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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 26 - 30 noiembrie 

 Luni    

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

 Marti  

- Indicele preturilor de import din Germania a raportat o scadere de 0.6% in luna octombrie, peste nivelul anticipat. 

- Datele finale ale PIB-ului Germaniei din T3 au raportat conform estimarilor, un avans cu 1.0% a economiei. 

- Comenzile pentru bunuri de folosinta indelungata de baza din SUA din octombrie au avansat cu 1.5%, surprinzand 

pozitiv piata care estimase o scadere de 0.5%. 

- Comenzile pentru bunuri de folosinta indelungata totale din SUA din luna octombrie au stagnat, analistii antici-

pand o scadere de 0.5%. 

- Indicele Case-Shiller al preturilor locuintelor din 20 de zone metropolitane din SUA aferent lunii septembrie a 

avansat peste estimari, cu 3.0 %. 

- Indicele increderii consumatorilor calculat de Conference Board, a avansat peste asteptari la 73.7 puncte. 

 Miercuri   

- Din datele preliminare, indicele preturilor de consum din Germania din luna octombrie a scazut cu 0.1%.  

- Masa monetara M3 din zona euro din luna octombrie a avansat peste estimari, cu 3.9%. 

- Vanzarile de case noi pe piata imobiliara americana din luna octombrie au fost sub asteptari, de 368.000 de case.  

- Publicarea raportului Beige Book pentru luna noiembrie. 

 Joi  

- PIB-ului Elvetiei aferent trimestrului al treilea a depasit estimarile pietei, raportand un avans de 0.6%. 

- Rata somajului din Germania pentru luna octombrie s-a mentinut la 6.9%, conform prognozei. 

- Din datele preliminare, PIB-ului SUA din trimestrul al treilea a avansat cu 2.7%, in preajma estimarilor de 2.8%. 

- Saptamana anterioara au fost inregistrate 393.000 de cereri pentru ajutorul de somaj inregistrate in SUA, cifra 

plasata in preajma prognozelor de 390.000 de cereri. 

- Vanzarile de case pe piata secundara in SUA din luna octombrie au depasit estimarile, cu o crestere de 5.2%.  

 Vineri 

- Cheltuielile pe gospodarii din Japonia din luna octombrie au scazut intr-o masura mai mica decat estimat, cu 0.1%.  

- Indicele preturilor de consum la nivel national din Japonia a stagnat in luna octombrie, surprinzand pozitiv. 

- Indicele preturilor de consum la nivelul zonei Tokyo din Japonia, a scazut mai mult decat prognoza, cu 0.5%. 

- Din datele preliminare productia industriala din Japonia a crescut in octombrie cu 1.8%. 

- Vanzarile cu amanuntul realizate in Germania in luna octombrie au dezamagit piata, scazand cu 2.8%. 

- Din rezultatele preliminare, indicele preturilor de consum din zona euro pentru noiembrie a avansat cu doar 2.2%. 

- Rata somajului din zona euro din luna octombrie a crescut, conform prognozelor, de la 11.6% la 11.7%.  

- Cheltuielile personale realizate in SUA in octombrie au dezamagit, scazand cu 0.2%, in ciuda prognozei de +0.1%. 

- Veniturile personale realizate in SUA in octombrie au dezamagit, stagnand, desi piata anticipase un plus de 0.2% 

- Indicele PMI pentru zona Chicago pentru luna noiembrie a avansat de la 49.9 puncte la 50.4 puncte. 

Cifrele saptamanii 3 - 7 noiembrie 

 Luni     

- Vanzarile cu amanuntul din Elvetia au avansat in octombrie sub prognoza, cu 2.7% fata de 3.9%. 

- Datele finale arata ca indicele PMI pentru productie pentru zona euro a stagnat la 46.2 puncte. 

- Indicele PMI pentru productie din Marea Britanie a avansat peste asteptari, la 49.1 puncte. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru productie din SUA au raportat un avans in noiembrie pana la 52.8 puncte. 

- Indicele ISM pentru productie din SUA a dezamagit, raportand o scadere in noiembrie, la 49.5 puncte. 

 Marti  

- .Contul curent al Australiei a raportat pentru trimestrul al treilea un deficit de 14.9 mld AUD. 

- Dobanda de referinta din Australia a fost redusa, conform asteptarilor, de la 3.25% la 3.00%. 

- Statisticile din Spania indica o crestere a numarului somerilor cu 74 de mii de persoane in luna noiembrie fata de 

luna octombrie. 

- Indicele PMI pentru constructii din Marea Britanie a scazut de la 50.9 puncte la 49.3 puncte, dezamagind piata si 

trecand sub pragul de 50 de puncte. 

- Indicele preturilor de productie al zonei euro a marcat in luna octombrie o crestere de 0.1%, peste estimarile pietei 

care prognoza o stagnare. 

- Dobanda de referinta a Bank of Canada a fost mentinuta cum era de asteptat la 1.00%.  

 Miercuri   

- PIB-ului Australiei pentru trimestrul al treilea a crescut mai slab decat estimarile, cu 0.5%. 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru servicii din zona euro au raportat un avans de pana la 46.7 puncte. 

- Indicele PMI pentru servicii din Marea Britanie din luna noiembrie a dezamagit, scazand la 50.2. 

- Publicarea raportului ADP al pietei muncii americana pentru luna noiembrie. Piata estimeaza 129.000 de noi 

angajari in economie. 

- Raportarea indicelui ISM pentru servicii din SUA pentru luna noiembrie. Se estimeaza nivelul de 53.6 puncte. 

- Afisarea modificarii comenzilor catre fabrici din SUA pentru luna octombrie. Se prognozeaza o stagnare. 

