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Raport de piata 

Sumar 16 mai 2012 

Val. 

Tranzactionata 
87,305,492.89 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,720.80 -0.65 % 8.85 % 

BET-C  2,654.22 -0.24 % 1.25 % 

BET-FI  20,620.52 -5.60 % 6.61 % 

BET-NG  564.42 0.15 % -7.83 % 

BET-XT  429.48 -2.47 % 5.88 % 
 

Corectiile si-au mai pierdut din intensitate, indicele BET-NG 

reusind sa inchida sedinta de azi in usoara crestere. 

Acomodarea cu incertitudinile create de problemele statului 

elen a adus usoare reveniri in a doua parte a sedintei. Scaderea 

de 5,6% a indicelui BET-FI se datoreaza in mare parte trecerii 

in perioada ex-dividend la SIF Transilvania (SIF3) si SIF 

Banat-Crisana (SIF1). Dupa cinci sedinte consecutive de 

scaderi, titlurile Fondul Proprietatea (FP) reusesc sa inchida in 

usoara crestere (+0,64%). Pe pietele internationale s-a 

mentinut o volatilitatea ridicata. Pe parcursul zilei, indicii 

europeni au inregistrat variatii negative insa, dupa deschiderea 

bursei din SUA, au intrat pe un trend usor crescator.   

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

SIF3 0.5160 6,956,786 EBEBSTL1 2.2500 12.50% SIF3 0.5160 -25.00% 

FP 0.4890 4,873,581 DAFR 0.0479 8.86% CBC 13.1300 -14.74% 

SIF5 1.0800 2,349,028 EBGLDTS7 209.2500 7.03% EBGLDTL6 37.2500 -12.35% 

TLV 1.1000 1,347,937 OLT 0.7630 6.19% EBDAXTL8 94.2000 -12.29% 

EBS 66.0000 1,185,940 BKDOWTS1 57.8000 6.06% EBWTITL6 42.0000 -10.64% 

EBDAXTL13 18.0000 1,181,739 EBFPTS3 3.0800 4.41% SIF1 0.9000 -9.09% 

EBDAXTS13 49.4000 1,099,001 SCD 0.7300 4.29% TUFE 0.1400 -6.73% 

SIF1 0.9000 875,126 EBGLDTS8 173.5000 3.58% ARTE 4.1500 -5.68% 

SNP 0.3430 795,805 ARS 0.9730 3.51% EBWTITL5 100.0000 -5.21% 

SIF2 1.0200 769,997 RRC 0.0315 2.94% RCFPTL4 20.0200 -5.03% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Salariile bugetarilor vor creşte cu 8% de la 1 iunie şi 

cu încă 7,4% de la 1 decembrie, ordonanţa de 

urgenţă care prevede efectuarea acestei majorări 

fiind prezentată în şedinţa Guvernului. (Mediafax) 

 

Stiri externe 

 "Alegerile legislative vor avea loc la 17 iunie, cu un 

premier pentru afacerile curente, preşedintele 

Consiliului de Stat Panayiotis Pikramenos" a 

anunţat agenţia de presă greacă Ana. Acest scrutin, 

al doilea în mai puţin de două luni, este crucial 
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 Guvernul a aprobat acordul convenit cu Banca 

Mondială, pentru contractarea unui împrumut 

preventiv de un miliard euro, bani care se vor afla 

la dispoziţia autorităţilor române pentru situaţii 

neprevăzute, a declarat premierul Victor Ponta. 

(Mediafax) 

 

 Leul s-a depreciat si miercuri, Banca Centrala 

afisand un curs de 4,446 lei pentru un euro, insa 

deprecierea este de anvergura mai mica decat cea a 

monedelor din jur. Francul valoreaza 3,7 lei, iar 

dolarul american 3,49 de lei. (HotNews) 

 

 Ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu, a declarat că 

Guvernul pregăteşte un proiect de lege privind 

suprataxarea veniturilor excepţionale ale 

companiilor petroliere, care ar urma să fie aprobat 

până la finele anului şi aplicat din 2013. (ZF) 

pentru ţară având în vedere progresul stângii şi al 

partidelor extremiste şi antiausteritate care contestă 

măsurile de austeritate ale planului de ajutor 

internaţional acordat Greciei şi elaborat de 

creditorii ţării, UE, BCE şi FMI. (Mediafax) 

 

 Grecii au retras luni cel putin 700 de milioane de 

euro din banci, iar presedintele tarii, Carolos 

Papoulias, a avertizat ca "teama se poate 

transforma in panica", informeaza Reuters. 

(HotNews) 

 

 Uniunea Europeana a aprobat reguli mai stricte 

pentru banci, in intentia de a le face mai sigure si 

pentru a elimina nevoia de ajutoare financiare din 

partea statelor, pe viitor, 

relateaza BBC.  (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/

