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Raport de piata 
Sumar 22 martie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
15,581,875.09 lei 

Indici %zi %2012 

BET 5,175.83 -0.75 % 19.34 % 

BET-C 2,980.18 -0.79 % 13.69 % 

BET-FI 24,214.91 -0.49 % 25.20 % 

BET-NG 669.98 0.58 % 9.41 % 

BET-XT 480.75 -0.81 % 18.52 % 
 

Subscrierile la Transelectrica (TEL) au ajuns la 16,16%, cu 

trei zile inainte de incheirea ofertei. Pe piata principala, 

titlurile Transelectrica au avut o volatilitate crescuta, in 

ultimele zile remarcandu-se si o crestere a volumelor 

tranzactionate.  

 

Si astazi s-a resimtit faptul ca investitorii mari, care pot crea 

volatilitate, au fost absenti. BET-NG este singurul indice care 

a avansat astazi, in urma aprecierilor de la TEL, TGN si PTR. 

Toate cele trei companii au raportat convocarea AGA si 

propunerile de dividend.  

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5785 2,997,075 EBDAX 305.0000 24.24% EBGLDTL9 34.5000 -13.75% 

SIF5 1.3400 1,533,486 EBWTITS9 46.0000 22.67% EBWTITL7 48.5000 -11.82% 

SIF2 1.3050 1,530,243 EBDAXTS13 22.8000 18.75% EBGLDTL6 67.5000 -10.00% 

EBDAXTS13 22.8000 1,435,938 CBC 8.8500 14.94% EBEBSTL1 3.7500 -7.41% 

TEL 16.3600 1,212,011 EBDAXTS14 33.2000 11.41% EBGLDTL7 99.0000 -7.04% 

SNP 0.3810 825,266 PREH 1.5600 7.51% EBDAXTL13 45.8000 -6.91% 

AZO 1.8200 764,535 EBGLDTS8 132.0000 5.81% EBDAXTL10 88.6000 -6.74% 

SIF3 0.6710 756,657 EBSLVTS5 33.2500 3.91% RTRA 0.1950 -6.70% 

SIF1 1.0500 665,504 PTR 0.2900 2.65% OLT 1.0500 -6.17% 

SIF4 0.6995 392,116 TEL 16.3600 2.25% IFG 140.0000 -6.04% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Programul de privatizari merge mai incet decat se 

estima, iar spatiul fiscal pentru cresterea salariilor 

in sectorul public este "limitat", a declarat miercuri 

seara la Money Channel seful delegatiei FMI in 

Romania, Jeffrey Franks.  (HotNews) 

 

Stiri externe 

 Intr-un interviu acordat cotidianului Bild si preluat 

de BBC, presedintele Bancii Centrale Europene 

(BCE), Mario Draghi, a declarat ca partea cea mai 

dificila a crizei euro a fost depasita si ca situatia din 

Europa a fost stabilizata.  (HotNews) 
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 Conducerea Transelectrica Bucureşti a anunţat că 

va distribui în acest an acţionarilor dividende totale 

de 80,6 mil. lei (18,7 mil. euro) din profitul de 90,3 

mil. lei obţinut de transportatorul de energie anul 

trecut.Dividendul brut pe acţiune se ridică la 1,1 

lei/unitate şi este cel mai ridicat dividend acordat 

de Transelectrica în ultimii cinci ani. Compania nu 

a acordat un dividend mai mare decât în 2006, în 

primul an după listare, când s-a cifrat la 1,47 

lei/unitate. Randamentul din dividende raportat la 

preţul actual de pe bursă este de 6,7%. (ZF) 

 

 Banca Transilvania a convocat acţionarii societăţii 

pentru a discuta majorarea capitalului societăţii cu 

aproximativ 30 mil. euro prin capitalizarea unor 

rezerve din profiturile băncii obţinute în ultimii 

ani. (ZF) 

  China si Australia au semnat un acord privind 

schimbul de valute pentru a promova comertul 

bilateral si investitiile. Acest acord va pune la 

dispozitia bancilor centrale pentru urmatorii trei 

ani o suma de 30 de miliarde de dolari australieni 

(31 de miliarde de dolari americani) in vederea 

facilitarii schimbului in monede locale.  (HotNews) 

 

 Ministrul Finantelor din Marea Britanie George 

Osborne va reduce taxa pentru companii cu 2 

puncte procentuale, la 24%, incepand din aprilie 

2012, mai mult cu un punct procentual decat 

anuntase initial. Nivelul acestei taxe va scadea la 

23% in 2013 si la 22% in 2014, fiind astfel mult mai 

scazuta decat taxele similare din SUA (cu 18% mai 

mare), Japonia (cu 16% mai mare), Franta (cu 12% 

mai mare) sau Germania (cu 8% mai mare). 

(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/

