
Bursa isi revine. Transgaz pierde
Transgaz a debutat nefericit, ieri, pe BVB, cu o scadere a actiunilor de 4 la suta, fata de pretul drepturilor
de alocare, intr-o sedinta de tranzactionare ce a marcat revenirea Bursei.
  Pretul actiunilor companiei din Medias a scazut cu 2,8 la suta dupa numai zece minute de
tranzactionare. Actiunile inregistrau o pierdere de circa 6 la suta, la jumatatea sedintei, pentru a incheia cu
o pierdere de 4,02 la suta. Astfel, pretul actual al unei actiuni Transgaz, pe BVB, este de 274,5 lei.
Numarul tranzactiilor realizate ieri cu actiunile Transgaz a fost de 695, valoarea totala a tranzactiilor
trecand de 9,1 milioane de lei. Actiunile Transgaz au fost singurele in scadere, ieri, analistii explicand
acest lucru prin deprecierile inregistrate de Bursa in perioada in care actiunile Transgaz au lipsit de la
tranzactionare. Drepturile de alocare Transgaz au fost suspendate, vinerea trecuta, de la tranzactionare
pentru a se pregati introducerea actiunilor, ieri. Actiunile Transgaz listate pe BVB reprezinta 10% din
capitalul companiei de stat.
  SEDINTA de tranzactionare de ieri a marcat o revenire a bursei bucurestene de actiuni. Astfel, indicele
celor mai lichide zece companii, BET, a inchis sedinta in crestere cu 2,6%, pe o piata cu un avans mediu
de 2,16%. Cele cinci societati de investitii financiare (SIF), grupate in indicele BET-FI, au castigat, in
medie, 5,21%. BRD, afectata de scandalul fraudei de 4,9 miliarde de euro, a inchis ziua cu un avans de
1,5%, dupa ce debutase in a doua parte a sedintei cu o depreciere de -4%. Lichiditatea bursei a fost ieri de
23,6 mil. de euro, atat pe BVB cat si pe Rasdaq.
  DINTRE firmele sibiene, Compa SA Sibiu si Banca Comerciala Carpatica, ambele listate pe BVB, au
inregistrat cresteri ale preturilor actiunilor. Astfel, Compa a incheiat sedinta de ieri cu un plus al
actiunilor de 3,08 la suta, comparativ cu miercuri, in timp ce actiunile Bancii Comerciale Carpatica au
urcat ieri cu 2,82 la suta. Valoarea tranzactiilor cu actiuni Compa a fost de 55.700 de lei, in timp ce
valoarea tranzactiilor cu actiuni BCC a fost mai mare, 282.100 de lei. Pe piata Rasdaq, Armax Medias a
inregistrat una din cele mai spectaculoase reveniri, incheind sedinta de ieri cu un plus de 6 la suta.
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