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T R A I N I N G  G R A T U I T  

Bulbrokers ofera instruire pro-

fesionala 1 la 1 gratuita 

(materiale educationale si 

seminarii de tranzactionare 

live) oricarei persoane intere-

sate de tranzactionarea Forex. 

Pentru mai multe detalii ne 

puteti  scr ie la adresa                

romania@bulbrokers.com 

OPORTUNITATI DE        

INVESTITII  

1. Hedging valutar 

2. Golden opportunity 

3. Golden standard 

4. Global Master 

Cifrele saptamanii 29 octombrie - 2 noiembrie 

 Luni    

- Vanzarile cu amanuntul din Japonia au avansat sub asteptari, cu doar 0.4% in septembrie. 

- Datele preliminare ale indicelui preturilor de consum din Germania pentru luna in curs indica o stagnare. 

- Cheltuielile personale din SUA realizate in luna septembrie au avansat peste asteptari, cu 0.8%. 

- Veniturile personale realizate in SUA in luna septembrie au avansat conform estimarilor, cu 0.4%.   

 Marti  

- Datele preliminare ale productie industriale din Japonia din septembrie au dezamagit, afisand o scadere de 4.1% . 

- Bancii Centrale a Japoniei a decis mentinerea dobanzii de referinta in intervalul 0-0.10% . 

- Datele estimative ale PIB-ului Spaniei pentru Q3 au raportat o scadere mai mica decat nivelul anticipat, de 0.3% . 

- Rata somajului din Germania pentru luna septembrie a avansat la 6.9%, nivel estimat si pentru octombrie. 

- Indicele Case-Shiller al preturilor locuintelor din 20 de zone metropolitane din SUA a raportat o crestere de 2.0%. 

 Miercuri   

- Vanzarile cu amanuntul din Germania au avansat in luna septembrie peste estimari, cu 1.5%. 

- Intalniri ale Eurogroup desfasurate la Bruxelles. 

- Din estimari, indicele preturilor de consum la nivelul zonei euro pentru luna octombrie au avansat cu 2.5%. 

- Rata somajului din zona euro pentru luna septembrie a avansat cu 11.6%, dezamagind piata. 

- PIB-ului Canadei pentru luna august a surprins negativ, scazand cu 0.1%, desi piata ancitipase un avans de 0.2%. 

- Indicele Chicago PMI pentru luna octombrie a dezamagit, raportand nivelul 49.9 de puncte. 

 Joi  

- Indicele PMI pentru industrie din Marea Britanie pentru luna octombrie a scazut la 47.5 puncte. 

- Raportul Challenger din economia americana a raportat 47.700 de disponibilizari in luna octombrie. 

- Raportul ADP al pietei muncii americane pentru luna octombrie a raportat 158 de mii de noi angajari. 

- Numarul cererilor pentru ajutor de somaj inregistrate in SUA saptamana anterioara a fost de 363 de mii de cereri. 

- Indicele ISM pentru productie din SUA pentru luna octombrie a publicat peste estimari nivelul de 51.7 puncte. 

 Vineri 

- Banca Nationala a Romaniei a decis mentinerea dobanzii cheie la 5.25%. 

- Raportarea minutelor ultimei intalniri de politica monetara a Bancii Japoniei. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru industrie din Germania din luna octombrie au afisat nivelul de 46 de puncte. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru industrie la nivelul zonei euro din octombrie au raportat la 45.4 puncte. 

- Indicele PMI pentru constructii din Marea Britanie pentru luna octombrie a raportat peste asteptari, 50.9 puncte. 

- Raportul NFP al pietei muncii din SUA pentru octombrie a raportat peste asteptari, 171 de mii de locuri de munca. 

- Rata somajului din SUA a crescut, cum era de asteptat, de la 7.8% la 7.9% in octombrie. 

- Comenzile catre fabrici din SUA pentru luna septembrie au avansat usor peste asteptari, cu 4.8%. 

Cifrele saptamanii 5 - 9 noiembrie 

 Luni     

- Vanzarile cu amanuntul din Australia au avansat peste asteptari in Septembrie, cu 0.5%. 

- Balanta comerciala a Australiei a raportat un deficit mai mic decat era anticipat de piata, de -1.46 mld AUD pentru 

luna septembrie. 

