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Moneda euro a atins maximul al lunii in fata dolarului
Cifrele zilei – 30 Ianuarie
 Are loc la Bruxelles un summit economic european.
 Va fi publicat in cursul zilei indicele armonizat al preturilor de consum din Germania, estimat a se
fi depreciat cu 0.4% in ianuarie.
 Cheltuielile personale din SUA raportate pentru luna decembrie au aratat o stagnare dezamagind
piata care anticipase un avans de 0.2% al acestora.
 Veniturile personale realizate in decembrie in SUA au raportat o crestere peste asteptari de
0.5%.

Cifrele zilei – 31 Ianuarie
 Rata somajului in Japonia a avansat de la 4.5% la 4.6% in decembrie.
 Cheltuielile pe gospodarii din Japonia au depasit estimarile in decembrie, crescand cu 0.5%, fata
de previziunea pietei de -0.1%.
 Productia industriala din Japonia a avansat in decembrie cu 4.0%, peste prognoza de 2.8%.
 Vanzarile cu amanuntul in Germania au dezamagit afisand o scadere de 1.4% in decembrie.
 Indicele Gfk din Germania referitor la increderea consumatorilor ramane in continuare negativ
insa avanseaza in ianuarie de la -33 la -29 de puncte, peste estimarile de -31 de puncte.
 Rata somajului in zona euro a ramas si in decembrie la 10.4%, conform asteptarilor.
 La ora 15.30 va fi raportat in Canada nivelul PIB pentru luna noiembrie.
 La ora 15.30 in SUA va fi raportat indicele costului ocuparii fortei de munca, prognozat a fi
avansat cu 0.4% in ultimul trimestru al anului.
 La ora 16.00 va fi afisat in SUA indicele Case-Shiller al pretului locuintelor in 20 de zone
metropolitane. Din estimari, acesta a scazut in noiembrie cu 3.3%.
 La ora 16.45 in SUA va fi raportat indicele Chicago PMI pentru luna ianuarie.
 La ora 17.00 in SUA va fi afisat indicele Conference Board referitor la increderea
consumatorilor. Piata anticipeaza un avans de la 64.5 puncte la 68.2 puncte.


Moneda unica europeana a pierdut din pozitii in decursul sesiunii de luni din cauza neajungerii
inca la un consens in privinta restructurarii datoriei Greciei. Perechea EUR/USD a scazut de la
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1.3225$ la 1.3142$. Euro a inregistrat o scadere similara si in fata yenului japonez, inchizand la
nivelul 100.32 de yeni. Moneda unica a inregistrat de asemenea un minim al ultimelor 4 luni si
in fata francului elvetian la nivelul 1.2038 de franci, plasandu-se periculos de aproape de
plafonul stabilit de banca nationala de 1.20 de franci.


O alta stire ingrijoratoare pentru zona euro a fost cresterea randamentelor pentru obligatiunile
guvernului portughez. In cadrul licitatiei, randamentul pentru obligatiunile Portugaliei pe 10 ani
au atins un nivel record de 15.24%, iar conform investitorilor, exista posibilitatea ca tara sa aiba
nevoie de un nou plan de salvare.



Atentia participantilor in piata a fost indreptata inspre summitul economic in cadrul caruia s-au
incheiat cateva acorduri importante. Proaspatul infiintat Mecanism European de Stabilitate
(MES) va fi operational din 1 iulie impreuna cu Fondul European de Stabilitate Financiara (FESF).
Conform acordului, finantarea tarilor europene aflate intr-o situatie de dificultate financiara nu
va depasi 500 de mld de euro. A fost de asemenea adoptat si un nou plan pentru o disciplina
bugetara mai ferma adoptat de 25 de state membre sub initiativa cancelarului german Merkel.
Singurii membri care au refuzat aderarea la plan au fost Cehia si Marea Britanie. Problematica
datoriei Greciei nu a fost discutata la summit, avand in vedere ca o decizie finala a fost amanata
pentru finalul saptamanii.



