
11 mai ECT, ELJ, MECF și SIF1 – publică rezultatele financiare la T1/2020 

12 mai Aages (AAG), Antibiotice (ATB) și Șantierul Naval Orsova (SNO) - publică rezultatele financiare la T1/2020  

13 mai ARS, OIL, SNN și TBK - publică rezultatele financiare la T1/2020  

INS publică indicele prețurilor de consum (IPC) aferent lunii aprilie 2020 (date lunare) și indicii producției 

industriale (IPI) aferenți lunii martie 2020 (date lunare). 

14 mai 25 de companii publică rezultatele financiare la T1/2020 

BNR publică date cu privire la balanța de plăți și datoria externa aferente lunii martie 2020 (date lunare). 

 15 mai 36 de companii publică rezultatele financiare la T1/2020 
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Săptămâna aceasta pe piața internă  

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

Sursa: Bloomberg, 11 mai 2020 Sursa: BVB, 11 mai 2020 

Săptămâna precedentă pe piața internă 
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04 mai Conform datelor de la BNR, la sfârșitul lunii aprilie 2020 rezervele valutare au fost de 33,156 miliarde euro, față 

de 34,123 miliarde euro la 31 martie 2020. 

Rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone cu o valoare de 5,261 miliarde euro. 

Articol: Măsurile gândite de Guvern: Ajutoare de stat pentru investiții, reducerea prețului la energie, scutire de 

impozit și contribuții pentru unii angajați, investiții masive în infrastructură, Fond național de Investiții 

05 mai Conform INS, prețurile producției industriale în luna martie 2020 au scăzut cu 1,2% față de luna precedentă. În 

comparație cu aceeași luna a anului 2019, a fost înregistrată o creștere de 0,7%. 

06 mai Conform INS, în luna marie 2020, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu 

autovehicule și motociclete) a crescut ca serie brută cu 5%, iar ca serie ajustată cu 3,6 % față de luna 

precedentă. Iar față de aceeași lună a anului 2019 a crescut cu 3,9%, respectiv 4,1%. 

Sursa: BVB.RO, BNR.RO, INSSE.RO 11 mai 2020 

Sursa: BVB.RO, BNR.RO, INSSE.RO  11 mai 2020 

Indici Valoare 8 Mai Var. % YTD 

BET 8,381.20 -15.53% 

BET FI 41,912.96 -11.85% 

BET NG 649.88 -17.31% 

BET XT 768.85 -15.96% 

BET Plus 1,255.34 -15.75% 

ROTX 17,464.07 -16.35% 

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

https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-masurile-gandite-guvern-ajutoare-stat-investitii-reducerea-pretului-energie-scutire-impozit-contributii-unii-angajati-investitii-masive-infrastructura-fond-national-investitii-19352071


Săptămâna aceasta pe piețele internaționale 
 

Evoluție YTD : DAX vs. Dow Jones 

Sursa:  Bloomberg, 11 mai 2020  Sursa:  Investing.com, 11 mai 2020 

Săptămâna precedentă pe piețele internaționale 

Info Market 

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. 
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12 mai În SUA, se raportează Indicele Prețurilor de Consum (CPI) aferent lunii aprilie 2020 (date lunare) și este 

așteptat de analiști să înregistreze o scădere de 0,7% față de luna precedentă. 

13 mai În Marea Britanie, sunt așteptate date preliminare cu privire la Produsul Intern Brut (PIB) aferente T1/2020. 

Analiștii se așteaptă la o scădere de  2,5% în comparație cu datele din T4/2019. 

15 mai În Germania, sunt așteptate date preliminare cu privire la Produsul Intern Brut (PIB) aferente T1/2020. 

Analiștii se așteaptă la o scădere de  2,3% în comparație cu datele din T4/2019. 

În SUA, se publică date cu privire la vânzările cu amănuntul aferente lunii aprilie 2020 (date lunare). Analiștii 

se așteaptă la o scădere de 11% față de luna precedentă. 

05 mai În SUA, indicele PMI (Purchasing Managers’ Index) de servicii pentru luna aprilie 2020 a fost raportat la 41.8 

peste așteptările analiștilor de 37.5. 

07 mai. În SUA, cererile de șomaj aferente săptămânii 27 aprilie – 01 mai 2020 s-au ridicat la 3,17 milioane. În 7 

săptămâni s-au înregistrat peste 33 milioane de astfel de cereri.  

08 mai În SUA, rata șomajului aferentă lunii aprilie 2020 a fost de 14.7% sub așteptările analiștilor de 16%, iar Non-

Farm Employment (ocuparea forței de muncă) a fost raportat la -20.5 milioane de noi angajări, mult sub 

așteptările analiștilor de -22 de milioane de locuri noi de muncă adăugate.  

Sursa:  ForexFactory.com, 11 mai 2020  

Sursa:  ForexFactory.com, 11 mai 2020  

Indici Valoare 8 Mai / *7 Mai Var. % YTD 

Euro Stoxx 50 2,908.11 -22.35% 

DAX 10,904.48 -17.70% 

FTSE 100* 5,935.98 -21.30% 

CAC 40 4,549.64 -23.89% 

DOW JONES 24,331.32 -14.74% 

S&P 500 2,929.80 -9.32% 
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