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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 31 decembrie - 4 ianuarie 

 Luni    

- Zi bancara nelucratoare.   

 Marti  

- Zi bancara nelucratoare. 

 Miercuri   

- Datele preliminare ale indicelui preturilor de consum din Germania pentru luna decembrie au afisat un avans de 

0.9%, peste nivelul anticipat de piata de 0.7%. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru industrie din zona euro pentru luna decembrie au raportat nivelul de 46.1 

puncte. 

- Indicele PMI pentru industrie din Marea Britanie a raportat peste asteptari nivelul de 51.4 puncte pentru luna 

decembrie. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru industrie din Statele Unite au publicat un nivel peste cel anticipat, de 54.0 

puncte, pentru luna decembrie. 

- Indicele ISM pentru productie din SUA a raportat nivelul de 50.7 puncte pentru luna decembrie, in crestere de la 

49.5 puncte raportat pentru perioada anterioara. 

 Joi  

- Indicele preturilor locuintelor la nivel national din Marea Britanie a scazut cu 0.1% in decembrie. 

- Rata somajului in Germania in luna decembrie s-a mentinut conform asteptarilor la 6.9%. 

- Masa monetara M3 a zonei euro a crescut cu 3.8% in luna noiembrie, in concordanta cu estimarile analistilor 

- Indicele PMI pentru constructii din Marea Britanie a scazut la 48.7 puncte in decembrie, dezamagind piata. 

- Raportul Challenger al pietei muncii americane a afisat 32 de mii de disponibilizari, o valoare mai buna decat 

estimarile pietei de 57 de mii de disponibilizari. 

- Raportul ADP al noilor angajari in piata muncii americane a publicat 215 de mii de angajari, peste estimari. 

- In saptamana anterioara au fost inregistrate 372 de mii de cereri pentru ajutorul de somaj in SUA, peste estimarile 

din piata de 356 de mii de cereri.  

- Publicare minutelor ultimei intalniri de politica monetara a FOMC. 

 Vineri 

- Vanzarile cu amanuntul din Germania realizate in luna noiembrie au avansat peste asteptari, cu 1.2%. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru servicii din zona euro au raportat nivelul anticipat de 47.8 puncte pentru 

luna decembrie. 

- Indicele PMI pentru servicii din Marea Britanie au raportat 48.9 de puncte pentru decembrie, sub asteptari. 

- Din datele preliminare, indicele preturilor de consum din zona euro a avansat cu 2.2% in decembrie. 

- Rata somajului din Canada a scazut la 7.1% in decembrie, surprinzand piata care anticipa o crestere la 7.3%. 

- Raportul NFP al pietei muncii americane a afisat 155 de locuri de munca create in decembrie. 

- Rata somajului din SUA a avansat in decembrie de la 7.7% la 7.8%, dezamagind piata. 

- Indicele ISM pentru servicii din SUA a raportat nivelul 56.1 puncte pentru decembrie, peste estimarile de 54.2 

puncte. 

- Comenzile catre fabrici din SUA au stagnat in noiembrie, dezamagind piata care anticipa un avans de 0.3%. 

Cifrele saptamanii 7- 11 ianuarie 

 Luni     

-Baza monetara a Japoniei din luna decembrie a crescut peste estimari, cu 11.8%, fata de 5.3%. 

- Rezervele valutare ale Elvetiei s-au ridicat in luna decembrie la 427.2 mld CHF. 

- Indicele sentix al increderii investitorilor din zona euro a urcat pentru luna in curs de la -16.8 puncte la -7.0 

puncte, peste estimarile de -13.7 puncte. 

- Indicele preturilor de productie din zona euro din luna noiembrie a scazut cu 0.2%, mai slab decat estimarile pietei 

care anticipa o scadere cu 0.1%. . 

 Marti  

- Balanta comerciala a Australiei a inregistrat in luna noiembrie un deficit de 2.64 mld AUD, un rezultat mai slab 

decat estimarile de 2.21 mld AUD. 

- Rata somajului din Elvetia din luna decembrie s-a mentinut conform asteptarilor la 3.0%. 

- Balanta comerciala a Germaniei din luna noiembrie a raportat un excedent sub estimari, de 14.6 mld de euro. 

- Vanzarile cu amanuntul realizate in zona euro in luna noiembrie au avansat sub prognoza, cu 0.1%. 

- Rata somajului din zona euro a avansat conform estimarilor analistilor de la 11.7% la 11.8% in noiembrie. 

- Comenzile industriale din Germania realizate in luna noiembrie au dezamagit scazand cu 1.8%.  

 Miercuri   

- Raportarea balantei comerciale a Marii Britanii din luna noiembrie. Deficitul estimat este de 9.0 mld GBP. 

- Publicare datelor finale ale PIB-ului zonei euro din trimestrul al treilea din 2012. Contractia estimata: 0.1%. 

- Afisarea productie industriale din Germania pentru luna noiembrie. Analistii prognozeaza o crestere de 1.1%.  

 Joi  

- Raportarea dobanzii de politica monetara a Comitetului de Politica Monetara a Bank of England. 

- Anuntarea politicii de dobanza de referinta de catre Banca Centrala Europeana. Se anticipeaza mentinerea 

nivelului de 0.75%. 

- Conferinta de presa ordinara lunara ce urmeaza anuntului de politica monetara a BCE. 

- Raportarea numarului cererilor pentru ajutor inregistrate in SUA saptamana anterioara. Estimarile indica 361 de 

mii de cereri. 

