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Raport de piata 
Sumar 6 aprilie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
8,840,263.99 lei 

Indici %zi %2012 

BET  5,313.00 -0.31 % 22.51 % 

BET-C  3,024.80 -0.01 % 15.39 % 

BET-FI  24,251.38 -0.09 % 25.39 % 

BET-NG  676.27 0.30 % 10.44 % 

BET-XT  489.46 -0.13 % 20.67 % 
 

Intr-un context general neschimbat, indicii Bursei de la 

Bucuresti au inchis sedinta de azi cu variatii mixte. In 

conditiile in care investitorii sunt inca absenti parca din piata, 

lichiditatea a depasit cu greu doua milioane de euro, in 

conditiile in care pietele internationale sunt inchise, inainte de 

Pastele catolic. 

 

Indicatorul ce masoara variatia numarului de persoane 

angajate in luna precedenta, excluzand agricultura in SUA, a 

avut o evolutie negativa, motiv pentru care cotatiile futures 

ale indicilor marilor burse au inregistrat scaderi.  

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5795 2,160,017 CBC 12.2300 14.94% ELJ 0.1250 -10.71% 

SIF5 1.3250 1,919,843 EBDAXTS13 35.2000 12.82% IFG 117.0000 -10.00% 

TEL 15.2800 1,032,597 EBGLDTL9 36.0000 7.46% EBDAXTL13 32.2000 -9.04% 

BVB 33.0000 726,953 ARTE 2.8500 3.64% ELMA 0.1866 -6.23% 

SIF3 0.6940 712,877 GRE 198.0000 3.39% AMO 0.0114 -4.20% 

AZO 1.9210 313,970 OLT 0.9950 3.00% AZO 1.9210 -1.99% 

TLV 1.1580 185,107 SPCU 0.1850 2.15% BRK 0.1063 -1.94% 

EBDAXTL13 32.2000 146,763 ALR 2.9000 1.75% VESY 0.0430 -1.83% 

GRE 198.0000 144,144 BCC 0.0530 1.53% BVB 33.0000 -1.29% 

SIF4 0.6980 127,749 SIF3 0.6940 1.31% ARS 1.0390 -1.05% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Ministrul Economiei, Lucian Bode, a declarat vineri 

că Guvernul va rediscuta cu FMI lista companiilor 

de stat care vor fi privatizare şi listate la bursă, iar 

ordinea în care aceste societăţi vor fi vândute va 

depinde de propunerile intermediarilor selectaţi. 

(ZF) 

Stiri externe 

 Guvernul elen face presiuni asupra acţionarilor 

băncilor să contribuie cu miliarde de euro la 

recapitalizarea acestora, pentru a putea evita 

naţionalizarea în cadrul componentei pentru 

sectorul financiar a pachetului de ajutor extern de 

130 mld. de euro de la creditorii internaţionali. (ZF) 
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 SIF Transilvania (SIF3) a ajuns să deţină o 

participaţie de 5% din capitalul social al Bursei de 

Valori Bucureşti (BVB) după ce a cumpărat în 

ultimele luni acţiuni BVB de pe bursă. SIF3 deţine 

un pachet de 383.710 acţiuni BVB, care la preţul de 

ieri de 33,43 lei/titlu valorează 12,8 mil. lei (2,9 mil. 

euro). (ZF) 

 

 

 

 Bursa de Valori din Varşovia (Warsaw Stock 

Exchange -WSE) rămâne pe primul loc în Europa 

după numărul de companii care s-au listat prin 

ofertă publică iniţială de acţiuni (IPO) în primul 

trimestru şi locul al patrulea după valoarea 

ofertelor, potrivit raportului trimestrial IPO Watch 

Europe emis de firma de consultanţă PwC (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/

