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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 6 - 10 August 

 Luni    

-Indicele Sentix al increderii investitorilor din zona euro a raportat o imbunatatire de pana la nivelul de –30.3 

puncte .   

 Marti  

- Dobanda de politica monetara a Bancii Centrale din Australia a fost mentinuta la 3.50%. 

- Indicele preturilor de consum din Elvetia pentru luna iulie a scazut conform asteptarilor cu 0.5%. 

- Productia industriala din Marea Britanie pentru luna iunie, a scazut mai putin decat prognoza, cu 2.5%. 

- Comenzile industriale din Germania au dezamagit piata scazand mai mult decat anticipat cu 1.7% in luna iunie. 

 Miercuri   

- Contul curent al Japoniei a raportat un excedent de 770 de mld JPY in luna iunie, usor peste nivelul estimat.  

- Publicarea raportului Bank of England asupra inflatiei pentru ultimul trimestru. 

- Productia industriala din Germania realizata in luna iunie a raportat mai slab decat anticiparile, o scadere de 

0.9%. 

 Joi  

- Rata somajului in Noua Zeelanda din trimestrul doi a dezamagit raportand un avans la 6.8% in ciuda estimarilor 

pentru o contractie de la 6.7% la 6.5%. 

- Rata somajului din Australia pentru luna iulie, insa, a scazut de la 5.2% la 5.3%. 

- Indicele preturilor de consum din China pentru luna iulie a avansat peste asteptari cu 1.8%. 

- Banca Japoniei a decis in ultima sedinta de politica monetara mentinerea dobanzii de referinta in intervalul 0-

0.10%.  

- Balanta comerciala a Marii Britanii pentru luna iunie a raportat un deficit mai mare decat estimat, de 10.1 mld 

GBP. 

- Balanta comerciala a Canadei din luna iunie a raportat de asemenea un deficit mai mare, de 1.8 mld CAD. 

- Balanta comerciala a Statelor Unite din luna iunie a afisat un deficit mai mic decat estimat de 42.9 mld USD.  

- Numarul cererilor de somaj inregistrate in economia americana saptamana anterioara a fost de 361.000 de 

cereri, mai mic decat prognoza de 371.000 de cereri. 

 Vineri 

- Publicarea declaratiilor de politica monetara ale Bancii Australiei, pentru trimestrul al doilea.  

- Balanta comerciala a Chinei pentru luna iulie a raportat un excedent mai mic decat estimarile, de 25.1 mld de 

dolari, fata de asteptarile unui excedent de 35.1 mld de dolari. 

- Datele finale ale indicelui preturilor de consum din Germania au afisat, conform estimarilor initiale, o crestere de 

0.4% in luna iulie. 

- Indicele preturilor de productie din Marea Britanie pentru luna iulie a avansat cu doar 1.7%, fata de 2.2% din 

estimari. 

- Rata somajului din Canada in luna iulie a dezamagit pietele urcand de la 7.2% la 7.3%. 

- Indicele preturilor la import din SUA pentru luna iulie a scazut cu 0.6%, in ciuda prognozelor pentru un avans de 

0.1%. 

- Balanta bugetului federal al SUA a afisat un deficit mai mic decat estimat, de 69.6 mld USD, fata de 103.0 mld 

USD. 

Cifrele saptamanii 13 - 17 August 

 Luni     

- Din datele preliminare, PIB-ul Japoniei a crescut in trimestrul doi cu doar 0.3%, fata de estimarile de 0.6%.  

 Marti  

- Publicarea rezumatului intalnirii de politica monetara a Bancii Japoniei. 

- Datele preliminare ale PIB-ului Germaniei pentru trimestrul al doilea arata un avans de 0.3%. 

- Indicele preturilor de productie din Elvetia din luna iulie a scazut sub estimari, cu 0.3%. 

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie aferent lunii iulie a surprins pozitiv piata, avansand cu 2.6%. 

- Indicele institutului german ZEW referitor la sentimental economic pentru luna in curs a dezamagit pietele, 

scazand si mai mult decat nivelul anterior, de la -19.6 la -25.5 puncte. 

- Datele preliminare ale PIB-ului zonei euro din trimestrul al doilea au raportat conform estimarilor o contractie de 

0.2%. 

- Productia industriala din zona euro din luna iunie a scazut mai mult decat ancitipat, cu 0.6%.. 

- Publicarea vanzarilor cu amanuntul de baza din SUA din luna iulie. Datele indica un avans de 0.4%. 

- Publicarea vanzarilor cu amanuntul totale din SUA din luna iulie, pentru care se anticipeaza tot un avans de 0.4%. 

- Afisarea rezultatului indicelui preturilor de productie din SUA din luna iulie. Din estimari, acesta a avansat cu 0.3%. 

 Miercuri   

- Zi bancara nelucratoare in Italia si Franta. 

- Raportarea ratei somajului din Marea Britanie din luna iunie. Prognoza indica o stagnarea la nivelul de 8.1%. 

- Publicarea minutelor intalnirii de politica monetara a Bank of England.  

- Raportarea indicelui preturilor de consum din SUA in masura de baza pentru luna iulie. Este asteptat un avans de 

0.2%. 

- Publicarea indicelui preturilor de consum totale din SUA pentru luna iulie. Se anticipeaza un avans de 0.2%. 

- Afisarea rezultatelor indicelui Empire State pentru industrie din SUA pentru luna in curs. Estimarile indica 

mentinerea indicelui deasupra nivelului zero care indica optimism, in preajma valorii de 6.7 puncte. 

- Publicarea productiei industriale din SUA din luna iulie care este estimata a fi crescut cu 0.5%.   

