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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 22 - 26 Octombrie 

 Luni    

- Balanta comerciala a Japoniei a marcat un deficit mai mare decat anticipat in septembrie, ajungand la 980 mld de 

yeni.   

 Marti  

- Vanzarile cu amanuntul in masura core din Canada din luna august au avansat peste asteptari cu 0.4%. 

- Raportarea vanzarilor cu amanuntul totale din Canada din luna august. Se estimeaza acelasi avans de 0.3%. 

- Publicarea deciziei de politica monetara a bancii centrale a Canadei. Se preconizeaza ca dobanda cheie va fi 

mentinuta la 1.00%. 

 Miercuri   

- Indicele preturilor de consum din Australia a avansat peste estimari, cu 1.4% in trimestrul al treilea. 

- Datele preliminare ale indicelui PMI pentru industrie din Germania a raportat sub estimari nivelul de 45.7 puncte. 

- Din datele preliminare, indicele PMI pentru servicii din zona euro a raportat sub estimari nivelul de 49.3 puncte. 

- Indicele Ifo al climatului de afaceri din Germania a scazut de la 101.4 puncte la 100.0 puncte pentru luna in curs. 

- Din datele preliminare, indicele PMI pentru industrie din zona euro a raportat sub estimari, 45.3 puncte. 

- Datele preliminare pentru octombrie ale indicelui PMI pentru servicii la nivelul zonei euro a raportat in preajma 

nivelului estimat, 46.2 puncte. 

- Discurs al presedintelui BCE, Mario Draghi, cu ocazia unei intalniri despre buget si afaceri europenein in fata 

parlamentarilor din Bundestag. 

- Datele preliminare ale indicelui PMI pentru industrie din SUA pentru luna in curs au afisat 51.3 puncte. 

- Vanzarile de case noi din SUA din luna septembrie au raportat peste asteptari, 389 de mii de case noi vandute. 

- Publicarea raportul trimestrial de politica monetara al bancii centrale canadiene. 

- Publicarea declaratiilor de politica monetara ale Federal Open Market Committee, dobanda de referinta a fost 

mentinuta in intervalul 0-0.25%.  

- Dobanda de referinta din Noua Zeelanda a fost pastrata la nivelul de 2.50%. 

 Joi  

- Masa monetara M3 din zona euro a avansat in septembrie cu doar 2.7%, dezamagind piata. 

- Datele preliminare ale PIB-ului Marii Britanii pentru Q3 au aratat un avans al economie peste estimari, de 1.0%. 

- Comenzile de bunuri de folosinta indelungata (masura core) din SUA din septembrie, au avansat cu 2.0%. 

- Au fost raportate 369.000 de cereri pentru ajutorul de somaj saptamana anterioara in SUA. 

- Comenzile totale de bunuri de folosinta indelungata din SUA din septembrie au avansat cu 9.9%. 

- Vanzarile de case pe piata secundara imobiliara din SUA au avansat in septembrie, sub prognoza, cu 0.3%. 

 Vineri 

- Balanta comerciala a Noii Zeelande a raportat un deficit mai mic decat ancitipat, de 791 mil NZD in septembrie. 

- Indicele preturilor de consum din Tokyo a raportat o scadere mai mica decat estimata, de 0.4% in octombrie. 

- Indicele preturilor de consum la nivel national din Japonia a scazut cu 0.1% in octombrie. 

- Climatul de consum din Germania a avansat peste estimari, de la 6.1 puncte la 6.3 puncte pentru luna in curs. 

- Indicele preturilor la import din Germania a scazut in septembrie cu 0.7%, dezamagind piata. 

- Rata somajului din Spania a avansat in trimestrul al treilea la 25.0%. 

- PIB-ul Statelor Unite pentru trimestrul al treilea a avansat peste estimari, cu 2.0%. 

- Datele finale ale indicelui sentimentului consumatorului al Universitatii Michigan, SUA, au publicat nivelul de 82.6 

puncte. 

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. 

- Publicarea indicelui Case-Shiller al preturilor locuintelor din 20 de zone metropolitane din SUA. 

- Afisarea indicelui increderii consumatorilor calculat de Conference Board pentru luna octombrie, a fost amanata.  

 Miercuri   

- Raportarea vanzarilor cu amanuntul din Germania pentru luna septembrie. Se anticipeaza o crestere de 0.6%. 

