
17 aug. ALT, COTR și PBK publică rezultatele financiare la S1/2020. 

18 aug. EFO (Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A) – Ex dividend (0,0055 lei / acțiune) 

IARV (IAR SA Brasov) – AGOA. 

20 aug. ARTE (ARTEGO SA) – Ex-dividend (0,694740 lei / acțiune) 

BCM, IMP, UCM, WINE publică rezultatele financiare la S1/2020. 
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Săptămâna aceasta pe piața internă  

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

Sursa: Bloomberg, 17 august 2020 Sursa: BVB, 17 august 2020 

Săptămâna precedentă pe piața internă 

1 

12 aug. Conform datelor INS, prețurile de consum în luna iulie 2020 comparativ cu aceeași luna a anului trecut au 

crescut cu 2,8%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum este de 2,5%.  

Producția industrială a crescut în iunie 2020 față de luna precedentă cu 19% ca serie brută, iar față de aceeași 

luna a anului precedent a scăzut cu 11,3% ca serie brută. 

13 aug. Conform BNR, în perioada ianuarie-iunie 2020, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 3,497 

miliarde euro, comparativ cu 4,373 miliarde euro în aceeași perioadă a anului 2019. Investițiile directe ale 

nerezidenților au ajuns la 352 milioane euro, comparativ cu 2,697 miliarde euro în aceeași perioadă din 2019. În 

aceeași perioadă, datoria externă totală a crescut cu 5,579 miliarde euro. 

14 aug. Datele estimative de la INS arată că Produsul Intern Brut (PIB) aferent T2/2020 a scăzut, în termeni reali cu 

12,3% în comparație cu T1/2020. 

CMP (COMPA S.A.) a anunțat inițierea programului de răscumpărare a acțiunilor începând cu data de 17 august 

2020. Acesta vizează răscumpărarea a unui număr maxim de 15 milioane de acțiuni la un preț minim de 0,1 lei / 

acțiunea și un preț maxim de 1 leu / acțiunea. Durata de desfășurare a programului este de 18 luni. 

Sursa: BVB.RO, 17 august 2020 

Sursa: BVB.RO, BNR.RO, INSSE.RO, 17 august 2020 

Indici Valoare 14 August Var. % YTD 

BET 8,733.63 -11.97% 

BET FI 42,124.11 -11.41% 

BET NG 655.16 -16.63% 

BET XT 793.44 -13.27% 

BET Plus 1,309.02 -12.15% 

ROTX 17,939.55 -14.07% 
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Săptămâna aceasta pe piețele internaționale 
 

Evoluție YTD : DAX vs. Dow Jones 

Sursa:  Bloomberg, 17 august 2020  Sursa:  Investing.com, 17 august 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. 

2 

21 aug.  Se publică o estimare a Indicelui PMI (Purchasing Managers' Index) de producție și servicii în următoarele 

țări: 

• Franța - analiștii se așteaptă la o valoarea de 53 pentru producție și 56,3 pentru servicii. 

• Germania - analiștii se așteaptă la o valoarea de 52,2 pentru producție și 55,3 pentru servicii. 

• Marea Britanie - analiștii se așteaptă la o valoarea de 54 pentru producție și 57 pentru servicii. 

• SUA - analiștii se așteaptă la o valoarea de 51,6 pentru producție și 50,7 pentru servicii. 

 

12 aug. În SUA, indicele prețurilor de consum (CPI) aferent lunii iulie 2020 a înregistrat o creștere de 0,6% fiind peste 

așteptările analiștilor de 0,3%. 

14 aug. În SUA, vânzările cu amănuntul aferente lunii iulie 2020 au înregistrat o creștere de 1,2% fiind sub așteptările 

analiștilor de 2%. 

Sursa:  ForexFactory.com, 17 august 2020  

Sursa:  ForexFactory.com, 17 august 2020  

Indici Valoare 14 August Var. % YTD 

Euro Stoxx 50 3,305.05 -11.75% 

DAX 12,901.34 -2.62% 

FTSE 100 6,090.04 -19.26% 

CAC 40 4,962.93 -16.98% 

DOW JONES 27,931.02 -2.13% 

S&P 500 3,372.85 4.40% 
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