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Evolutii mixte si lichiditate redusa. Am avut azi o noua
sedinta dominata de teama agravarii problemelor zonei euro.
In prima parte a sedintei, actiunile incercau o recuperare
timida, insa s-au corelat rapid cu indicii externi si dupa ora
12:00 a urmat o evolutie mai mult laterala. Titlurile SIF
Transilvania (SIF3) au suferit o corectie semnificativa (5,04%), in conditiile in care ieri s-au depreciat cu 25% ca
urmare a trecerii in perioada ex-dividend si a unei presiuni
puternice la vanzare. Pe pietele internationale se mentine
sentimentul de incertitudine, indicii consemnand in continuare
scaderi usoare.
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Cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a

Grecia a numit joi un Guvern interimar format din

României a scăzut cu 0,28 bani, la 4,4435 lei/euro,

16 miniştri, în special înalţi funcţionari şi profesori

după patru zile consecutive în care rata oficială a

universitari, a cărui sarcină va fi pregătirea noilor

depăşit record după record, iar dealerii spun că

alegeri de la 17 iunie, a anunţat premierul

BNR a continuat să intervină indirect după ce

Panayotis Pikramenos, citat de AFP.. (ZF)

cotaţiile au revenit aproape de 4,4450 lei/euro. (ZF)
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Spania confirma oficial re-intrarea in recesiune a
Numărul de salariaţi din economie a revenit la

economiei dupa ce Statistica locala a publicat

finele lunii martie la nivelul de dinainte de

joi cifrele privind evolutia economiei. PIB-ul

creşterea TVA (iulie 2010), la 4,25 milioane de

spaniol s-a contractat cu 0,3% in primul trimestru

persoane, semn că piaţa muncii a reuşit să se

din 2012 fata de ultimele 3 luni din 2011, cand

redreseze abia după 21 de luni de când Guvernul a

scaderea a fost similara (0,3%) fata de trimestrul

decis majorarea TVA de la 19 la 24%. (ZF)

anterior. Somajul in Spania a atins nivelul record
de 24,44%. (HotNews)

România va înregistra în acest an o creştere
economică de 1,6%, egală cu media la nivelul a 10

Clientii

bancii

spaniole

Bankia,

naţionalizată

state din Europa Centrală şi de Est (ECE), potrivit

săptămâna trecută, au retras in ultimele 7 zile peste

unui nou raport al Fitch privind perspectivele

1 miliard de euro (1.3 miliarde de dolari) din

regiunii, care vor fi constrânse pe termen scurt şi

conturi,

mediu atât de factori externi, cât şi interni.

Reuters, care citeaza informatii provenind de la o

(Mediafax)

reuniune a boardului bancii. . (HotNews)

potrivit ziarului El Mundo, citat de
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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.
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