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Raport de piata 
Sumar 11 ianuarie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
31,619,817.73 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,378.45 0.17 % 0.96 % 

BET-C  2,632.60 -0.18 % 0.43 % 

BET-FI  19,851.29 2.64 % 2.64 % 

BET-NG  615.93 -0.17 % 0.58 % 

BET-XT  411.51 0.89 % 1.45 % 
 

Evolutii mixte, cuprinse intre -0,18% pentru BET-C si +2,64% 

in cazul BET-FI. Lichiditatea si volatilitatea din sedinta de azi, 

arata o dezmorteala a investitorilor, care reactioneaza cu 

intarziere la optimismul de pe pietele internationale. 

Remarcam azi aprecierea cotatiei actiunilor SIF Moldova 

(SIF), care au crescut azi cu 6,36%. 

La inchidere, titlurile BRD, au facut obiectul unei tranzactii in 

valoare de 5,45 mil. lei.  

La inchiderea sedintei de la Bucuresti, pietele internationale 

inregistrau scaderi de pana la 0,5%.   

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

BRD 10.9000 5,734,473 CBC 6.6700 15.00% CMCM 0.1426 -13.58% 

SIF1 0.9240 2,966,816 PREH 1.6900 13.04% ARTE 2.0010 -7.75% 

SIF5 1.1010 1,714,997 TRP 0.2990 12.83% RPH 0.6725 -7.56% 

SIF2 1.1700 1,686,122 EBWTITS9 54.2500 11.86% EBWTITL6 77.5000 -6.63% 

EBDAXTS10 25.6000 1,567,494 EBDAXTS11 16.0000 11.11% OLT 1.2500 -5.87% 

FP 0.4299 1,562,356 IFG 118.9000 9.99% EBFPTL3 11.0000 -4.35% 

SIF3 0.5750 1,534,581 EBWTITS10 98.2500 7.97% EBSLVTL3 17.5000 -4.11% 

SIF4 0.5730 963,193 ARM 0.1075 7.50% ALR 2.9800 -3.87% 

SNP 0.2900 349,298 SIF2 1.1700 6.36% SRT 0.0132 -2.94% 

TGN 230.0000 306,362 SIF1 0.9240 5.18% ALT 0.0310 -2.82% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Un număr de 19 companii deţinute de stat care 

sunt în portofoliul Fondului Proprietatea (FP) ar 

trebui listate până la sfârşitul anului 2012, după ce 

legea Legea nr.302/2011 care reglementează 

obligaţia companiilor controlate de statul care fac 

parte din portofoliul FP de a lista minim 5% din 

capital la Bursa de Valori Bucureşti a fost publicată 

Stiri externe 

 Cresterea economica a Germaniei a atins 3% in 

2011, permitand astfel reducerea deficitului public 

la 1% din PIB, potrivit cifrelor publicate miercuri 

de oficiul pentru statistica Destatis, preluat de AFP. 

Economia Germaniei s-a oprit din crestere la finele 

anului 2011, PIB-ul scazand cu circa 0,25% in 

trimestrul IV (HotNews) 
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în Monitorul Oficial. (ZF) 

 

 Două firme controlate de fondul de hedging Elliott 

Associates au ajuns să deţină cumulat 12,5% din 

capitalul social al Fondului Proprietatea (FP), 

potrivit unei raportări emise recent de Fond pe 

bursă. Firma americană Manchester Securities 

deţine 10,74% din capitalul social al FP, în timp ce o 

altă firmă americană Beresford Energy Corp a fost 

raportată cu o deţinere de 1,87%, ambele fiind 

controlate de fondul de hedging Elliott Associates 

(ZF) 

 

 Banca Centrala Europeana (BCE) trebuie sa 

majoreze programul de achizitii de obligatiuni ale 

statelor din zona euro pentru a sustine Italia si 

pentru a preveni colapsul "cataclismic" al euro, a 

declarat David Riley, seful departamentului de 

ratinguri suverane al Fitch, citat de Reuters 

(HotNews) 

 
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/