- Raportarea dobanzii de referinta a Rezerve Bank of New Zealand. Se anticipeaza mentinerea nivelului de 2.50%. 

 Joi  

- Raportarea ratei somajului din Australia din luna noiembrie. Se anticipeaza un avans la 5.5%. 

- Publicarea indicelui preturilor de consum din Elvetia pentru luna noiembrie. Piata anticipeaza o stagnare. 

- Afisarea datelor finale ale PIB-ului zonei euro din trimestrul al treilea. Contractia estimata este de 0.1%. 

- Raportarea comenzilor industriale din Germania din luna octombrie. Se estimeaza un avans de 0.9%. 

- Publicarea deciziei de politica monetara pentru dobanda de referinta din Marea Britanie.  

- Afisarea raportului Challenger al disponibilizarilor din pieta muncii din SUA pentru luna noiembrie.  

- Raportarea dobanzii de referinta a zonei euro. Se anticipeaza mentinerea acesteia la 0.75% 

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

 Vineri 

- Publicarea productiei industriale din Marea Britanie din luna octombrie. Se estimeaza o crestere de 0.7%. 

- Raportarea productie industriale din Germania din luna octombrie. Piata anticipeaza o scadere de 0.4%. 

- Afisarea raportului NFP al numarului de locuri de munca create in SUA in luna noiembrie. 

- Raportarea ratei somajului din economia americana pentru luna noiembrie. Se prognozeaza mentinerea la 7.9%. 

- Afisarea datelor preliminare ale indicelui sentimentului consumatorului calculat de Univ Michigan, SUA. 

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 5 
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 Concurs de educatie 
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 Promotii Forex 

 Iliya Bojilov a castigat 

Fiat500 Black Jack din 

Jocul BONO   
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Metatrader 4 iPhone   

 MetaTrader 4 pentru 

Android 

 Global Master 7 - Rezul-

tate finale          

 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 usoara perioada de evolu-

tii laterale, trecand sub nivelul liniei de trend ascendent principal, 

cat si sub media mobila de 200 de perioade, trasata pe graficul de 

4 ore, incadrandu-se astfel intr-un canal de regresie descendent. 

Atata timp cat pretul ramane deasupra nivelului de retragere de 

61.8% al trendului ascendent anterior 1266—1477, scenariul 

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

evolutie laterala in jurul nivelului 1400. Reluarea tendintei de 

crestere va fi confirmata odata cu depasirea nivelului de retragere 

de 61.8% a trendului corectiv descendent 1477—1343. Pragul psi-

hologic 1400, impreuna cu nivelul median al canalului de regresie 

negativ reprezinta importante puncte de inflexiune.  

Pe termen mediu, aurul trece printr-o perioada de evolutie laterala. 

Pe termen scurt avem o usoara tendinta descendenta, dupa ce 

pretul a reusit sa depaseasca nivelul inferior al unui canal de 

regresie ascendent, respectiv a trecut sub nivelul mediei mobile de 

200 de perioade. Inchiderea sub nivelul retragerii de 61.8% a 

trendului ascendent anterior, 1672—1754 reprezenta un prim 

semnal ce confirma intrarea pe o tendinta negativa. 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. Confirmarea acestui scenariu din punct de 

vedere tehnic va veni odata cu inchiderea peste nivelul de retragere 

de 61.8% a trendului descendent anterior, 1797—1672. Atingerea 

unui nou minim local, va introduce ipoteza continuarii tendintei 

descendente cu un target la nivelul psihologic 1600. 

Pretul urmeaza o tendinta ascendenta, dupa ce a iesit din interiorul 

canalului de regresie negativ anterior si a trecut peste nivelul median 

al canalului de regresie ascendent actual. Depasirea nivelului de 

retragere de 76.6% a trendului descendent anterior, 1.3138 – 

1.2661, valideaza inversarea trendului pe termen scurt. Limita 

superioara a canalului de regresie ascendent joaca rolul unui punct 

de inflexiune, cu atat mai mult cu cat pretul se afla si la limita 

superioara a Benzilor Bollinger. Targetul initial in cazul in care pretul 

isi continua tendinta ascendenta va fi la nivelul maximului local 

anterior, 1.3138. Divergenta negativa dintre graficul pretului si 

indicatorul MACD precum si testarea in doua randuri a nivelului 

superior al benzilor Bollinger fara a reusi o depasire a acestuia, sunt 

primele semnale ce conduc la formarea unei usoare unde corective.  

Dupa o tendinta corectiva ascendenta in urma spargerii liniei 

principale a trendului descendent, pretul urmeaza o tendinta laterala 

in interiorul intervalului 1.6080 – 1.6120. Aceste doua praguri 

reprezinta importante puncte de confluenta, care daca vor fi depasite 

vor indica continuarea evolutiei pretului in directia respectiva. 

Testarea in doua randuri a nivelului unei linii de trend intermediare, 

trasata pe graficul zilnic fara a reusi sa treaca peste aceasta precum 

si ramanerea sub nivelul retragerii de 61.8% a trendului descendent 

anterior, 1.6307 – 1.5828, indica un semnal important de incetinire 

a undei corective ascendente si reluarea tendintei principale de 

scadere. Alte semnale ce confirma acest scenariu sunt date de 

divergenta dintre graficul pretului si indicatorul MACD precum si de 

respingerea din nivelul superior al Benzilor Bollinger. Targetul initial 

in cazul reluarii tendintei descendente poate fi stabilit la nivelul liniei 

trendului corectiv, respectiv la nivelul suportului 1.6050.  

EUR/USD — H4 S&P500 — H4 

GOLD — H4 GBP/USD — H4 
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