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Raport de piata 
Sumar 4 ianuarie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
29,069,506.28 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,342.97 0.14 % 0.14 % 

BET-C  2,621.26 -0.01 % -0.01 % 

BET-FI  19,575.48 1.21 % 1.21 % 

BET-NG  612.94 0.10 % 0.10 % 

BET-XT  407.23 0.40 % 0.40 % 
 

 

Prima sedinta din acest an s-a incheiat intr-un ton optimist, pe 

un rulaj de 6,7 milioane euro, sustinut in proportie de peste 

50% de tranzactiile cu obligatiuni. In general, daca este sa ne 

uitam la ultimii ani, indicii au o tendinta de apreciere in 

primele sedinte ale anului iar lipsa unor vanzatori puternici, cat 

si aprecierile pe care le-au avut pietele internationale in 

debutul anului, au contribuit la cresterea cotatiilor companiilor 

listate la BVB.  

 

 

Indicele Dow Jones la ora 17:15 scade cu 0,30%, in timp ce principalele piete europene inregistreaza variatii 

de pana la -0,90%. Corectiile de azi vin dupa ce in primele doua sedinte ale anului, bursele internationale au 

avut cresteri de peste 5 procente. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.4320 4,507,395 EBSLVTL3 15.2500 32.61% EBDAXTS11 15.8000 -41.48% 

SIF5 1.0800 1,516,634 EBGLDTL6 58.7500 32.02% EBDAXTS10 26.0000 -36.59% 

EBDAXTS10 26.0000 1,077,130 EBDAXTL11 41.4000 29.38% EBWTITS9 46.7500 -23.36% 

EBDAXTL10 52.4000 901,515 EBDAXTL10 52.4000 24.76% EBDAXTS7 38.8000 -20.49% 

SIF3 0.5730 846,325 EBDAXTL7 75.0000 24.58% EBWTITS10 88.7500 -13.63% 

SNP 0.2900 522,751 EBWTITL6 82.0000 22.85% RCDAX 266.2500 -12.94% 

EBS 59.2500 383,037 EBDAXTL9 63.0000 21.62% EBEUROTL2 28.0000 -12.77% 

EBDAXTL9 63.0000 362,506 EBGLDTL7 90.2500 18.36% IFR 130.0000 -9.53% 

SIF2 1.0900 282,815 EPT 0.0506 15.00% SOCP 0.3150 -8.56% 

OLT 1.1010 267,838 TRP 0.2303 14.98% SNO 2.6000 -7.80% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 România a înregistrat anul trecut o creştere 
economică de aproape 2% şi s-a încadrat în ţinta 
deficitului bugetar de maximum 4,4% din PIB, 

Stiri externe 

 Agentia de management a datoriei guvernamentale 
din Ungaria (AKK) a refuzat toate ofertele bancilor 
la licitatia pentru obligatiuni de stat pe termen 
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pentru acest an unul dintre obiective fiind 
atragerea a circa 7 miliarde euro fonduri europene, 
reprezentând o rată de absorbţie de 20%, a anunţat 
premierul Boc (Mediafax) 

 
 Preţurile producţiei industriale pe total au urcat cu 

0,4% în luna noiembrie a anului trecut, în special 
pentru piaţa internă şi mai puţin în cazul 
mărfurilor livrate la extern, şi au crescut cu 7,9% 
faţă de luna corespunzătoare din 2010, potrivit 
datelor Institutului Naţional de Statistică  (ZF) 

 

scurt, aceasta fiind cea de-a doua licitatie anulata in 
mai putin de o saptamana, potrivit Budapest 
Business Journal. Reprezentantii AKK au aratat ca 
licitatia a fost anulata din cauza cresterii 
substantiale a randamentelor in ultimele zile 
(HotNews) 

 
 Germania a vandut miercuri obligatiuni 

guvernamentale in valoare de 4,06 miliarde de 
euro, cererea pentru aceste instrumente fiind mai 
mare decat la licitatia similara din noiembrie, 
potrivit CNBC (Hotnews) 
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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. 


