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Raport de piata 
Sumar 15 mai 2012 

Val. 

Tranzactionata 
67,802,759.85 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,751.52 -1.34 % 9.56 % 

BET-C  2,660.66 -1.79 % 1.50 % 

BET-FI  21,842.82 -0.89 % 12.93 % 

BET-NG  563.59 -3.32 % -7.96 % 

BET-XT  440.36 -1.21 % 8.56 % 
 

A doua zi de scaderi importante ca urmare a temerilor 

generate de incapacitatea Greciei de a forma un guvern de 

coalitie.  

Indicii au scazut cu pana la 3,32% in situatia BET-NG, unde o 

influenta semnificativa a avut-o corectia SNP Petrom ca 

urmare a trecerii in perioada ex-dividend. 

Pe pietele internationale a fost o volatilitate ridicata, pe 

parcursul zilei fiind mai multe sesiuni de crestere si de 

scadere, generate de stirile legate de Grecia si de indicatorii 

macroeconomici. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

SIF3 0.6880 14,124,751 ELGS 0.2645 15.00% EBEBSTL2 0.3000 -60.00% 

FP 0.4859 13,681,512 OLT 0.7185 14.96% EBEBSTL1 2.0000 -20.00% 

SIF1 0.9900 2,662,077 EBEBSTS3 5.0000 14.94% RCFPTL4 21.0800 -19.57% 

SIF5 1.1140 2,587,404 CBC 15.4000 11.35% RCFPTL5 15.4100 -18.08% 

SNP 0.3500 1,735,296 EBGLDTS8 167.5000 9.84% EBDAXTL13 18.4000 -14.02% 

EBS 64.4000 1,253,208 OIL 0.1460 8.07% SOCP 0.2800 -11.78% 

SIF2 1.0200 1,177,397 EBDAXTS13 50.0000 7.76% EPT 0.0302 -11.18% 

BRD 10.0600 970,332 SCD 0.7000 7.53% EBSLVTL3 11.0000 -10.20% 

EBDAXTL13 18.4000 938,264 EBFPTS3 2.9500 5.36% STZ 0.4100 -8.89% 

TLV 1.1180 802,461 RCFPTS1 22.0100 4.81% SNO 2.2000 -7.95% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 5,64 de milioane de persoane participau in luna 

aprilie din acest an la fondurile de pensii 

administrate privat (Pilonul II), in crestere cu 6,45% 

fata de luna similara a anului trecut, iar valoarea 

activelor nete administrate a crescut cu circa 38% 

pana la peste 1,7 miliarde euro, arata raportul 

Stiri externe 

 Grecia va organiza noi alegeri anticipate dupa ce 

negocierile pentru formarea unui guvern au esuat, 

a anuntat purtatorul de cuvant al Presedintiei, citat 

de Reuters. Liderii a cinci din cele sapte partide 

care au intrat in Parlamentul elen in urma 

alegerilor din 6 mai s-au intalnit marti, in jurul orei 
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Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii 

private (CSSPP). In privinta rentabilitatii, fondurile 

administrate de Aviva, Allianz-Tiriac si BCR 

Asigurari aveau in aprilie cele mai mari rate de 

rentabilitate anualizate dintre toate cele 9 fonduri 

din piata. (HotNews) 

 

 Economia a scăzut cu 0,1% în primul trimestru faţă 

de octombrie-decembrie şi a intrat în recesiune, 

întrucât este al doilea trimestru consecutiv de 

scădere comparativ cu lunile anterioare, evoluţia 

fiind anticipată de analişti, care estimau însă o 

contracţie puţin mai mare, de 0,2-0,3%. (ZF) 

 

 

locale 14:00 (11:00 GMT) pentru a negocia formarea 

unui guvern (HotNews) 

 

 Economia Germaniei surprinde analiştii cu o 

creştere de 0,5% în primul trimestru, însă Franţa 

este în stagnare, potrivit datelor oficiale prezentate 

marţi de cele mai mari economii din Europa. (ZF) 

 

 Economia zonei euro a stagnat în primul trimestru, 

ca şi Produsul Intern Brut al UE, potrivit datelor 

prezentate marţi de Eurostat, surpriză plăcută 

pentru economişti şi pieţe, care anticipau intrarea 

blocului monetar în recesiune.  (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/

