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Val. 

Tranzactionata 
34,861,000.50 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,428.30 0.97 % 2.11 % 

BET-C  2,660.21 0.98 % 1.48 % 

BET-FI  20,801.37 2.49 % 7.55 % 

BET-NG  630.82 1.13 % 3.02 % 

BET-XT  421.38 1.51 % 3.89 % 
 

Desi nu avem o modificare a conditiilor economice care au 

adus si au mentinut pesimismul pe pietele financiare, 

constatam o detensionare a investitorilor. Vestea prin care 

Fondul European de Stabilitate Financiara a fost retrogradat de 

S&P nu a avut un efect vizibil pe piete, insa indicatorii 

macroeconomici din China au reusit sa alimenteze investitorii 

cu optimism. 

 

La Bucuresti, SIF-urile si-au mentinut traseul ascendent, 

motivate in continuare de legea privind cresterea pragului de 

detinere si de un eventual dividend cu randament ridicat.  

In acest context, SIF-urile sunt tot mai tranzactionate, prima pozitie in topul lichiditatii fiind ocupata de SIF 

Moldova (SIF2), pozitie pe care eram obisnuiti sa vedem actiunile Fondul Proprietatea. 

 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

SIF2 1.3040 7,731,805 ZIM 1.8800 13.94% EBDAXTS10 18.0000 -20.35% 

FP 0.4359 5,170,287 ELJ 0.1160 13.73% COFI 0.0210 -12.50% 

SIF3 0.6110 5,137,457 EBDAXTL7 82.4000 10.46% EBDAXTS7 30.2000 -11.70% 

SIF5 1.1590 3,675,342 BRM 0.9335 10.34% EBWTITS9 57.5000 -6.50% 

SIF4 0.5945 2,389,808 EBDAXTL11 50.6000 9.52% ARM 0.1075 -4.02% 

EBDAXTS10 18.0000 1,731,701 IFG 119.0000 8.18% OIL 0.1870 -3.36% 

SIF1 0.9495 1,668,228 BCM 0.0701 7.85% ELGS 0.3680 -3.16% 

SNP 0.2980 1,095,700 EBGLDTL6 79.2500 7.82% SPCU 0.1600 -3.03% 

BRD 10.5900 615,949 EBDAXTL9 72.0000 7.46% OLT 1.2000 -2.76% 

ELMA 0.2850 608,396 RCGLD 565.5700 6.77% ARTE 2.0040 -2.24% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 SIF Muntenia (SIF4) este prima societate de 

investiţii financiare (SIF) care şi-a convocat 

acţionarii în Adunarea Generală pentru a modifica 

Stiri externe 

 Agentia de evaluare financiara Fitch considera ca 

Grecia va intra in incapacitate de plata, insa acest 

eveniment va avea loc intr-o maniera ordonata 
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actul constitutiv cu noul prag de deţinere de 5% 

din capital. AGA va avea loc pe 18 februarie şi 

acţionarii vor decide înlocuirea actualului prag de 

deţinere de 1% din capital cu cel de 5% din capital 

aprobat în decembrie de Parlament (ZF)  

 

 Trei consorţii din care fac parte mari grupuri 

financiare - JP Morgan, Goldman Sachs şi Citibank 

- şi bănci şi firme de brokeraj locale au depus luni 

la sediul OPSPI oferte pentru listarea la bursă a 

producătorului de gaze Romgaz Mediaş, cea mai 

mare ofertă publică iniţială derulată în România 

(ZF) 

 

(HotNews) 

 

 Fondul European pentru Stabilitate Financiara 

(EFSF) a vandut marti obligatiuni cu scadenta la 

sase luni in valoare de 1,5 miliarde de euro pentru 

a ajuta Portugalia si Irlanda, potrivit The Guardian. 

Aceasta este prima licitatie de obligatiuni dupa 

retrogradarea ratingului EFSF de catre Standard & 

Poor's (HotNews)  

 Fondul European de Stabilitate Financiară a 

pierdut calificativul "AAA", fiind retrogradat cu o 

treaptă, la "AA+", de către agenţia de rating 

Standard and Poor's, care nu a exclus revenirea la 

calificativul "AAA" în cazul în care vor fi oferite 

garanţii suplimentare, informează AFP (ZF) 

 
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/

