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Moneda euro avanseaza modest in fata dolarului american
Cifrele zilei – 26 Ianuarie
 Indicele Gfk din Germania referitor la climatul de consum a afisat o apreciere de la 5.7 puncte in
decembrie la 5.9 puncte pentru luna in curs.
 Comenzile de bunuri de folosinta indelungata, cu exceptia transporturilor, din SUA au depasit
asteptarile, afisand pentru luna decembrie o crestere de 2.1%.
 Cererile de ajutor de somaj depuse in economia americana saptamana trecuta au dezamagit
participantii in piata, afisand o crestere de la 356 de mii la 377 de mii. Raportarea s-a plasat si
sub estimarile de 371 de mii de cereri.
 Comenzile de bunuri de folosinta indelungata aferente lunii decembrie din SUA au depasit
previziunile existente, raportand o crestere de 3.0%.
 Numarul de case noi vandute in decembrie in SUA s-a plasat sub estimarile de 321 de mii,
scazand de la 314 mii de case in noiembrie la 307 mii de case pentru ultima luna a 2011.
 Indicele Conference Board din SUA pentru indicatorii leading a raportat un avans sub asteptari
de 0.4%.

Cifrele zilei – 27 Ianuarie
 Indicele preturilor de consum de baza din Tokyo a scazut cu 0.4% in ianuarie.
 Indicele preturilor de consum de baza din Japonia a raportat scaderea prognozata de 0.1%
 Vanzarile cu amanuntul in Japonia au avansat in decembrie cu 2.5%, peste asteptarile de 2.3%.
 Indicatorul de barometru economic KOF din Elvetia a raportat o scadere peste estimarile
initiale de 0.06%, publicand pentru luna in curs o scadere de 0.17%.
 Masa monetara M3 a zonei euro a crescut in decembrie sub estimari, cu doar 1.6%.
 La ora 15.15 va avea loc un discurs al presedintelui BCE, Mario Draghi in cadrul Forumului
Economic Mondial de la Davos, Elvetia.
 La ora 15.30 va fi publicat PIB anualizat al SUA, estimandu-se o crestere cu 3.0% a economiei.
 La ora 15.30 va fi publicat si Deflatorul PIB al SUA, pentru care se asteapta o crestere cu 2.0%.
 La ora 16.55 va fi afisat indicele Universitatii Michigan din SUA referitor la sentimentul
consumatorului pentru luna care se incheie. Sunt asteptari pentru un usor avans, de la 74.0
puncte la 74.2 puncte.
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Moneda europeana a incheiat sesiunea de ieri aproape nemodificat in fata dolarului american,
la nivelul 1.3108$, iar in fata yenului japonez a inregistrat o depreciere de la 101.91 la 101.50
yeni pentru un euro. Euro a reusit sa atinga maximul zilei la cotatia 1.3182$, pe fondul licitatiei
de actiuni guvernamentale din Italia. O influenta suplimentara au avut deprecierea dolarului pe
fondul raportarilor unor date economice sub asteptari din economia americana.



In cadrul licitatiei de obligatiuni desfasurata ieri, guvernul italian a emis titluri cu maturizare la 2
ani in valoare totala de 4.5 mld euro, indeplinind tinta propusa si diminuand randamentul la
scadenta cu 2.79 puncte de baza fata de luna august a anului trecut.



Cu toate acestea, moneda unica a pierdut din pozitii dupa declaratia liderului grupului
ministrilor de finante din zona euro, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibilitatea ca Banca
Centrala Europeana sa acopere chiar si o mica parte din pierderile datoriei Greciei. Intre timp sa conturat si acceptarea de catre creditorii privati ai Greciei de a inlocui obligatiunile detinute
cu altele cu un randament mai scazut.