- Indicele sentix al increderii investitorilor din zona euro pentru luna in curs a raportat nivelul de -18.8 puncte, aflat 

in continuare sub pragul zero, insa este un nivel mai ridicat decat nivelul anterior de -22.2 puncte. 

- Indicele PMI pentru servicii din Marea Britanie a scazut de la 52.2 puncte in septembrie la 50.6 puncte in 

octombrie, dezamagind piata. 

- Indicele ISM pentru servicii din SUA pentru luna octombrie a raportat sub estimarile pietei nivelul de 54.2 puncte. 

 Marti  

- Au loc alegeri prezidentiale in SUA. 

- Rata dobanzii de referinta din Australia a fost mentinuta in mod surprinzator la 3.25%. 

- Indicele Halifax al preturilor locuintelor din Marea Britanie pentru luna octombrie a dezamagit, scazand cu 0.7%. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru servicii la nivelul zonei euro pentru luna octombrie au raportat nivelul de 

46.0 puncte. 

- Productia industriala din Marea Britanie a avansat mai putin decat estimarile, cu doar 0.1% in luna septembrie. 

- Indicele preturilor de productie din zona euro pentru luna septembrie a raportat un avans sub prognoza, de 0.2%.  

 Miercuri   

- Raportarea rezervelor valutare ale Elvetiei din luna octombrie. 

- Afisarea rezultatului indicelui preturilor de consum din Elvetia din octombrie. Se anticipeaza un avans de 0.3%. 

- Publicarea vanzarilor cu amanuntul din zona euro realizate in septembrie. Piata prognozeaza o stagnare. 

- Raportarea productie industriale din Germania pentru luna septembrie. Scaderea ancitipata este de 0.4%. 

- Este programat votul Parlamentului Greciei pentru masurile de austeritate impuse de troica—BCE, CE si FMI.  

 Joi  

- Raportarea situatiei de cont curent a Japoniei pentru luna septembrie. Excedentul anticipat este de 210 mld JPY. 

- Raportarea balantei comerciale a Marii Britanii din luna septembrie. Se estimeaza un deficit de 9.1 mld GBP. 

- Afisarea decizie de politica monetara a Bank of England. Piata anticipeaza mentinerea dobanzii de referinta. 

- Publicarea deciziei de politica monetara a Bancii Centrale Europene. Nivelul actual al dobanzii este de 0.75%. 

- Raportarea rezultatului balantei comerciale a Canadei pentru luna septembrie. 

- Conferinta de presa a BCE ce urmeaza anuntului deciziei dobanzii de referinta. 

- Raportarea balantei comerciale a SUA din luna septembrie. Se estimeaza un deficit de 44.9 mld USD. 

- Afisarea numarului cererilor pentru ajutor de somaj inregistrate in SUA saptamana trecuta. Din primele estimari, 

piata anticipeaza 373 de mii de cereri inregistrate.  

 Vineri 

- Raportarea minutelor ultimei intalniri de politica monetara a Reserve Bank of Australia. 

- Afisarea rezultatelor finale ale indicelui preturilor de consum din Germania pentru luna octombrie. Se estimeaza o 

stagnare a preturilor de consum. 

- Publicarea modificarii preturilor la import din SUA din luna octombrie. Se anticipeaza o stagnarea a preturilor de 

import. 

- Raportarea datelor preliminare ale sentimentului consumatorului calculat de Univeersitatea Michigan, SUA, pentru 

luna in curs. Se estimeaza nivelul de 82.6 puncte.  

DISCLAIMER 

Informatiile din aceasta analiza sunt culese din surse diferite si trebuie sa serveasca doar in scopuri informative. Bulbrokers nu va fi considerat responsabil pentru validitatea informatiilor 
prezentate. Nicio parte a acestei analize nu recomanda cumpararea sau vanzarea unei valute sau a oricarui alt instrument financiar. Tranzactionarea in marja poate creste atat rata 
profiturile, cat si a pierderilor. Tranzactionarea Forex si CFD presupune tranzactionarea in marja. Trebuie sa va asigurati ca ati inteles toate riscurile aferente. 

Daca doriti sa va dezabonati de la acest newsletter va rugam sa trimiteti NU ca raspuns la acest e-mail. 

