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EVENIMENTE IMPORTANTE
ROMÂNIA
Producţia industrială a crescut cu 0,3% mom în ianuarie, remarcându-se evoluţia componentelor extractivă
(+1,8% mom) şi prelucrătoare (0,6%
mom), care a contrabalansat declinul
componentei energetice (cu 3,9% mom).
Raportat la ianuarie 2012 producţia
industrială
a
crescut
cu
3,4%,
componenta prelucrătoare consemnând
un avans de 3,6%.
Evoluţia recentă a indicatorilor din
industrie confirmă scenariul de stabilizare
a tendinţei de decelerare consemnată pe
parcursul ultimelor trimestre. Condiţionat
de neintensificarea factorilor de risc,
producţia industrială ar putea să crească
cu 5% an/an în 2013.
Indicii bursieri au fluctuat pe parcursul
şedinţei de tranzacţionare de miercuri, evoluţie în ton cu pieţele europene. Rulajul a crescut comparativ cu
şedinţa anterioară, la 9,9 mil. EUR, evoluţie susţinută de tranzacţiile de tip DEAL (peste 50% din total) cu
titlurile FP; SIF5, SIF1, TGN şi SIF4. Indicele BET a închis în creştere cu 0,08%, la 5 726,38 p., în timp ce
indicele BET-FI a urcat cu 0,52%, până la 28 497,17 p.. Pe de altă parte, indicele BET-C a pierdut 0,12%,
până la 3 084,62 p.. Se remarcă evoluţia acţiunilor FP, în creştere cu 0,71%, până la 0,6365 RON. De
asemenea, titlurile TGN au urcat cu 2,98%, până la 218 RON. Aprecieri uşoare au prezentat şi SIF-urile,
remarcându-se SIF1 (+0,73%, la 1,376 RON) şi SIF2 (+0,53%, la 1,529 RON). Pe de altă parte, cotaţiile
SNP au pierdut 0,2%, până la 0,457 RON, în timp ce acţiunile BRD au scăzut cu 0,22%, până la 8,93
RON, iar titlurile TLV s-au depreciat cu 0,95%, până la 1,466 RON.

S.U.A.
Am asistat la o evoluţie predominant favorabilă a indicatorilor macroeconomici comunicaţi pe parcursul
zilei. Se remarcă vânzările din comerţul cu amănuntul, în creştere cu 1,1% mom în februarie, evoluţie
impulsionată de avansul preţurilor la pompă. Excluzând componentele auto şi combustibili, vânzările au
consemnat un avans de 0,4% mom, în uşoară accelerare raportat la ianuarie, evoluţie care exprimă
rezistenţa consumului la problemele de ordin fiscal-bugetar.
De asemenea, deficitul bugetar s-a redus la 203,5 mld. dolari în februarie (de la 231,7 mld. dolari în
ianuarie) (piaţa anticipa un nivel de 205 mld. dolari).
Pe de altă parte, stocurile companiilor au crescut cu 1% mom în ianuarie, evoluţie care exprimă premise de
atenuare a investiţiilor pe termen foarte scurt.
Acţiunile americane au crescut uşor, pe fondul evoluţiei predominant favorabile a indicatorilor
macroeconomici, care exprimă rezistenţa economiei la problemele fiscal-bugetare. Indicele S&P 500 a
urcat cu 0,1%, până la 1 554,52 p., în timp ce indicele Dow Jones a crescut cu 5,2 p., la 14 455,28 p., pe
un rulaj cu 13% sub media ultimelor luni. Se remarcă evoluţia companiilor din sectoarele ciclice, în creştere
cu 0,5%, după comunicarea datelor cu privire la comerţul cu amănuntul. Companiile din sectorul de comerţ
au consemnat creşteri importante: Best Buy (3,3%), Abercrombie & Fitch (2,7%), Nike (2,5%). Aprecieri au
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înregistrat şi titlurile BlackBerry (8,2%, ca urmare a unor comenzi ferme), Walgreen (4,2%, după
recomandarea de cumpărare emisă de UBS). Pe de altă parte, companiile producătoare de materii prime
s-au depreciat: Valero Energy (4,7%), Cliffs Natural Resources (4,9%), U.S. Steel (3,1%). De asemenea,
unele companii au scăzut, ca urmare a informaţiilor cu privire la evoluţia rezultatelor şi/sau a previziunilor
de rezultate: Spectrum Pharmaceuticals (37%), Express (3,2%).