 Vineri 

- Raportarea situatiei de cont curent a Japoniei din luna noiembrie.  

- Afisarea indicelui preturilor de consum din China din luna decembrie. Estimarile pietei indica o crestere de 2.3%. 

- Publicarea rezultatului indicelui preturilor de consum din Elvetia pentru luna decembrie. Analistii estimeaza o 

scadered de 0.1% a acestora. 

- Raportarea productiei industriale din Marea Britanie realizata in luna noiembrie. Se prognozeaza un avans de 

0.8%. 

- Afisarea rezultatului balantei comerciale a Canadei din luna noiembrie. Excedent comercial estimat: 0.3 mld CAD. 

- Publicarea rezultatului balantei comerciale a Statelor Unite din luna noiembrie. Deficitul prognozat este de 41.1 

mld USD. 

- Raportarea preturilor la import din SUA din luna decembrie. Se anticipeaza un avans al acestora de 0.1%. 

- Publicarea balantei bugetului federal al SUA din luna decembrie. Din estimarile pietei, urmeaza a fi publicat un 

deficit de 22.1 mld USD. 

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 

 Oportunitatea zilei 9 

ianuarie EUR/GBP H1       

 Promotii Forex 

 Global Master 8 a mar-

cat o crestere de 9.01% 

pe baza anuala  

 Iliya Bojilov a castigat 

Fiat500 Black Jack din 

Jocul BONO   

 O noua versiune pentru 

Metatrader 4 iPhone   

 MetaTrader 4 pentru 

Android          

 Bulbrokers in presa 

 Stiri si analize 

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

Piata de capital americana traverseaza o perioada de evolutii 

pozitive reusind sa se stabilizeze peste nivelul pragului psihologic  

1400. Alte semnale tehnice ce sustin scenariul ascendent sunt date 

de trecerea pretului peste nivelul liniei de trend descendent, 

respectiv trecerea mediilor mobile rapide de 20, respectiv 50 de 

perioade, peste cea de 200. Depasirea maximului atins pe ultima 

unda ascendenta va duce la testarea maximului multianual, 

1474.02. Trecerea sub primul nivel de suport, 1448.34, si formarea 

unor fractali in scadere atat pe zona de maxime cat si pe zona de 

minime, vor reprezenta un prim semnal de formare a unei unde 

corective. Targetul principal al acestei unde de corectie va fi catre 

nivelul inferior al canalului de regresie ascendent. Inversarea de 

trend poate veni in cazul in care pretul inchide sub acest prag. 

Inca de la sfarsitul lunii noiembrie 2012, aurul urmeaza o tendinta 

descendenta consolidata. Pe termen scurt acesta a intrat pe o unda 

corectiva, reusind sa se stabilizeze in jurul pragului 1660. Depasirea 

celor 2 medii mobile pe termen scurt, de 20 respectiv 50 de 

perioade, si formarea unui nou fractal in crestere pe zona de 

maxime reprezinta un semnal de continuare a tendintei corective. 

Divergenta intre graficul pretului si cel al indicatorului MACD poate 

sustine aceasta ipoteza. Atat limitele canalului ascendent corectiv 

cat si cele ale canalului de regresie descendent principal joaca rolul 

unor importante puncte de inflexiune. Confirmarea inversarii 

trendului poate fi data de trecerea pretului peste nivelul retragerii 

de 50% a trendului descendent, 1755—1625. Reluarea tendintei de 

scadere poate veni odata cu atingerea unui nou minim local.   

Pe termen mediu si lung, pretul continua sa oscileze in interiorul 

range-ului 1.3000 – 1.3300 reusind doar sa strapunga limitele range

-ului, fara sa se stabilizeze peste acestea, ducand la atribuirea unui 

rol important acestor 2 praguri. Trecerea pe termen scurt peste 

nivelul liniei de trend descendent, cat si peste cele doua medii 

mobile de 20, respectiv 50 de perioade, sunt primele semnale ce ar 

putea duce la reluarea tendintei ascendente. Iesirea din zona de 

congestie formata de termen scurt prin formarea unui prim fractal in 

afara acesteia va introduce ipoteza continuarii evolutiei in acea 

directie. Trecerea sub nivelul liniei de trend ascendent principal si 

atingerea unui nou minim local pot reprezenta primele semnale de 

reluare a tendintei descendente. Targetul initial poate fi stabilit la 

nivelul retragerii de 61.8% a trendului ascendent 1.2661—1.3305. 

Pretul a intrat pe o tendinta laterala dupa formarea unei unde 

corective negative, la trendul ascendent principal, 1.5828—1.6377. 

Inchiderea zilei peste nivelul retragerii de 61.8% a trendului 

ascendent anterior si trecerea peste nivelul median al Benzilor 

Bollinger reprezinta primele semnale de reluare a tendintei de 

crestere. Nivelul mediei mobile de 200 de perioade reprezinta un 

important punct de inflexiune. Targetul initial in cazul reluarii 

tendintei ascendente poate fi stabilit la nivelul retragerii de 50% a 

trendului corectiv 1.6378—1.6006. Reluarea tendintei de scadere 

poate fi confirmata odata cu iesirea din interiorul zonei de 

consolidare prin spargerea nivelului inferior si formarea unui nou 

fractal in scadere pe zona de minime. Inchiderea si mentinerea sub 

nivelul retragerii de 61.8% a trendului ascendent principal va 

introduce ipoteza testarii urmatorului prag de retragere de 76.6%.   

EUR/USD — H4 S&P500 — H4 

GOLD — H4 GBP/USD — H4 
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