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Banca Centrală Europeană a redus astăzi dobânda de referinţă la 
valoarea record  de 1.5%,  iar  preşedintele  Jean-Claude Trichet  a 
indicat  că  există  posibilitatea  continuării  reducerii  dacă  situaţia 
economică nu se ameliorează. Decizia de astăzi a venit în contextul 
în care scăderea economică a zonei euro a fost mai rapidă decât 
estimările Băncii Centrale pentru ultimele trei  luni. ECB şi-a redus 
prognoza  economică  la  o  contracţie  de  2.7%  pentru  2009  şi  o 
stagnare pentru 2010; inflaţia este estimată să rămână la 0.4% în 
2009 şi să crească la 1% în 2010. Moneda europeana a scăzut cu 
0.6% în  urma comentariilor  preşedintelui  ECB, piaţa estimând că 
seria reducerilor de dobândă va continua până la atingerea valorii 
de 1% în acest an.

Banca Angliei  a anunţat reducerea dobânzii  de referinţă la 0.5%, iar 
guvernatorul Mervyn King a declarat că BoE va folosi autorizaţia primită 
de  la  guvernul  britanic  de  a  tipări  bani  pentru  achiziţia  de  bonduri 
guvernamentale  şi  private  în  încercarea  de  a  revitaliza  economia. 
Anunţul  a  dus  la  creşterea  preţului  bondurilor  guvernamentale, 
randamentul notelor la 10 ani scăzând cu 40 de puncte la 3.24%. BoE 
implementează deja un program de achiziţie de commercial paper în 
valoare de 50 de miliarde de lire.
Banca  Centrală  a  Danemarcei  şi-a  redus  dobânda  de  referinţă  cu 
0.75% la  2.25% cu scopul  de a  menţine corelaţia dintre  coroană şi 
euro. Danemarca se află în cea mai severă recesiune din ultimii 50 de 
ani, care ar putea dura mai mult decât în ţările nordice vecine.
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Aviva Plc., cel mai mare asigurator britanic, a suferit cea 
mai severă scădere zilnică a valorii acţiunilor din ultimii 21 
de  ani  în  urma  anunţului  unei  pierderi  record  de  915 
milioane de lire în 2008 şi a menţinerii în aceste condiţii a 
dividendului.  CDS-urile pentru protecţia tranşelor  senioare 
ale bondurilor Aviva au crescut cu 85.5 puncte la 3.73%, iar 
cele pentru tranşele junioare cu 157 de puncte la 6.72%, 
piaţa manifestându-şi  astfel  îngrijorarea pentru adecvarea 
nivelului  de  lichiditate  al  companiei.  Acţiunile  Aviva  au 
închis  în  scădere  33.37%  şi  au  provocat  scăderi 
generalizate ale sectorului de asigurări pe pieţele europene. 
Astfel, la Londra Legal & General Group Plc şi Prudential Plc. 
au scăzut cu 29%, respectiv 20%; la bursa din Paris, AXA 
SA  a  scăzut  9%  în  pofida  declaraţiilor  fondatorului  său 
Claude Bebear că asiguratorul dispune de suficient capital; 
pe piaţa germană, Munich Re şi Hannover Re au pierdut 
fiecare 11% din valoarea de piaţă, iar pe piaţa elveţiană, 
Swiss Reinsurance Co. a scăzut cu 5.8%.

Barclays  Plc a  scăzut  astăzi  pe  fondul  semnalelor  de 
alarmă  trase  de  analistul  Sandy  Chen  de  la  Panmure 
Gordon cu privire la creşterea riscului pentru măsurile de 
protecţie  de  tip  swap  cu  monolinii  şi  credite  structurate 
stabilite  de bancă pentru limitarea pierderilor  portofoliului 
propriu. Chen se aşteaptă ca Barclays să înregistreze din 
acest motiv pierderi severe in 2009 şi 2010.
Barclays  a  anunţat  astăzi  ca  lichidatorul  companiei 
americane Lehman Brothers Holdings Inc., firma Alvarez & 
Marsal,  i-a  cerut  să  furnizeze  documentaţie  pentru 
utilizarea unei sume de 3.3 miliarde de dolari care fusese 
iniţial alocată pentru plata bonusurilor şi a altor datorii ale 
fostei  bănci  de  investiţii.  Barclays  a  declarat  că  poziţia 
lichidatorului este „complet lipsită de merit” şi dovedeşte o 
„serioasă  neînţelegere  a  faptelor”.  Alvarez  &  Marsal 
estimează că Barclays a folosit doar 700 de milioane de 
dolari pentru bonusuri şi prime de încheiere a contractului 
de angajare. Acţiunile Barclays au scăzut 24% la bursa din 
Londra.
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* Deutsche Bank, Deutsche Postbank şi Deutsche Post au raportat pierderi pe ultimul trimestru, iar 
raportul P/E nu este definit in acest caz
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Name P/E
DAX INDEX -23.17% -5.02% 15.49

