
03 aug. BNR publică date despre rezervele internaționale la iulie 2020. 

04 aug. Electroarges (ELGS) – AGOA și AGEA. 

INS publică indicele prețurilor producției industriale (IPPI) aferent lunii iunie 2020.  

05 aug. BNR are ședința Consiliului de administrație pe probleme de politică monetară. 

INS publică date cu privire la cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul aferent lunii iunie 2020. 

06 aug. Prodplast (PPL) – AGEA. 

07 aug. Mecanica Ceahlau (MECF) – Rezultate financiare semestriale 2020 
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Săptămâna aceasta pe piața internă  

Evoluție YTD : BET, BET-FI și BET-NG  

Sursa: Bloomberg, 03 august 2020 Sursa: BVB, 03 august 2020 

Săptămâna precedentă pe piața internă 
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29 iul. ASF a aprobat oferta publică de cumpărare a Fondului Proprietatea (FP). Valoarea ofertei este de până la 220 

mil acțiuni și/sau GDR-uri. Prețul pe acțiune este de 1,39 lei, iar pe GDR de 69,5 lei. Perioada de subscriere este 

04 august – 09 septembrie 2020. 

30 iul. Conform INS, rata șomajului în luna iunie 2020 a fost de 5,2% fiind la același nivel ca luna precedentă. 

Sursa: BVB.RO, INSSE.RO, 03 august 2020 

Sursa: BVB.RO, BNR.RO, INSSE.RO, 03 august 2020 

Indici Valoare 31 Iulie Var. % YTD 

BET 8,377.89 -15.56% 

BET FI 42,146.06 -11.36% 

BET NG 634.13 -19.31% 

BET XT 765.24 -16.35% 

BET Plus 1,255.94 -15.71% 

ROTX 17,231.09 -17.46% 

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

BET

BET-FI

BET-NG



Săptămâna aceasta pe piețele internaționale 
 

Evoluție YTD : DAX vs. Dow Jones 

Sursa:  Bloomberg, 03 august 2020  Sursa:  Investing.com, 03 august 2020 

Săptămâna precedentă pe piețele internaționale 
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DISCLAIMER 

Departamentul de Analiză emite recomandări care se bazează pe informații obținute din surse de informare publică 

considerate de încredere, dar pentru a căror acuratețe și caracter complet nu ne asumam responsabilitatea. Toate 

estimările și opiniile incluse în prezentul raport reprezintă judecata independentă a analiștilor la data publicării. Ne 

rezervăm dreptul de a modifica opiniile exprimate în acest raport în orice moment fără notificare prealabilă. Analizele 

realizate au scop exclusiv informativ și nu constituie o ofertă de vânzare sau cumpărare a instrumentului financiar 

prezentat. Niciun material, conținut sau orice copie a acestora nu poate fi modificat, transmis, copiat sau distribuit 

oricărei alte părți fără permisiunea BRK Financial Group. 

Autorii acestei analize atestă faptul că nu au fost remunerați direct sau indirect pentru a exprima opiniile și 

recomandările din acest document. De asemenea, opiniile exprimate în analiză reflectă cu acuratețe propriile convingeri 

despre instrumentele financiare prezentate. 

2 

06 aug.  Banca Angliei se întalnește cu privire la dobânda de politica monetară. Analiștii se așteaptă ca aceasta să fie 

păstrată la 0,1%. 

07 aug. În SUA se publica rata șomajului aferenta lunii iulie 2020, pe care analiștii o așteaptă la 10,5%, și Non-Farm 

Employment (ocuparea forței de muncă neagricolă). Analiștii se așteapta la 1.5 milioane de angajări noi. 

30 iul. În Germania, datele preliminare ale produsului intern brut (PIB) aferent T2/2020 arată o scădere de -10,1% 

sub așteptările analiștilor de 9%. 

În SUA, primele estimări ale PIB-ului aferent T2/2020 arată o contracție de 32,9% peste așteptările analiștilor 

de -34,5%.  

31 iul În Franța, datele preliminare ale PIB-ului aferent T2/2020 arată o scadere de 13,8% peste așteptările 

analiștilor de -15,2% 

În China, indicele PMI (Purchasing Managers' Index) de producție și servicii aferent lunii iulie 2020 a fost de 

51,1 pentru producție și 54,2 pentru servicii. Analiștii se așteptau la 50,8 pentru producție și 54,5 pentru 

servicii. 

Sursa:  ForexFactory.com, 03 august 2020  

Sursa:  ForexFactory.com, 03 august 2020  

Indici Valoare 31 Iulie Var. % YTD 

Euro Stoxx 50 3,174.32 -15.24% 

DAX 12,313.36 -7.06% 

FTSE 100 5,897.76 -21.81% 

CAC 40 4,783.69 -19.98% 

DOW JONES 26,428.32 -7.39% 

S&P 500 3,271.12 1.25% 
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