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Raport de piata 
Sumar 23 mai 2012 

Val. 

Tranzactionata 
15,689,436.90 lei 

Indici %zi %2012 

BET  4,651.26 -1.05 % 7.25 % 

BET-C  2,636.52 -0.83 % 0.58 % 

BET-FI  20,207.60 -1.16 % 4.48 % 

BET-NG  559.58 -1.91 % -8.62 % 

BET-XT  421.82 -0.98 % 3.99 % 
 

Oferta publica de preluare pentru  24% din Azomures SA.  

 

Dupa aproape sase luni de la momentul primelor informatii 

privind preluarea pachetului majoritar al Azomures (AZO) de 

catre grupul Ameropa, elvetienii fac oferta publica de preluare 

obligatorie. Pretul oferit in oferta este de 2,22 lei/actiune, cu 

foarte putin peste activul net pe actiune al companiei.  

 

Actiunile combinatului de ingrasaminte au crescut azi cu 

7,11%, pana la pretul de 2,1850 lei/actiune. Oferta se va 

derula in perioada 5 – 25 iunie.  

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.4900 3,419,137 EBDAXTS13 54.8000 15.13% EBGLDTL6 36.5000 -32.41% 

AZO 2.1850 2,552,383 STZ 0.4600 15.00% EBSLVTL3 9.2500 -31.48% 

EBDAXTL12 24.6000 1,266,479 CMCM 0.1520 14.29% EBDAXTL12 24.6000 -21.15% 

SIF5 1.0400 821,635 UAM 0.4350 13.87% BKDOWTL1 32.4000 -17.35% 

TEL 12.6900 813,045 EBGLDTS8 173.2500 13.24% EBGLDTL7 71.5000 -15.38% 

SIF3 0.4620 810,501 BKDOWTS1 68.0000 10.93% EBWTITL6 33.0000 -14.84% 

CMP 0.4100 733,575 EBDAXTS14 65.0000 9.80% CBC 13.0000 -13.33% 

SNP 0.3460 722,702 AZO 2.1850 7.11% EBDAXTL7 80.8000 -9.62% 

SIF4 0.7950 685,492 RCSNPTS1 1.5100 3.42% EBEBSTL1 2.1000 -8.70% 

EBS 64.0000 527,989 RCSNPTL1 1.7600 2.92% RRC 0.0310 -7.74% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Guvernul vrea să introducă un "impozit zero" 

pentru diferenţa între profitul obţinut într-o 

anumită perioadă şi cel declarat într-un interval 

anterior, a declarat miercuri, ministrul delegat 

pentru mediul de afaceri, Lucian Isar, care 

apreciază că măsura este una "mai stranie".  (ZF) 

Stiri externe 

 Germania a atras o cerere puternică miercuri la o 

licitaţie de obligaţiuni şi a împrumutat 4,56 

miliarde de euro pe doi ani, chiar dacă nu a oferit 

dobândă investitorilor, ca urmare a temerilor 

privind o posibilă ieşire a Greciei din zona euro, 

potrivit CNBC.  (ZF) 
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 Cursul de referinţă anunţat miercuri de Banca 

Naţională a României (BNR) a atins un nou maxim 

istoric, de 4,4587 lei/euro, în urcare cu 1,35 bani faţă 

de marţi, iar dealerii spun că banca centrală a 

vândut indirect volume semnificative de euro 

pentru a tempera o depreciere mai accentuată a 

leului. (ZF) 

 

 Guvernul a aprobat scrisoarea prin care îşi anunţă 

la FMI intenţia de a finaliza în acest an procesul de 

recuperare salarială în sectorul bugetar, 

documentul prevăzând o majorare a salariilor cu 

8% din luna iunie şi "reîntregirea deplină" în luna 

decembrie, au declarat pentru MEDIAFAX surse 

oficiale. (Mediafax) 

 

 

 

 Euro s-a depreciat miercuri la cel mai redus nivel 

din ultimele 21 de luni faţă de dolar, din cauza 

temerilor tot mai mari legate de impactul unei ieşiri 

haotice a Greciei din zona euro şi a scepticismului 

general referitor la rezultatul summitului liderilor 

UE din această seară, transmite Reuters  (ZF) 

 

 Primele două zile ale săptămânii au fost de coşmar 

pentru investitorii care au cumpărat acţiunile 

reţelei de socializare Facebook în oferta publică 

iniţială (IPO) încheiată vineri. Preţul acţiunilor s-a 

prăbuşit cu 16% faţă de nivelul din ofertă de 38 de 

dolari..  (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/

