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Raport de piata 
Sumar 14 iunie 2012 

Val. 

Tranzactionata 
26,917,951.26 lei 

Indici %zi %2012 

BET 4,467.14 0.54 % 3.00 % 

BET-C 2,547.91 0.14 % -2.80 % 

BET-FI 20,089.77 -0.08 % 3.87 % 

BET-NG 568.23 -0.34 % -7.21 % 

BET-XT 409.15 0.31 % 0.87 % 
 

Tranzactiile DEAL au dus lichiditatea la peste 6 milioane de 

euro. Indicii au inregistrtat evolutii mixte, cuprinse intre -

0,34% pentru BET-NG si +0,54% in cazul indicelui BET. 

Actiunile OMV Petrom (SNP) sunt in continuare un punct de 

atractie pentru investitori, in ultimele zile, rapoartele aratand 

ca fondurile Franklin Templeton sunt cumparatori activi. 

Conform raportului transmis BVB, SIF Moldova (SIF2) 

inregistreaza dupa primele cinci luni ale anului un profit de 

118 milioane lei, rezultatul depasind cu 55% obiectivul pe 

intreg anul 2012. 

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.4800 4,311,013 RCBRDTL1 6.0900 17.12% SPCU 0.1371 -14.10% 

EBDAXTL11 40.0000 2,469,190 IMP 0.0999 9.66% EPT 0.0230 -11.54% 

SNP 0.3680 377,329 CEON 0.0243 6.11% MPN 0.2300 -11.54% 

SIF1 0.8630 371,933 SRT 0.0138 4.55% EBSLVTL3 13.0000 -8.77% 

SIF2 1.1450 322,712 BKDOWTL1 41.5000 4.01% DAFR 0.0415 -7.37% 

SIF3 0.4400 293,479 EBDAXTS13 61.0000 3.39% RCFPTL5 15.1600 -7.05% 

BRD 8.2800 255,084 EBGLDTL7 100.2500 2.82% STZ 0.4000 -4.99% 

SIF4 0.7400 250,869 PEI 18.8900 1.83% ELMA 0.1650 -4.79% 

TLV 0.9100 225,525 BRK 0.0946 1.72% AMO 0.0082 -4.65% 

SIF5 1.0610 189,514 TLV 0.9100 1.68% EBWTITL5 63.7500 -3.41% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut joi 

obligaţiuni cu maturitatea la doi ani în valoare de 

465,9 milioane de lei, sub valoarea indicativă, la un 

randament mediu de 5,82%, în urcare faţă de cel 

plătit îla începutul lunii pentru titluri cu aceeaşi 

scadenţă, de 5,73%.  (ZF) 

Stiri externe 

 Guvernul german a inceput sa deschida usa 

optiunii de mutualizare a datoriilor, pentru prima 

data, ceea ce reprezinta o profunda schimbare de 

politica, agreand analizarea unei propuneri 

prinvind constituirea unui fond de stabilitate de 

2.300 de miliarde de euro, pentru a evita scaparea 
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 Moneda naţională s-a apreciat spre jumătatea 

sesiunii, ca urmare a intervenţiilor indirecte ale 

băncii centrale, spun dealerii, iar BNR a stabilit un 

curs de referinţă apropiat de cel de miercuri, la 

4,4595 lei/euro.  (ZF) 

 

 Guvernul a stabilit cuantumul taxelor minime de 

licenţă pentru dreptul de utilizare a frecvenţelor 

radio în comunicaţii mobile şi estimează că la buget 

vor fi astfel atrase, în urma licitaţiilor, cel puţin 700 

milioane de euro. (ZF) 

de sub control a crizei din zona euro, relateaza The 

Telegraph.  (HotNews) 

 

 Randamentul obligaţiunilor pe zece ani ale Spaniei 

a urcat puternic joi, după retrogradarea ţării de 

către Moody's, şi a depăşit pentru prima dată 

pragul psihologic de 7% care a forţat ţări precum 

Grecia să ceară ajutor financiar extern.  (ZF) 

 

 Agenţia de evaluare financiară Moody's a 

retrogradat Spania, de la "A3" la "Baa3", pe ultima 

treaptă din categoria recomandată investitorilor, şi 

a revizuit calificativul suveran al Ciprului de la 

"Ba1" la "Ba3", marcând o agravare a crizei 

datoriilor din Europa, potrivit Bloomberg.  (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/