Negocierile in privinta datoriei Greciei au intrat intr-a treia saptamana, iar ministrul de finante
german, Wolfgang Schaeuble, a declarat ca Grecia va primi urmatoarea transa de ajutorare
doar daca va convinge UE si FMI ca a lut masurile necesare de aplicare a disciplinei fiscale.



Lira sterlina a incheiat ziua in scadere in fata dolarului american, dupa 10 sesiuni consecutive de
crestere, la nivelul 1.5709 de dolari. Singura valuta care s-a apreciat in fata monedei americane
a fost yenul japonez care a incheiat sesiunea la 76.32 de yeni. Odata cu apropierea de nivelul
75.56 au crescut si asteptarile pentru o noua interventia a Bancii Japoniei.



In prima sesiune de tranzactionare a saptamanii, pietele de actiuni europene si americane au
inchis in pierdere pe fondul neajungerii la o intelegere in cazul datoriei Greciei, dar si din cauza
cresterii costurilor de imprumut a Portugaliei. Printre subperformerii pietelor europene au fost
si companiile din sectoarele financiare si energetice. In Franta, Societe Generale SA si BNP
Paribas SA au pierdut 6.46%, respectiv, 7.12%, iar capitalizarea lui Credit Agricole SA a scazut cu
6.59%. Indicele de referinta CAC 40 a pierdut 1.60% pana la nivelul 3265.64 de puncte.

Bulbrokers Markets

Bucuresti, Romania

Membra a BSE – Sofia
Membra a Depozitarului Central
Societate de Investitii Licentiata

MARKET BRIEFING 31 Ianuarie 2012
Commerzbank AG si Deutsche Bank AG au fost in fruntea pierderilor in Germania, cu 4.87%,
respectiv, 3.34%. DAX 30 s-a depreciat cu 1.04% si a inchis la 6444.45 de puncte.


Indicele londonez FTSE 100 a pierdut 1.04% pana la 5671.09 puncte, din cauza pierderilor
inregistrate de companiile energetice din Marea Britanie. Dintre acestea, actiunile companiei
petroliere Essar Energy PLC s-au depreciat cu 5.65%, iar cele ale Vedanta Resources PLC au
scazut cu 4.08%.



Peste Ocean, pierderile pietelor de actiuni au fost cauzate de companiile din sectoarele
telecomunicatiilor si tehnologice. Dow Jones Industrial Average a pierdut 0.21% inchizand ziua
la 12 653.72 de puncte, dupa ce 16 din cele 30 de componente au inregistrat pierderi. Bank of
America s-a depreciat cu 0.14%. Indicele largit S&P 500 a pierdut 0.25% din valoare pana la
nivelul 1313.01 de puncte, dupa ce Germania a declarat ca doreste ca Grecia sa predea
controlul bugetului pe mana unui comisar special pentru a obtine suportul financiar necesar.
Singurul indice cu inchidere in zona verde a fost Nasdaq Composite, care a avansat 0.12%, pana
la nivelul 2811.94 de puncte.



Intr-un raport al agentiei Standard & Poor’s se arata ca “cresterea persistenta a cheltuielilor din
sistemele de sanatate va exercita presiuni severe asupra finantelor publice in urmatoarele
decenii. Daca guvernele nu vor modifica sistemele de protectie sociala, acestea vor deveni
probabil nesustenabile.” Astfel, agentia a avertizat ca ar putea efectua retrogradari in randul
statelor G20, printre care se afla si Japonia sau SUA, daca nu vor implementa pana in 2015
reforme de atenuare a cresterii cheltuielilor din sistemele publice de sanatate si ale costuri
cauzate de imbatranirea populatiei.



Rata somajului din Germania a scazut peste asteptarile analistilor la 6.7% in ianuarie,
reprezentand un nou minim al ultimelor doua decenii, sustinand cresterea economica in timp
ce criza fiscala din regiune ameninta sa submineze cererea la export. Numarul somerilor a
scazut cu 34 de mii de persoane, pana la 2.85 de mil de pers, fiind cea mai mare scadere din
luna martie pana in prezent.
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