 Joi  

- Publicarea vanzarilor cu amanuntul din Marea Britanie pentru luna iulie. Se estimeaza o crestere de 0.1%. 

- Afisarea rezultatului indicelui armonizat al preturilor de cunsum la nivelul zonei euro. Prognoza de crestere: 2.4% 

- Publicarea numarului de autorizatii pentru constructie emise in SUA in luna iulie.  

- Afisarea numarului cererilor de somaj inregistrate in SUA saptamana trecuta. Se anticipeaza 365.000 de cereri. 

- Publicarea in SUA a numarului de locuinte a caror constructie a inceput in luna iulie. 

- Raportare indicelui Philadelphia Fed. Din estimari, indicele avanseaza catre zona pozitiva, la –4.3 puncte. 

 Vineri 

- Publicarea indicelui preturilor de productie din Germania pentru luna iulie. Avansul anticipat este de 0.4%. 

- Afisarea situatiei de cont curent a zonei euro pentru luna iunie. Excedentul prognozat este de 7.8 mld EUR. 

- Publicarea balantei comerciale a zonei euro realizata in luna iunie. Se estimeaza un excedent de 5.4 mld EUR. 

- Afisarea datelor preliminare ale indicatorului sentimentului consumatorului calculat de Universitatea Michigan. 

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 rog sa trimiteti NU ca raspuns la acest e-mail. 
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A N A L I Z E  T E H N I C E  

Piata de capital americana se afla intr-o tendinta usor ascendenta, 

definita de depasirea liniei de trend descendent si a nivelului de 

retragere de 76.6% a trendului descendent anterior, 1414—1267. 

Atat timp cat pretul ramane deasupra nivelului median al canalului 

de regresie ascendent, tendinta pozitiva va continua si va avea ca 

targeturi principale nivelurile de maxim anterioare 1414, respectiv 

1421. Problemele existente la nivel global privind cresterea 

economica sustenabila, datele macroeconomice din Europa si 

somajul tot mai ridicat, pun presiuni pe revenirea investitorilor in 

pietele de capital. Pretul a trecut peste nivelul mediei mobile de 200 

de perioade, oferind o confirmare a tendintei pozitive. Depasirea 

nivelului inferior al canalului de regresie ascendent va introduce 

ipoteza formarii unei unde de scadere. Pragul psihologic de 1350 

reprezinta un important punct de inflexiune.  

Aurul continua evolutia in cadrul unei zone de consolidare cu o 

volatilitate ridicata in ambele directii, ca reactie la evenimentele 

negative din mediul economic global. Depasirea nivelului liniei de 

trend descendent intareste ipoteza continuarii evolutiei pe o 

tendinta usor ascendenta. Trecerea pretului peste nivelul mediei 

mobile de 200 de perioade precum si trecerea mediei mobile de 50 

de perioade peste cea de 200, confirma tendinta pozitiva. 

Continuarea evolutiei in interiorul acestui range, va introduce 

posibilitatea luarii de pozitii de cumparare in zona inferioara a 

acestuia, respectiv vanzare la nivelul superior. Pragul 1700 daca va 

fi depasit va reprezenta trigerul continuarii tendintei ascendente. 

Pragul psihologic 1500 reprezinta un principal nivel de inflexiune, in 

cazul in care se reia tendinta de scadere. Pe termen scurt, iesirea 

din interiorul canalului de regresie ascendent poate introduce 

ipoteza testarii pragului de suport, 1584.   

Dupa o perioada lunga de deprecieri ale monedei europene in fata 

dolarului american, pretul a intrat intr-o perioada corectiva definita 

prin formarea unor fractali in crestere pe zona de minime. Trecerea 

pretului deasupra mediei mobile de 200 de perioade, reprezinta prin-

cipalul semnal ce confirma unda ascendenta. Ramanerea in interi-

orul canalului de regresie ascendent si formarea unor fractali in 

crestere si pe zona de minime vor confirma ipoteza continuarii undei 

corective. Nivelul rezistentei 1.2368 si in extensine  nivelul liniei de 

trend descendent, reprezinta principalele tinte ale pretului in cazul in 

care tendinta pozitiva va continua. Ramanerea sub nivelul retragerii 

de 61.8% a trendului 1.2691—1.2043 pastreaza activa ipoteza re-

luarii tendintei generale de scadere. Trecerea sub nivelul mediei de 

200 de perioade va confirma tendinta de scadere cu un potential 

target la nivelul retragerii de 50% a trendului 1.2042—1.2442.   

Pretul continua evolutia in zona de consolidare inceputa acum 4 

saptamani, sub forma unor zig-zaguri laterale de aproximativ 350 de 

puncte. Formarea unor fractali in crestere atat pe maxime, cat si pe 

minime in ultima saptamana, introduce ipoteza unei tendinte usor 

ascendente  in cadrul formatiunii de consolidare. Acest scenariu va fi 

confirmat odata cu trecerea pretului peste nivelul median al canalului 

de regresie pozitiv. Targetul principal pentru acest scenariu va fi la 

nivelul maximului local anterior, 1.5775 nivel ce coincide cu nivelul 

superior al zonei de consolidare. O depasire a acestui prag va 

introduce ipoteza formarii unei tendintei ascendente pe termen lung. 

Trecerea sub nivelul mediei mobile de 200 de perioade, precum si 

depasirea nivelului inferior al canalului de regresie poate introduce 

ipoteza unei evolutii negative. Scenariul negativ va fi confirmat odata 

cu trecerea sub nivelul retragerii de 38.2% a trendului 1.5265 – 

1.5775.  
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