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Evolutii mixte pe o lichiditate de 15,45 milioane de lei. Indicii
au inregistrat variatii cuprinse intre -0,26% in cazul BET-NG
si +1,03% in situatia indicelui BET-FI.
Fondul Proprietatea a ramas lider in topul valorii
tranzactionate cu un rulaj de 4,28 milioane de actiuni, titlurile
FP marcand azi un avans de 0,57% pana la pretul de 0,528
lei/actiune.
Compania Transelectria a raportat azi rezultatele financiare
pentru primul semestru, actiunile companiei corectandu-se
astazi cu 2,47%.
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Stiri interne

Stiri externe

Produsul Intern Brut (PIB) a crescut în trimestrul al

Banca Spaniei a anunţat, marţi, că împrumuturile

doilea, faţă de primele trei luni ale anului, cu 0,5%,

nete ale instituţiilor de credit din Spania au urcat

după două trimestre consecutive de scădere, astfel

de la 337,2 miliarde de euro în iunie la 375,55

că în primul semestru economia a urcat cu 0,8%,

miliarde de euro în iulie, a zecea lună de

serie brută, faţă de aceeaşi perioadă a anului

creştere. (ZF)

2011. (ZF)
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Fondul de investiţii KJK Fund II, înregistrat la

Apple a pierdut vânzări de 2 milioane de iPhone-

Luxemburg şi administrat de compania finlandeză

uri şi iPad-uri din cauza încălcării patentelor

KJK Capital, a fost raportat pe bursă cu o deţinere

companiei de către Samsung, a declarat în instanţă

de 5,75% din acţiunile companiei de servicii

un expert financiar chemat de Apple ca martor în

Rompetrol Well Services (Petros -simbol bursier

procesul cu grupul sud-coreean, derulat într-un

PTR), parte a grupului Rompetrol. (ZF)

tribunal din California. (ZF)

Moneda naţională a continuat să se aprecieze în

Creşterea economică a Germaniei a încetinit la 0,3%

raport cu euro, iar cursul a coborât sub 4,5 lei/euro,

din PIB în trimestrul al doilea raportat la primele

într-o piaţă dominată de vânzările de valută ale

trei luni ale anului, când s-a plasat la 0,5%,

jucătorilor străini, care au încercat să-şi limiteze

exporturile şi cheltuielile de consum ale populaţiei

pierderile, potrivit dealerilor. (ZF)

estompând

efectele

crizei

datoriilor

de

stat,

transmite Bloomberg. (ZF)
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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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