EUROPA
În Zona Euro producţia industrială a scăzut cu 0,4% mom (1,3% yoy) în ianuarie, evoluţii care exprimă
premise de prelungire a recesiunii în
primele luni din 2013.
Titlurile europene au fluctuat pe parcursul
şedinţei de tranzacţionare, pe fondul
evoluţiei
mixte
a
indicatorilor
macroeconomici comunicaţi pe parcursul
zilei, dar şi a informaţiilor din sfera unor
companii. Indicele pan-european Dow
Jones Stoxx 600 a încheiat şedinţa la
295,32 p. (în scădere cu mai puţin de
0,1%), în timp ce indicele EuroStoxx 50 a
pierdut 0,3%, până la 2 704,73 p..
Indicele DAX 30 a crescut uşor, cu mai
puţin de 0,1%, până la 7 970,9 p., în timp
ce indicii CAC 40 şi FTSE 100 au scăzut
cu 0,1%, respectiv 0,5%. Acţiunile Inditex s-au depreciat cu 2,6%, după comunicarea rezultatelor financiare
anuale. Cotaţiile Enel au pierdut 6%, ca urmare a evoluţei nefavorabile a rezultatelor pe 2012, dar şi a
previziunilor de rezultate pe termen mediu. Titlurile Commerzbank au scăzut cu 9,7%, după o emisiune de
acţiuni de 2,5 mld. dolari. Pe de altă parte, acţiunile Prudential au crescut cu 9,3%, pe fondul comunicării
rezultatelor financiar anuale şi majorarea dividendului cu 16%.

ASIA
Cotaţiile asiatice se depreciau, pe fondul declaraţiilor Guvernatorului Băncii Centrale din China, dar şi a
majorării costurilor de finanţare a creditelor ipotecare în Hong Kong. Indicele regional MSCI Asia Pacific
scădea cu 0,3%, până la 134,83 p.. Pe de o parte, indicele Nikkei 225 urca cu 0,8%, după votul din
Parlament pentru noul consiliu de administraţie al Băncii Centrale. Pe de altă parte, indicii Kospi, Hang
Seng şi ASX 200 consemnau ritmuri de declin de 0,4%, 0,7%, respectiv 1,1%. Companiile din sectorul
minier se depreciau, pe fondul evoluţiei cotaţiilor internaţionale la metale (scădere determinată de
preocupările cu privire la politica monetară din China şi impactul acesteia asupra ritmului de evoluţie a
economiei): BHP Billiton (3,2%), Rio Tinto (2,3%), Fortescue Metals (5,7%). Companiile din sectorul
imobiliar din China şi Hong Kong scădeau, după declaraţiile Guvernatorului de la Beijing şi majorarea
dobânzilor la creditele ipotecare în HK: China Overseas Land & Investment (2,1%), Country Garden
Holdings (4,6%), Guangzhou R&F Properties (2,6%), Sun Hung Kai Properties (3,9%), Henderson Land
Development (4,2%), Cheung Kong Holdings (2,7%). Deprecieri importante consemnau şi companiile
Nintendo (3%), Seiko Epson (4,2%), ASM Pacific Technology (6,8%).
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Denegarea responsabilităţii legale
Acest raport nu este destinat pentru a fi distribuit sau utilizat de către orice persoană sau entitate care este cetăţean
sau rezident, situat în România sau în orice altă jurisdicţie, în cazul în care o astfel de distribuţie, publicare sau utilizare
ar fi contrară unei legi sau regulament, sau care ar putea face obiectul unui litigiu cu SSIF Broker SA.
