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Val. 

Tranzactionata 
33,612,966.55 lei 

Indici %zi %2012 

BET 5,222.37 -0.69 % 20.42 % 

BET-C 2,943.97 -0.90 % 12.30 % 

BET-FI 23,815.90 -1.09 % 23.13 % 

BET-NG 657.97 -1.34 % 7.45 % 

BET-XT 482.94 -0.63 % 19.06 % 
 

Scaderi de pana la 1,37%, in cazul indicelui BET-NG, pe o 

lichiditate de aproape 7,5 milioane euro. Corectiile vin in 

urma corelarii cu evolutia pietelor internationale care au 

inregistrat scaderi semnificative dupa demisia premierului 

olandez.   

 

Actiunile Fondul Proprietatea (FP) au fost cele mai 

tranzactionate titluri in sedinta de astazi, acestea inregistrand 

o corectie de 2,64%. Desi tendinta a fost una de corectie, SIF 

Muntenia (SIF4) si SIF Oltenia (SIF5) au reusit sa inchida 

sedinta in crestere. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5355 7,841,089 EBDAXTS13 42.6000 26.79% EBDAXTL13 24.2000 -28.82% 

EBDAXTL13 24.2000 3,301,517 EBWTITS9 57.0000 15.15% EBFPTL5 0.7000 -21.35% 

SIF2 1.3100 2,441,619 EBDAXTS14 53.8000 13.50% EBDAXTL12 37.0000 -18.86% 

SIF3 0.6905 2,294,574 EBSLVTS5 37.0000 12.12% EBWTITL7 36.5000 -15.61% 

SIF4 0.7550 1,590,448 CBC 14.5100 11.62% ARTE 3.1110 -13.10% 

SIF5 1.3000 1,475,670 RCFPTS1 20.6100 7.34% EBSLVTL3 20.5000 -12.77% 

EBWTITS9 57.0000 998,888 BCM 0.0774 4.88% EBEBSTL2 1.0500 -12.50% 

TLV 1.2000 824,384 EBGLDTS8 134.0000 4.69% EBDAXTL9 80.0000 -9.09% 

EBDAXTS13 42.6000 627,840 OIL 0.1619 3.06% EBGLDTL9 32.0000 -8.57% 

TEL 14.8500 599,962 EBEBSTS4 3.0000 1.69% EBDAXTL7 92.4000 -8.51% 
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Stiri interne 

 România ia în calcul modelul Sloveniei pentru 

stabilirea preţurilor la carburanţi, ţară în care de 

circa un an de zile s-a decis aplicarea unei formule 

de calcul în care marjele petroliştilor sunt plafonate 

la un anumit nivel. (ZF) 

 

Stiri externe 

 Premierul olandez, Mark Rutte, a prezentat reginei 

demisia Guvernului său minoritar de centru-

dreapta, informează AFP. (ZF) 

 

 Ungaria a anunţat luni noi măsuri de reducere a 

deficitului bugetară pentru a evita pierderea unor 
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 Sezonul raportărilor financiare din SUA şi Europa 

care ar putea da tonul evoluţiei burselor 

internaţionale şi cele peste 50 de adunări generale 

ale acţionarilor care vor avea loc la companiile 

listate pe piaţa reglementată de la Bucureşti sunt 

principalele evenimente de interes pentru 

investitori în această săptămână. (ZF) 

 

 Banca Naţională a României (BNR) a anunţat luni o 

rată de referinţă de 4,3792 lei/euro, în creştere cu 

0,47 bani faţă de vineri, cursul urcând foarte 

aproape de recordul istoric, de 4,3794 lei/euro, atins 

în luna martie. (ZF) 

 

fondurilor europene de dezvoltare de aproape 

jumătate de miliard de euro, însă deciziile ar putea 

fi o nouă lovitură dată creşterii economice, 

transmite Reuters. (ZF) 

 

 China si Germania, doi dintre cei mai mari 

exportatori ai lumii, doresc sa isi dubleze comertul 

bilateral in urmatorii trei ani, insa pentru acest 

deziderat cele doua state trebuie sa isi 

imbunatateasca accesul la piete si sa combata 

protectionismul, a declarat luni premierul chinez 

Wen Jiabao citat de Reuters.. (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. 

http://www.primet.ro/