Ca o consecinta a raportarilor din Statele Unite, conform carora cererile de somaj depuse in
economia americana saptamana trecuta au crescut la 377.000 de cereri, dar si o scadere a
vanzarilor de case noi la 307.000 de case pe baza lunara, dolarul american a suferit o depreciere
in fata lirei sterline de la 1.5652$ la 1.5688$, in timp ce in fata yenului japonez a scazut de la
77.75 la 77.43 yeni pentru un dolar.



Per ansamblu, fata de ziua de miercuri, actiunile europene au avansat pe parcursul sesiunii de
ieri, in timp ce actiunile de peste Ocean au ezitat din cauza vanzarilor de case noi. Principalul
motiv pentru cresterile pietelor europene a fost decizia Fed de acum 2 zile referitoare la rata
dobanzii, de asemenea negocierile cu creditorii eleni este posibil sa se apropie de final, acestia
diminuandu-si propunerea la o dobanda de 3.75% pentru noile obligatiuni, dar si licitatia reusita
a obligatiunilor guvernului italian.



Indicele de referinta german DAX 30 a avansat cel mai mult cu 1.8% pana la 6540 puncte. Cei
mai buni performeri au fost compania energetica RWE AG cu 5.23% si gigantul industrial
Thyssenkrupp AG cu un avans de 4.77%. In Paris, CAC 40 s-a apreciat cu 1.5% pana la 3363 de
puncte, iar indicele principal britanic FTSE 100 si-a sporit valoarea cu 1.3% pana la 5795 de
puncte. Subperformerii de ieri au castigat teren in sesiunea de ieri, Lloyds Banking Group PLC
avansand cu 6.01% si Royal Bank of Scotland Group cu 3.04%.
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Pe piata americana indicele largit S&P 500 s-a depreciat cu 0.57% incheind sesiunea la 1318
puncte, iar indicele tehnologic Nasdaq a scazut cu 0.46% pana la 2805 puncte. Indicele blue
chip-urilor, Dow Jones, a inregistrat in sesiunea de ieri un nou maxim de la declansarea crizei in
2008, insa a incheiat in minus cu 0.18%, la nivelul 12 734 de puncte.



Conform directorului parcului industrial Tetarom, Viorel Gavrea, grupul german Bosch va
demara de asemenea o investitie la Jucu, judetul Cluj, in valoare totala de 60 de milioane de
euro si va crea 2000 de locuri de munca.



Din datele prezentate de Ministerul Finantelor, executia bugetului consolidat al Romaniei pe
2011 s-a incheiat cu un deficit de 23.8 miliarde de lei, reprezentand 4.35% din PIB, ceea ce se
incadreaza in deficitul convenit cu FMI de 4.4%.



Sectorul financiar si bancar reprezinta industriile cu cea mai scazuta rata de incredere din
partea populatiei, conform unui studiu realizat in randul a 20 de tari. In anul ce a trecut de la
ultima intalnire de la Davos a Forumului Economic Mondial s-au contabilizat circa 238.000 de
locuri de munca taiate de catre companiile financiare in principal din Europa de Vest si Statele
Unite.



Rata somajului in Spania a crescut in ultimul trimestru al 2011 la 22.9%, de la 21.5%, fiind cel
mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, peste dublul ratei somajului la nivelul zonei euro. Spania
detine o treime din somerii zonei euro, conform biroului de statistica al UE, care estimeaza ca
jumatate din tinerii spanioli nu detin un loc de munca.



Se asteapta ca la afisarea rezultatelor companiei PepsiCo in 2011 de la inceputul lunii februarie,
sa se anunte o crestere a bugetului de marketing cu circa 600 de mil de dolari, adica 50%, pana
la 1.7 mld de dolari, cu scopul recuperarii din cota de piata pierduta de companie in fata CocaCola Co. Unii analisti sunt de parere ca o divizare a companiei pe diferitele segmente alimentare
detinute ar putea ajuta scopului. In timpul mandatului detinut in ultimii 5 ani de actualul CEO
Indra Nooyi, actiunile companiei au avansat cu circa 2%, pe cand cele ale Coca-Cola s-au
apreciat cu peste 50%.
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