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Val. 

Tranzactionata 
17,149,323.40 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,700.49 2.29 % 8.38 % 

BET-C  2,658.57 2.16 % 1.42 % 

BET-FI  20,445.26 1.57 % 5.71 % 

BET-NG  570.47 2.39 % -6.84 % 

BET-XT  425.98 2.07 % 5.02 % 
 

Cresteri de peste doua procente si o lichiditate de sub patru 

milioane de euro. Reluarea temerilor privind posibila iesire a 

Greciei din zona euro a determinat o reactie puternica a 

investitorilor, saptamana trecuta indicii scazand cu pana la 

12,90% in cazul BET-FI. Astazi a fost prima sedinta, dupa 

socul generat de noile temeri, cand toti indicii bursei de la 

Bucuresti au reusit sa inchida pe plus. Titlurile OMV Petrom 

(SNP) s-au remarcat azi printr-o crestere de 3,78% si o 

lichiditate de 1,3 milioane lei. In asteptarea intalnirii de la 

Bruxelles a ministrilor de externe din zona euro, pietele 

internationale inregistreaza si azi cresteri usoare. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.4990 3,868,461 EBDAXTL12 31.2000 16.42% IFG 91.7000 -14.94% 

SIF4 0.7900 1,014,744 COMI 0.1162 14.94% EBFPTS3 2.8100 -8.77% 

SIF3 0.4691 1,011,469 CBC 15.0000 14.07% EBDAXTS13 47.6000 -8.46% 

BKDOWTL1 39.2000 778,173 BKDOWTL1 39.2000 8.59% BKDOWTS1 61.3000 -7.54% 

EBDAXTL12 31.2000 637,280 SOCP 0.2595 8.13% EBDAXTS14 59.2000 -6.92% 

TLV 1.0070 529,154 EBSLVTL3 13.5000 8.00% IMP 0.1600 -5.88% 

SNP 0.3490 456,273 STIB 6.0000 7.14% ELMA 0.1640 -4.65% 

SIF5 1.0700 428,315 DAFR 0.0481 6.89% EBEBSTS4 3.6000 -4.00% 

TEL 12.7300 305,226 TUFE 0.1490 6.35% SRT 0.0130 -3.70% 

EBS 66.3000 293,381 ARTE 4.6500 5.68% ELGS 0.2560 -3.40% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Moneda europeană a revenit pe creştere la cursul 

BNR de marţi, tatonând din nou maximul istoric, 

atins săptămâna trecută, după trei şedinţe 

consecutive în care a înregistrat scăderi modeste 

faţă de leu. Banca Naţională a anunţat marţi o 

paritate de 4,4452 lei/euro, în creştere cu 0,44 bani 

Stiri externe 

 Agentia Fitch a redus marti cu doua trepte ratingul 

Japoniei, tara a carei datorie depaseste de departe, 

ca procent, povara financiara a Greciei, Italiei sau 

Spaniei, scrie AFP. Fitch a redus la "A+" ratingul 

gradului de indatorare a celei de-a treia puteri 

economice mondiale. (HotNews) 
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faţă de cursul BNR de luni.  (ZF) 

 

 Pragul afacerilor peste care se plăteşte TVA va 

creşte la 65.000 euro, limitarea dreptului de 

deducere a TVA la achiziţia de vehicule, în unele 

situaţii, va fi eliminată, iar păcura va fi marcată şi 

colorată, pentru reducerea evaziunii, potrivit unui 

proiect de modificare a Codului Fiscal. (ZF) 

 

 Acţiunile producătorului de sticlă şi ambalaje din 

sticlă Stirom Bucureşti (STIB) intră marţi la 

tranzacţionare la categoria a II-a a Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB), însă gradul ridicat de concentrare 

a acţionariatului face ca perspectivele acestor 

acţiuni pe bursă să fie destul de reduse, în ciuda 

indicatorilor financiari atractivi. (ZF) 

 

 

 

 Sistemul bancar din Grecia este susţinut de către 

banca centrală de la Atena cu lichidităţi de urgenţă 

estimate la circa 100 miliarde de euro, aprobate în 

secret de către Banca Centrală Europeană (BCE), 

fără un anunţ oficial sau dezvăluirea condiţiilor, 

potrivit Financial Times (FT).  (ZF) 

 

 Apple s-a menţinut anul trecut pe prima poziţie în 

topul celor mai valoroase branduri din lume, 

dominat de companiile din sectorul IT&C, potrivit 

unui raport prezentat marţi de Millward Brown, 

agenţie din grupul WPP, preluat de Reuters.  (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/

