
Februarie - cea mai tare lun�din istoria bursei sibiene
Datorita celor aproape 30.000 de contracte realizate, februarie este considerata cea mai profitabila luna
din istoria bursei sibiene . Membrii bursei cred ca aceasta crestere a valorii tranzactiilor dovedeste ca
agentii economici care deruleaza operatiuni de import-export au inceput sa inteleaga importanta
protejarii prin contracte la termen si au inceput sa le foloseasca . Oscilatiile ample ale monedei unice
europene din ultima perioada si, implicit, pierderile mari ale exportatorilor au putut fi compensate prin
vanzarea de contracte futures leu/euro
  
  
  Februarie a fost cea mai prolifica luna din istoria Bursei Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu
(BMFMS). Potrivit reprezentantilor institutiei, in cursul lunii trecute s-a inregistrat un volum record de
tranzactii.
  
  Numar record de contracte
  Sfarsitul lunii februarie a consemnat realizarea a 29.712 contracte, ceea ce constituie cel mai mare volum
inregistrat in istoria bursei.  "Evolutia a fost una exploziva, tendinta de dublare a principalilor indicatori
mentinandu-se si fiind chiar depasita, pentru a cincea luna consecutiv. Valoarea tranzactiilor inregistrate a
fost de peste 450 miliarde lei, iar numarul total de pozitii deschise pe pietele futures si options a depasit
orice asteptari, ajungand la peste 21.000" , explica Radu Balbaie, directorul de tranzactii ai bursei
sibiene. 
  Membrii BMFMS cred ca aceaste crestere importanta a valorii tranzactiilor dovedeste ca agentii
economici care deruleaza operatiuni de import - export au inceput sa inteleaga importanta protejarii prin
contracte la termen si au inceput sa le foloseasca. Acest lucru a devenit vizibil mai ales dupa scaderea
pretului actiunilor tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in prima parte a lunii, imediat dupa
ce guvernul a anuntat ca vrea sa majoreze impozitul pe castigurile bursiere de la 1% la 10%.
  
  Pierderile exportatorilor, compensate prin vanzarea de contracte futures
  Lichiditatea crescuta a oferit bune oportunitati si pentru investitorii interesati de operatiuni speculative. 
"Oscilatiile ample ale monedei unice europene din ultima perioada si, implicit, pierderile mari ale
exportatorilor au putut fi compensate prin vanzarea de contracte futures leu/euro, la un curs de pana la
37.800 de lei/euro. Pana la sfarsitul lunii, aceste operatiuni au permis protejarea a pana la 1.750 de
lei/euro si obtinerea unor profituri de pana la 145%" , a mai precizat Radu Balbaie. 
  Aceleasi oportunitati au putut fi valorificate si pe piata derivatelor pe actiuni. Daca pe parcursul lunii
trendul a fost crescator, corelat cu tranzactiile derulate la BVB, sfarsitul lunii a adus primele semne de
inversare. Hedgerii au fost din nou primii care au reactionat, initiind noi vanzari, in scopul protejarii
profitului realizat pe piata BVB. Aceasta tendinta este demonstrata de numarul mare de pozitii deschise
pentru scadenta iunie - peste 8.800. Ultima sedinta de tranzactionare a consemnat scaderi importante
pentru aproape toate actiunile, cele mai afectate fiind titlurile SIF3, care pentru scadenta curenta au
pierdut 1.395 de lei/actiune si actiunile SIF5, care au fost cotate pentru sfarsitul primului semestru la
18.800 lei, in scadere cu 1.200 de lei/actiune.
  
  Adrian DAVID
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