Tel: +40 21 307 76 32 

e-mail: romania@bulbrokers.com 

URL: www.bulbrokers.com 
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 Stiri si analize 

A N A L I Z E  T E H N I C E  

Piata de capital americana traverseaza o usoara perioada de corec-

tie, reusind sa treaca sub nivelul inferior al canalului de trend ascen-

dent in interiorul caruia a evoluat in ultimele luni. Atat timp cat pre-

tul ramane deasupra nivelului de retragere de 38.2%, scenariul 

pozitiv va ramane activ si vom putea defini o eventuala zona de 

consolidare. Reluarea tendintei de crestere va introduce ca poten-

tiale tinte de pret la nivelul maximului anterior si in extensie la pra-

gul psihologic 1500. Evolutiile laterale din ultimele zile definesc o 

stabilizarea a pretului in intervalul 1400—1425. O spargere a nivelu-

lui 1400, va duce la continuarea undei corective cu o amplitudine 

ce are valoarea inaltimii formatiunii “triple top”. Pragul psihologic 

1400 reprezinta un important punct de inflexiune si poate defini o 

posibila inversare de trend in cazul in care va fi depasit.  

Aurul trece printr-o perioada de scadere, ca si alte marfuri precum 

petrolul, argintul etc., dupa ce a avut  un trend ascendent 

consolidat, incepand cu luna mai. Aceasta depreciere a venit in 

contextul in care dolarul american a inceput sa se aprecieze in fata 

celorlalte valute. Persistenta evenimentelor incerte din mediul 

macroeconomic global si neincrederea din pietele de capital, vor 

readuce pretul aurului pe o unda ascendenta, dat fiind faptul ca 

acesta reprezinta un instrument de siguranta. Iesirea din interiorul 

intervalului 1678—1698 va defini o tendinta in directia spargerii. 

Spargerea limitei inferioare cat si inchiderea sub nivelul retragerii de 

50% a trendului 1530—1795 va introduce in discutie ipoteza 

continuarii undei descendente cu un potential target la nivelul 

retragerii de 61.8%. Reluarea tendintei ascendente va veni odata cu 

trecerea peste nivelul limitei superioare a canalului descendent si 

cu formarea unor fractali in crestere pe zona de minime. 

Pretul se afla pe o unda descendenta, dupa trecerea sa sub pragul 

psihologic 1.3000 respectiv sub nivelul mediei mobile de 200 de 

perioade. Acest scenariu negativ este confirmat si de spargerea lim-

itei inferioare 1.2800, a zonei de range in care a evoluat pretul de la 

mijlocul lunii septembrie. Formarea unor fractali in scadere pe zona 

de minime si inchiderea sub nivelul 1.2780,  vor introduce ipoteza 

continuarii tendintei de scadere cu un target initial la nivelul 1.2752, 

reprezentand un suport important in evolutia istorica a pretului. For-

marea unei zone de consolidare in evolutia pretului din ultimele ore, 

precum si divergenta pozitiva existenta intre graficul pretului si cel al 

indicatorului MACD sunt primele semnale ce ar putea introduce ipo-

teza formarii unei unde corective ascendente. Confirmarea acestui 

scenariu vine odata cu inchiderea pretului peste nivelul 1.2810. 

Pretul a reintrat pe trendul descendent dupa ce nu a reusit sa 

depaseasca nivelul retragerii de 61.8% a trendului descendent 

anterior, 1.6307 – 1.5912. Evolutia in zig-zaguri in interiorul 

canalului de trend descendent si trecerea sub nivelul celor 3 medii 

mobile, de 20, 50, respectiv 200 de perioade reprezinta semnale ce 

intaresc continuarea scenariului descendent. Targetul initial se afla la 

nivelul pragului psihologic 1.5913, respectiv la nivelul liniei de trend 

ascendent, la care pretul ar putea intampina un suport important. 

Chiar daca pretul a intrat pe o unda descendenta, tendinta pe termen 

lung ramane una laterala, in interiorul intervalului 1.5900 – 1.6200, 

cu evolutii ample in ambele directii. Targetul initial pe unda 

ascendenta poate fi stabilit la nivelul superior al canalului de regresie 

descendent. In extensie, in cazul in care pretul depaseste nivelul 

mediei mobile de 200 de perioade, putem introduce ipoteza retestarii 

retragerii de 61.8% a trendului descendent 1.6307 – 1.5912. 

EUR/USD — H4 S&P500 — H4 

GOLD — H4 GBP/USD — H4 
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