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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 30 Iulie - 3 August 

 Luni    

- Datele preliminare ale productie industriale din Japonia pentru luna iunie indica o scadere de 0.1% 

- Datele preliminare ale PIB-ului Spaniei indica o contractie a economiei in al doilea trimestru cu 0.4%.   

 Marti  

- Indicele PMI pentru industrie din Japonia pentru luna iulie a raportat nivelul de 47.9 puncte.  

- Rata somajului din Japonia a scazut in iunie de la 4.4% la 4.3%, depasind asteptarile. 

- Cheltuielile pe gospodarii realizate in Japonia in luna iunie au avansat sub asteptari, cu doar 1.6%. 

- Vanzarile cu amanuntul din Germania realizate in luna iunie au dezamagit, scazand cu 0.1%. 

- Rata somajului din economia germana pentru luna iunie s-a mentinut la 6.8%. 

- Rata somajului din zona euro din luna iunie a avansat de la 11.1% la 11.2%, conform asteptarilor. 

- Datele preliminare ale indicelui preturilor de consum la nivelul zonei euro pentru luna iulie indica un avans de 

2.4%, conform estimarilor.  

- PIB-ului Canadei realizat in luna mai a avansat cu doar 0.1%, desi estimarile indicau o crestere de 0.2%. 

- Nivelul cheltuielilor personale din SUA realizate in luna iunie a ramas constant, dezamagind piata. 

- Veniturile personale realizate in economia americana in luna iunie au crescut, conform asteptarilor, cu 0.5%. 

- Indicele Case-Schiller al pretului locuintelor din 20 de zone metropolitane pentru luna mai a scazut cu 1.7%. 

- Indicele PMI pentru zona Chicago pentru luna iulie s-a apreciat in mod surprinzator la 53.7 puncte. 

- Indicele increderii consumatorilor realizat de Conference Board pentru luna iulie a avansat de la 62.7 la 65.9 

puncte. 

 Miercuri   

- Datele finale ale indicelui PMI pentru industrie din zona euro au raportat in preajma estimarilor, la 44.0 puncte. 

- Rezultatele finale ale indicelui PMI pentru industrie din Marea Britanie arata o scadere de pana la 45.4 puncte.  

- Raportul ADP al pietei muncii americane din luna iulie a raportat peste aspteptari, 163.000 de locuri de munca. 

- Indicele ISM pentru productie din SUA pentru luna iulie a raportat sub estimari nivelul de 49.8 puncte. 

- Publicarea deciziei de politica monetara a FOMC. 

 Joi  

- Vanzarile cu amanuntul realizate in Elvetia in luna iunie au avansat peste asteptari, cu 3.7%. 

- Indicele PMI pentru constructii din Marea Britanie din luna iulie a avansat peste asteptari la 50.9 puncte. 

- Indicele preturilor de productie din zona euro pentru luna iunie a scazut cu 0.5%, mai mult decat estimat. 

- Dobanda de referinta a Bank of England a fost pastrata la nivelul de 0.5%. 

- Raportul Challenger al pietei muncii americane pentru luna iunie arata mai putine disponibilizari decat in luna 

anterioara, 36.9 mii, fata de 37.6 mii. 

- Dobanda de referinta a zonei euro a fost mentinuta, asa cum era de asteptat, la 0.75%. 

- Saptamana anterioara au fost inregistrate 365 de mii de cereri de somaj in SUA, mai bine decat estimarile. 

 Vineri 

- Datele finale ale indicelui PMI pentru servicii al zonei euro pentru luna iulie au raportat nivelul 47.9 puncte. 

- Indicele PMI pentru servicii din Marea Britanie pentru luna iulie a scazut usor la 51.0, mai slab decat anticipat. 

- Raportul NFP din piata muncii americana arata crearea mai multor locuri de munca decat anticipat, 163.000. 

- Rata somajului din piata muncii americana avanseaza in iulie de la 8.2% la 8.3%. 

- Indicele ISM pentru servicii din SUA din luna iulie a avansat peste prognoza, la 52.6 puncte. 

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  

- Raportarea indicelui preturilor de consum din Elvetia pentru luna iulie. Se anticipeaza o scadere de 0.5%. 

- Afisarea productiei manufacturiere din Marea Britanie pentru luna iunie, prognoza indicand o scadere de 3.9%.  

 Miercuri   

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

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

- Afisarea productiei industriale din Germania realizata in luna iunie. Estimarile indica o scadere de 0.7%.   

 Joi  

- Raportarea ratei somajului in Noua Zeelanda din trimestrul doi, aflata in prezent la 6.7%, estimandu-se o 

diminuare la 6.5%. 

- Afisarea ratei somajului din Australia pentru luna iulie, asteptata sa avanseze de la 5.2% la 5.3%. 

