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Raport de piata 
Sumar 23 februarie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
87,367,646.31 lei 

Indici %zi %2012 

BET  5,218.72 0.85 % 20.33 % 

BET-C  3,069.26 1.02 % 17.08 % 

BET-FI  25,307.91 0.64 % 30.85 % 

BET-NG  715.28 1.28 % 16.81 % 

BET-XT  494.90 0.55 % 22.01 % 
 

Rezultatele bune raportate de companiile din portofoliul 

Fondului Proprietatea, cat si interesul institutionalilor, au 

contribuit si astazi la apreciearea titlurilor FP. Actiunile FP s-

au apreciat azi cu 3,51% iar cresterea de la inceputul anului si 

pana acum a ajuns la 31,14%. Fondul Proprietatea detine 15% 

din Romgaz, companie ce a raportat astazi un profit net de 

179 mil. euro in 2011, cu 17% mai mare decat cel realizat in 

2010.  

Indicii au inchis sedinta de azi cu aprecieri de pana la 1,28%, 

Fondul Proprietatea si sectorul energetic fiind principalul 

motor al cresterilor. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5600 19,618,007 EBDAXTS12 20.0000 14.94% IFG 120.7000 -15.00% 

SIF2 1.4400 6,029,313 COMI 0.1800 13.14% EBSLVTS4 44.7500 -14.76% 

SNP 0.4115 2,338,558 EBDAXTS13 30.4000 10.14% COS 0.5900 -14.37% 

SIF5 1.4280 1,500,291 EBGLDTL6 116.5000 8.88% EBSLVTS5 21.5000 -14.00% 

SIF3 0.6610 1,499,113 RCFPTL5 20.8500 7.75% RCFPTS2 10.3700 -12.42% 

EBDAXTL13 37.8000 1,055,946 ARTE 2.8000 6.87% ROCE 0.1640 -11.11% 

RCFPTL5 20.8500 930,259 EBEBSTS3 3.3500 6.35% EBGLDTS8 82.0000 -10.87% 

EBS 78.7500 808,600 EBSLVTL3 33.5000 6.35% EBWTITS9 36.0000 -7.69% 

EBDAXTS12 20.0000 740,045 BCM 0.0740 5.71% EBDAXTL13 37.8000 -6.44% 

SIF4 0.7700 553,055 EBFPTL3 23.7000 5.33% ART 1.4300 -5.92% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Comisia Europeana a publicat joi previziunile 

privind cresterea economiei UE in anul 2012. Dupa 

ce economia a incetinit in ultimul trimestru al 

anului 2011, contractia este asteptata sa se extinda 

si in primele doua trimestre din 2012, o crestere 

modesta fiind previzionata pentru a doua jumatate 

Stiri externe 

 Parlamentul Greciei a aprobat joi planul 

schimbului de obligaţiuni cu creditorii privaţi, 

componentă esenţială a programului de salvare de 

130 de miliarde de euro, în pofida unor noi proteste 

faţă de măsurile de austeritate asumate în schimbul 

sprijinului financiar. (Mediafax)   
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a anului. Romania are previzionata o crestere de 

1,6% fata de anul 2011 si se gaseste  pe pozitia a 

patra in UE dupa rata de crestere asteptata in 2012, 

in urma Poloniei (2,5%), Lituaniei (2,3%) si Letoniei 

(2,1%). Cele mai mari scaderi sunt previzionate 

pentru Grecia (-4,4%), Portugalia (-3,3%) si Italia (-

1,1%). In ansamblu, zona euro va avea o scadere de 

0,3 procente, in timp ce Uniunea Europeana are 

previzionata o rata de 0% (HotNews) 

 

 Producătorul de gaze naturale Romgaz Mediaş a 

obţinut anul trecut un profit net de 762 mil. lei (179 

mil. euro), în creştere cu 17% faţă de câştigul din 

2010 după ce cifra de afaceri a companiei s-a 

majorat în acelaşi interval cu 13,3%, la 4,05 mld. lei 

(955 mil. euro). (ZF)  

 

 

 

 

 China a legat ajutorul pe care il poate oferi, si de 

care europenii au nevoie in rezolvarea crizei 

datoriilor suverane, de doua investigatii lansate de 

Uniunea Europeana impotriva statului asiatic, 

privind practicile de dumping si de subventionare, 

a comunicat Ministerul de Comert de la Beijing pe 

site-ul sau de Internet (HotNews) 

 

 Ministrii de finante si guvernatorii bancilor 

centrale din tarile membre G20 se intrunesc 

sambata si duminica in Mexic pentru a discuta 

despre criza datoriilor publice, la mai putin de o 

saptamana dupa finalizarea ajutorului acordat 

Greciei (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/

