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Raport de piata 
Sumar 8 februarie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
65,507,272.66 lei 

Indici %zi %2012 

BET  5,030.37 1.42 % 15.99 % 

BET-C  2,973.75 1.38 % 13.44 % 

BET-FI  24,039.34 1.27 % 24.29 % 

BET-NG  697.43 2.07 % 13.89 % 

BET-XT  477.92 1.44 % 17.82 % 
 

Dupa doua zile in care volumele au scazut, astazi, s-a resimtit 

din nou  presiunea la cumparare. Sedinta de azi a avut doua 

reprize de crestere, una in prima parte a sedintei, cu volume 

reduse, si cea de-a doua, spre finalul sedintei, momente in 

care cumparatorii si-au reluat atitudinea energica. 

Deocamdata, volumele inregistrate confirma prezenta 

interesului investitorilor, atat pentru SIF-uri cat si pentru alte 

societati subevaluate de temerile de la finalul anului trecut.  

Remarcam azi aprecierea de peste patru procente a tilurilor 

OMV Petrom (SNP) si avansul SIF Banat-Crisana (SIF1) care 

iese in evidenta comparativ cu celelalte SIF-uri. 

Intr-un context international bun, si titlurile Erste Bank (EBS) produc o surpriza placuta, inregistrand astazi 

o crestere de 7,65%. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5200 30,570,428 COTR 27.8600 12.79% EBWTITS10 100.0000 -8.47% 

SIF5 1.3250 6,484,299 BRM 1.0000 11.11% RCSNPTS1 1.7000 -7.10% 

SIF2 1.4500 6,014,448 EBSLVTL3 31.0000 9.73% IFG 126.0000 -6.32% 

SIF4 0.7105 3,107,350 EBEBSTL1 4.3500 8.75% RTRA 0.2100 -6.25% 

SNP 0.3589 2,745,350 EBWTITL4 101.7500 8.24% EBGLDTS7 131.5000 -5.05% 

SIF1 1.1400 2,619,372 EBS 85.8000 7.65% VESY 0.0554 -4.97% 

SIF3 0.6635 2,303,989 EBDAXTL11 70.4000 7.65% EBSLVTS5 26.2500 -4.55% 

EBS 85.8000 1,478,145 EBWTITL5 118.7500 6.50% EBWTITL6 63.2500 -2.69% 

BRD 11.4900 1,468,613 ALU 1.1790 6.22% PEI 17.5300 -2.61% 

TGN 242.9500 1,181,292 RCSNPTL1 1.7200 6.17% RCFPTS2 13.2300 -2.43% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Romania ar trebui sa nu mai incheie un nou acord 

cu Fondul Monetar International dupa finalizarea 

intelegerii actuale, programata pentru 2013, pentru 

ca nu ar da un semnal bun pietelor, iar noua ancora 

Stiri externe 

 Economia Germaniei beneficiază de cel mai bun 

volum de exporturi din istorie, pe fondul livrărilor 

către statele din afara blocului comunitar, scrie BBC 

News. Biroul Naţional de Statistică de la Berlin a 
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poate fi reprezentata de pacturile Uniunii 

Europene, apreciaza guvernatorul BNR Mugur 

Isarescu, relateaza Mediafax   (HotNews)  

 

 Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) 

instituit de Comisia Europeană la data aderării 

României la UE (2007) trebuie tratat separat de 

aderarea la Spaţiul Schengen a susţinut astăzi 

purtătorul de cuvânt al Executivului de la 

Bruxelles, Mark Gray, potrivit căruia şi România şi 

Bulgaria îndeplinesc creieriile aderării la spaţiul 

fără frontiere (ZF)  

 

 

anunţat miercuri că exporturile aferente anului 

2011 au depăşit pentru prima dată în istorie 1.000 

de miliarde de euro, cu 11,4% mai mult faţă de anul 

precedent (ZF)   

 

 Euro a atins miercuri un maxim al ultimelor opt 

săptămâni faţă de dolar, iar acţiunile europene sunt 

în creştere, susţinute de aşteptările ca Grecia să 

încheie în curând un acord pentru al doilea 

program de susţinere financiară, transmite Reuters. 

(ZF) 

 

 Fitch Ratings a menţinut miercuri ratingul 

UniCredit Ţiriac Bank pentru datorii pe termen 

lung la nivelul "BBB+", dar a modificat perspectiva 

de la stabilă la negativă, în urma confirmării 

calificativului grupului italian UniCredit la "A-", cu 

perspectivă negativă (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/