SAP AG 1.86% -2.72% 16.07
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & -4.29% -1.45% 14.56
MERCK KGAA -10.05% -1.39% 34.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -10.64% -7.61% 5.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG -14.05% -4.94% 27.18
BAYER AG -14.08% -5.23% 16.14
LINDE AG -14.15% -5.13% 4.76
ADIDAS AG -16.25% -0.87% 6.99
VOLKSWAGEN AG -17.88% 0.09% 16.31
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG -18.50% -3.71% 3.26
K+S AG -19.84% -9.08% 9.66
MAN AG -20.43% -8.79% 3.97
SALZGITTER AG -22.73% -16.06% 2.4
RWE AG -23.39% -0.23% 8.33
BASF SE -24.99% -6.52% 6.69
BEIERSDORF AG -25.29% -3.30% 12.65
MUENCHENER RUECKVER AG-REG -25.58% -11.17% 11.21
SIEMENS AG-REG -25.82% -3.20% 17.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG -27.53% -6.84% 5.92
METRO AG -27.55% -4.52% 9.63
THYSSENKRUPP AG -27.80% -7.75% 3.34
E.ON AG -29.68% -2.68% 8.13
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED -30.65% -7.21% #N/A N/A
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES -32.02% -7.56% 11.27
ALLIANZ SE-REG -34.61% -9.89% 5.65
DEUTSCHE BOERSE AG -36.93% -6.26% 5.7
DEUTSCHE POST AG-REG -41.56% -7.08% #N/A N/A
INFINEON TECHNOLOGIES AG -51.04% -3.09% 0.39
DEUTSCHE POSTBANK AG -51.29% -11.59% #N/A N/A
COMMERZBANK AG -64.99% -9.88% 23.25

Variaţie 2009 (%) Variaţie (%)
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
BATS BRIT AMER TO 1684 1.26% 1.72
SSE SCOTTISH & S 1077 3.36% 1.25
BLND BRIT LAND CO 346.25 4.77% 0.55
SBRY SAINSBURY PL 300 2.21% 0.46
SN/ SMITH & NEPH 469.75 2.12% 0.35

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
HSBA HSBC HLDGS P 377.5 -5.86% -11.54
AV/ AVIVA PLC 189.9 -33.37% -10.33
VOD VODAFONE GRO 118 -3.32% -8.72
BARC BARCLAYS PLC 65.5 -24.10% -7.12
BP/ BP PLC 413 -1.96% -6.36

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
VOW VOLKSWAGEN A 205.3 0.09% 0.23
IFX INFINEON TEC 0.47 -3.09% -0.12
ADS ADIDAS AG 22.73 -0.87% -0.42
RWE RWE AG 48.8 -0.22% -0.49
MRK MERCK KGAA 58.03 -1.39% -0.58

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
ALV ALLIANZ SE-R 49.04 -9.89% -26.49
MUV2 MUENCHENER R 82.61 -11.17% -23.31
BAY BAYER AG 35.7 -5.23% -16.37
DTE DEUTSCHE TEL 9.24 -4.94% -15.54
BAS BASF SE 20.8 -6.52% -14.49
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Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
GSZ GDF SUEZ 24.2 2.80% 4.743
SAN SANOFI-AVENT 41.31 0.40% 0.948
RI PERNOD-RICAR 43.4 -0.08% -0.036
ALU ALCATEL-LUCE 0.98 -1.31% -0.140
CAP CAP GEMINI 23.3 -0.91% -0.163

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
FP TOTAL SA 35.57 -5.47% -26.670
BNP BNP PARIBAS 22.98 -7.08% -8.280
FTE FRANCE TELEC 17.2 -3.99% -7.658
MT ARCELORMITTA 14.82 -8.52% -6.007
CS AXA 6.55 -9.04% -5.943

Leading  5
Code Name Price % Change Index Points
ROG ROCHE HLDG-G 131.5 3.22% 24.020
NOVN NOVARTIS AG- 40.78 1.34% 11.900
ATLN ACTELION LTD 50.6 0.90% 0.441
NOBN NOBEL BIOCAR 18.5 -0.75% -0.134
SCMN SWISSCOM AG- 318.75 -0.55% -0.349

Lagging 5
Code Name Price % Change Index Points
NESN NESTLE SA-RE 35.66 -2.25% -26.190
ZURN ZURICH FINL 142 -11.86% -22.630
UBSN UBS AG-REG 9.52 -6.94% -17.360
CSGN CREDIT SUISS 25.08 -5.57% -12.790
ABBN ABB LTD-REG 13.59 -3.21% -8.715
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