.83 2.67% 0.35
CA CA INC 16.95 3.73% 0.34
DELL DELL INC 8.53 3.90% 0.25
RIMM RESEARCH IN 39.94 1.01% 0.25

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
GILD GILEAD SCIEN 44.8 -4.82% -2.26
CELG CELGENE CORP 44.73 -8.23% -2.02
GENZ GENZYME CORP 60.93 -5.72% -1.39
AMGN AMGEN INC 48.93 -4.49% -1.26
MSFT MICROSOFT CO 16.15 -1.64% -0.92

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
IPG INTERPUBLIC 3.81 7.02% 0.014
CIT CIT GROUP IN 2.45 6.99% 0.007
PSA PUBLIC STORA 55.48 5.82% 0.044
TSN TYSON FOODS- 8.43 5.24% 0.015
MKC MCCORMICK-N/ 31.35 5.03% 0.022

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
C CITIGROUP IN 1.5 -39.02% -0.601
HBAN HUNTINGTON B 1.46 -26.26% -0.022
BAC BANK OF AMER 3.95 -25.75% -1.006
PFG PRINCIPAL FI 7.99 -24.55% -0.077
MET METLIFE INC 18.46 -23.05% -0.504
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