- Intalniri ale Eurogroup desfasurate la Bruxelles. 

- Raportarea estimarilor indicelui preturilor de consum la nivelul zonei euro pentru luna octombrie. 

- Raportarea ratei somajului din zona euro pentru luna septembrie. Se asteapta ca nivelul de 11.4% sa fie mentinut. 

- Afisarea PIB-ului Canadei pentru luna august. Se estimeaza un avans de 0.2%. 

- Publicarea indicelui Chicago PMI pentru luna in curs. Piata anticipeaza raportarea nivelului de 51.5 puncte. 

 Joi  

- Raportarea indicelui PMI pentru industrie din Marea Britanie pentru luna octombrie. 

- Publicarea raportului Challenger al disponibilizarilor din economia americana din luna octombrie. 

- Publicarea raportului ADP al pietei muncii americane pentru luna octombrie. 

- Raportarea numarului cererilor pentru ajutor de somaj inregistrate in SUA saptamana trecuta. 

- Publicarea indicelui ISM pentru productie din SUA pentru luna octombrie. Se estimeaza nivelul de 51.2 puncte. 

 Vineri 

- Publicarea deciziei ratei de dobanda a Bancii Nationale a Romaniei. 

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

- Raportarea datelor finale ale indicelui PMI pentru industrie din Germania pentru luna octombrie. 

- Publicarea datelor finale ale indicelui PMI pentru industrie la nivelul zonei euro din octombrie. 

- Publicarea indicelui PMI pentru constructii din Marea Britanie pentru luna octombrie. 

- Afisarea raportului NFP al pietei muncii din SUA pentru luna octombrie. 

- Raportarea ratei somajului din SUA situata in prezent la 7.8%, anticipandu-se un avans la 7.9%. 

- Afisarea comenzilor catre fabrici din SUA pentru luna septembrie. Se preconizeaza un avans de 4.7%. 

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 si sub nivelul inferior al canalului de trend 

ascendent in interiorul caruia a evoluat in ultimele luni. Atat timp cat 

pretul 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—1420. 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 corectie, 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, ca fiind un instrument 

de siguranta. Iesirea din interiorul intervalului 1700—1720 va defini 

o tendinta in directia spargerii. Spargerea limitei inferioare cat si 

inchiderea sub nivelul mediei mobile de 200 de perioade va 

introduce in discutie ipoteza continuarii undei descendente cu un 

potential target la nivelul retragerii de 50% a trendului ascendent 

1530—1795. Reluarea tendintei ascendente va veni odata cu 

trecerea peste nivelul liniei 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 nivelul 

liniei de trend ascendent si respectiv sub nivelul mediei mobile de 

200 de perioade, pe graficul de 4 ore. Acest scenariu este confirmat 

de formarea unor fractali in scadere pe zona de maxime si de 

inchiderea pretului sub nivelul de 61.8% a undei ascendente ante-

rioare, 1.2824—1.3138. Targetul initial in cazul acestui scenariu 

poate fi stabilit la nivelul inferior al zonei de consolidare marcata cu 

albastru pe graficul de mai sus. Respingerea si ramanerea deasupra 

retragerii de 76.6% a trendului ascendent anterior, 1.2824 – 1.3138 

pastreaza activa ipoteza unei evolutii laterale inainte ca pretul sa-si 

continue tendinta de scadere. Eventuala unda corectiva ascendenta-

poate avea ca principale tinte nivelurile retragerii de 38.2% respectiv 

50%. Trecerea peste nivelul liniei de trend va confirma unda pozitiva. 

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 liniei 

intermediare de trend ascendent reprezinta semnale ce intaresc 

continuarea scenariului descendent. Inchiderea pretului pe graficul 

de o ora, respectiv 4 ore sub nivelul mediei mobile de 200 de 

perioade contureaza imaginea tendintei descendente. Targetul initial 

se afla la nivelul pragului psihologic 1.6000 si in extensie la nivelul 

minimului local anterior, 1.5913. 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 in cazul reluarii tendintei ascendente va fi 

stabilit la retestarea nivelului retragerii de 61.8% a trendului 

descendent anterior, 1.6307 – 1.5912. 

EUR/USD — H4 S&P500 — H4 

GOLD — H4 GBP/USD — H4 
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