Toate materialele prezentate în acest raport, cu excepţia cazurilor indicate distinct, sunt în conformitate cu drepturile de
autor ale SSIF Broker SA. Niciunul dintre materiale, sau conţinutul acestora, sau orice copie a acestora, nu pot fi
modificate, transmise, copiate sau distribuite pentru orice altă parte, fără permisiunea scrisă a SSIF Broker SA.
Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile utilizate în acest raport sunt mărci comerciale sau mărci de
servicii sau mărci comerciale înregistrate ale SSIF Broker SA.
Materialele ce conţin recomandări de investiţii realizate de către SSIF Broker SA au un scop informativ, SSIF Broker
SA nu îşi asumă responsabilitatea pentru tranzacţiile efectuate pe baza acestor informaţii. SSIF Broker SA nu îşi
asumă nici un fel de obligaţie pentru eventualele pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. Datele obţinute
pentru redactarea materialului au fost obţinute din surse considerate de încredere, corectitudinea şi completitudinea lor
neputând fi totuşi garantată.
Materialul poate include informaţii publicate de societatea emitentă prin diferite mijloace (rapoarte ale companiei,
comunicate de presă, hotărâri AGA) şi date obţinute de pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti. SSIF BROKER SA şi
angajaţii săi pot deţine instrumente financiare prezentate în acest raport şi/sau pot avea relaţii contractuale cu emitenţii
prezentaţi sau SSIF Broker SA ar putea acţiona ca formator de piaţă pentru acestea.
Informaţiile cuprinse în acest raport exprimă anumite opinii legate de o clasă de valori mobiliare. Decizia finală de
cumpărare sau vânzare a acestora trebuie luată în mod independent de fiecare investitor în parte, pe baza unui număr
cât mai mare de opinii şi analize. SSIF Broker SA şi realizatorii acestui raport nu îşi asumă niciun fel de obligaţie pentru
eventuale pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. De asemenea, nu sunt răspunzători pentru veridicitatea şi
calitatea informaţiilor obţinute din surse publice sau direct de la emitenţi.
Dacă prezentul raport include recomandări, acestea se referă la investiţii în acţiuni pe termen mediu şi lung. SSIF
Broker SA avertizează clientul că performanţele anterioare nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare. Istoricul
rapoartelor publicate şi a recomandărilor formulate de SSIF Broker SA se gaseşte pe site-ul www.ssifbroker.ro.,
secţiunea analize. Rapoartele de analiză se pot actualiza sau modifica pe parcurs, la momentul la care SSIF Broker SA
consideră necesar. Data la care se publică sau se modifică un raport este identificată în conţinutul acestuia şi/sau în
canalul de distribuţie folosit.
SSIF Broker SA aplică măsuri de ordin administrativ şi organizatoric pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de
interese în ceea ce priveşte recomandările, inclusiv modalităţi de protecţie a informaţiilor, prin separarea activităţilor de
analiză şi research de alte activităţi ale companiei, prezentarea tuturor informaţiilor relevante despre potenţiale conflicte
de interese în cadrul rapoartelor, păstrarea unei obiectivităţi permanente în rapoartele şi recomandările prezentate.
Investitorii sunt avertizaţi că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare şi nu
pot garanta un profit cert. Investiţia în valori mobiliare este caracterizată prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru
investitori.
Autoritatea cu atribuţii de supraveghere a SSIF Broker SA este Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare,
http://www.cnvmr.ro. Aceste informaţii sunt prezentate în conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006 privind
recomandările pentru investiţii în instrumente financiare.
Preluarea materialelor oferite de către SSIF Broker SA, fără menţionarea sursei este interzisă şi se pedepseşte
conform legilor în vigoare. Pentru informaţii suplimentare despre piaţa de capital şi investiţiile în instrumente financiare,
vă invităm să vizitaţi pagina de internet: www.ssifbroker.ro.
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Decizia CNVM 3097/10.09.2003
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