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Val. 

Tranzactionata 
27,601,342.63 lei 

Indici %zi %2012 

BET 4,856.76 -0.04 % 11.99 % 

BET-C 2,720.69 0.21 % 3.79 % 

BET-FI 23,194.10 -0.18 % 19.92 % 

BET-NG 594.30 0.06 % -2.95 % 

BET-XT 454.23 -0.05 % 11.98 % 
 

Variatii mixte ale indicilor Bursei de la Bucuresti si o 

lichiditate de 2,5 milioane lei, in scadere fata de sedinta 

precedenta. Astazi s-au transferat 28,2 milioane actiuni SNP 

printr-o tranzactie DEAL la un pret de 0,39 lei/actiune. 

 

Sedinta de azi s-a deschis in usoara crestere si a avut o 

tendinta laterala pana in jurul orei 15:30. Dupa aceasta ora, 

piata a scazut, minimele fiind atinse in apropierea inchiderii.  

Scaderile vin ca urmare a corelarii pietei de la Bucuresti cu 

evolutia burselor internationale.  

Top lichiditate Top cresteri Top scaderi 

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

FP 0.5320 5,226,323 EBSLVTL3 20.7500 27.69% EBGLDTS9 42.5000 -21.30% 

SIF3 0.5445 1,441,453 EBGLDTL6 84.0000 15.07% EBSLVTS6 17.7500 -19.32% 

BKDOWTS1 40.2000 1,333,859 ARTE 5.2000 14.92% IMP 0.1100 -8.33% 

EBSPTS2 5.1200 1,018,411 EBDAXTS13 24.0000 12.15% BKDOWTL3 35.3000 -8.31% 

TGN 200.0000 892,014 EBSLVTL6 33.7500 11.57% EBEBSTL1 2.8000 -6.67% 

TLV 1.0900 719,213 EBGLDTL7 117.0000 11.43% EBDAXTL15 55.8000 -6.38% 

SIF5 1.3500 674,920 EBDAXTS14 36.8000 10.84% EBDAXTL17 32.4000 -6.36% 

EBS 73.0000 658,342 BRK 0.1026 6.88% EBDAXTL14 65.6000 -6.29% 

BRD 8.3900 646,525 OLT 0.7785 6.86% EBEBSTS6 0.8500 -5.56% 

SNP 0.3900 565,579 ALT 0.0304 5.56% EBSPTL2 7.3800 -5.38% 

Sursa: Prime Transaction 

 

Stiri interne 

 Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor SIF 

Muntenia, ales la începutul lunii iulie, a cerut 

convocarea AGA pentru a supune la vot rezilierea 

contractul de administrare încheiat cu SAI 

Muntenia Invest şi declanşarea acţiunii în 

răspundere contra administratorului pentru daune 

Stiri externe 

 Statele Unite riscă să intre în recesiune în 2013 dacă 

aplică o cură de austeritate forţată, fără să modifice 

legile privind bugetul până la sfârşitul anului, a 

avertizat miercuri Biroul pentru Buget al 

Congresului american (CBO) într-un studiu, 

relatează AFP. (ZF) 
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cauzate societăţii. . (ZF) 

 

 Leul a rămas pe apreciere uşoară în prima parte a 

sesiunii interbancare de joi, susţinut de dobânzile 

ridicate din piaţa monetară, potrvit dealerilor, 

astfel că BNR a plublicat un curs de referinţă în 

scădere cu 0,15 bani, la 4,4870 lei/euro. (ZF) 

 

 Guvernul intenţionează să aplice, din ianuarie 

2013, o taxă pe veniturile extraordinare ale 

companiilor din sectorul gazelor şi electricităţii, iar 

la mijlocul anului viitor va fi introdus un nou 

regim de reglementare şi taxare în zona 

companiilor de petrol şi gaze naturale. (ZF) 

 

 

 Hewlett-Packard (HP) a raportat joi cea mai mare 

pierdere trimestrială din peste două decenii, de 

8,86 miliarde de dolari, în urma scăderii cererii de 

computere personale şi servicii pentru companii, 

care scoate în evidenţă dificultăţile întâmpinate în 

încercarea de redresare a operaţiunilor. (ZF) 

 

 Germania a obţinut un excedent bugetar în primul 

semestru pentru prima oară după 2008, în valoare 

de 8,3 miliarde de euro, reprezentând 0,6% din PIB, 

în condiţiile în care vrea să limiteze în acest an 

deficitul bugetar la 0,5%, în pofida încetinirii 

creşterii economice, relatează AFP.  (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/