- Publicarea rezultatului indicelui preturilor de consum din China pentru luna iulie, care este anticipat a avansa cu 

1.7%. 

- Publicarea deciziei de politica monetara a Bancii Japoniei. Politica actuala mentine dobanda de referinta in 

intervalul 0-0.10%. 

- Conferinta de presa a Bancii Japoniei ce urmeaza comunicarii deciziilor de politica monetara. 

- Raportarea balantei comerciale a Marii Britanii pentru luna iunie. Deficitul anticipat este de 8.5 mld GBP. 

- Publicarea rezultatelor balantei comerciale a Canadei din luna iunie. Se prognozeaza un deficit de 900 de mil CAD. 

- Raportarea balantei comerciale a Statelor Unite din luna iunie, pentru care s-a estimat un deficit de 47.4 mld USD.  

- Afisarea numarului cererilor de somaj inregistrate in economia americana saptamana trecuta. Se estimeaza ca s-

ar fi inregistrat 371.000 de cereri. 

 Vineri 

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

- Raportarea balantei comerciale a Chinei pentru luna iulie, anticipandu-se un excedent comercial de 35.1 mld 

yuani. 

- Publicarea datelor finale ale indicelui preturilor de consum din Germania, care a fost prognozat a creste cu 0.4% 

- Publicarea rezultatului indicelui preturilor de productie din Marea Britanie pentru luna iulie. 

- Afisarea ratei somajului din Canada in luna iulie, situata in prezent la 7.2%, pentru care se prognozeaza o crestere 

pana la 7.3%. 

- Publicarea indicelui preturilor la import din SUA pentru luna iulie. Din datele prognozate, acestea au avansat cu 

0.1%. 

- Raportarea balantei bugetului federal al SUA. Se anticipeaza un deficit de 103.0 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 rog 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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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 anteriore, 1414 respectiv 

1421. Problemele existente la nivel global privind cresterea 

economica sustenabila, datoriile unor state din zona euro precum 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 un alt semnal ce confirma tendinta pozitiva. 

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.  

Dupa o tendinta puternic negativa, urmata de una de corectie, aurul 

a intrat intr-o zona de consolidare cu o volatilitate ridicata in ambele 

directii, ca reactie la stirile negative din mediul economic global. 

Formatiunea triunghi din care a iesit pretul prin depasirea si 

retestarea nivelului superior, introduce ipoteza formarii unei unde 

de crestere. Trecerea pretului peste nivelul mediei mobile de 200 

de perioade precum si trecerea mediei mobile de 50 de perioade 

peste cea de 200, ofera imaginea unei tendinte pozitive. 

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 inversarii de trend. Pragul psihologic 

1500 reprezinta un principal nivel de inflexiune, in cazul in care se 

reia tendinta de scadere .  

Dupa o perioada lunga de deprecieri ale monedei europene in fata 

dolarului american, pretul a inceput o perioada corectiva definita prin 

formarea unor fractali in crestere pe zona de maxime. Trecerea pretu-

lui deasupra mediilor mobile de 50 respectiv de 200 de perioade, 

reprezinta principalul semnal ce confirma unda ascendenta. Raman-

erea in interiorul canalului de regresie ascendent si formarea unor 

fractali in crestere si pe zona de minime va confirma ipoteza continu-

arii undei corective. Nivelul rezistentei 1.2442 reprezinta principalul 

target al sesiunii de astazi, in cazul in care pretul isi continua tend-

inta pozitiva. Ramanerea sub nivelul retragerii de 61.8% a trendului 

descendent anterior, 1.2691—1.2043 pastreaza inca activa ipoteza 

continuarii tendintei generale de scadere. Trecerea sub nivelul me-

diei de 200 de perioade va duce la reluarea tendintei de scadere cu 

un potential target la nivelul inferior al canalului de regresie. 

Pretul continua evolutia in zona de consolidare inceputa acum 4 

saptamani, sub forma unor zig-zaguri laterale de aproximativ 250 de 

puncte. De asemenea retestarea nivelului superior al unui triunghi 

anterior si ramanerea peste acest prag pastreaza activa ipoteza 

evolutiei in interiorul canalului de regresie ascendent. Acest scenariu 

va fi confirmat odata cu trecerea peste nivelul 38.2% a trendului 

descendent anterior, 1.6297 – 1.5267. Targetul principal va fi la 

nivelul maximului anterior, nivel ce coincide cu maximul zonei de 

consolidare. O depasire a acestui prag va introduce ipoteza formarii 

unei tendintei ascendente pe termen lung.. Ramanerea sub nivelul 

mediilor mobile de 50 respectiv 200 de perioade si retestarea 

nivelului inferior al canalului de regresie ascendent, poate introduce 

ipoteza unei evolutii negative. Acest scenariu va fi confirmat odata cu 

trecerea sub nivelul de retragere de 61.8% a trendului 1.5265 – 

1.5774.  
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