
24 aug. Teraplast S.A. (TRP) – AGEA.

25 aug. BNR publică indicatori monetari aferenți lunii iulie 2020.

Sinteza S.A (STZ) publică rezultatele financiare aferente S1 2020.

27 aug. AAG, BRM, SFG, TGN, UZT și VESY publică rezultatele financiare aferente S1 2020.

28 aug. Antibiotice (ATB) – Ex-dividend (0,029879 lei/acțiune)

BNET, CNTE, DAFR, EFO, ELJ, ROCE, TBM, și UAM publică rezultatele financiare aferente S1 2020.
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Săptămâna aceasta pe piața internă

Evoluție YTD : BET, BET-FI și BET-NG 

Sursa: Bloomberg, 24 august 2020 Sursa: BVB, 24 august 2020

Săptămâna precedentă pe piața internă

1

18 aug. A fost finalizată majorarea capitalului social la Teraplast (TRP). Acționarilor înregistrați la data de 18 august

2020 li s-a alocat 1 acțiune gratuită la 3,3 acțiuni deținute.

19 aug. ASF a aprobat oferta publică de cumpărare de acțiuni inițiată de Turism Felix S.A. (TUFE). Numărul de acțiuni

care fac obiectul ofertei este de 4.842.747, reprezentând 0,98% din capitalul social. Prețul de cumpărare este de

0,4 lei/acțiune, iar perioada de derulare este 26 august – 8 septembrie 2020.

20 aug. SIF Oltenia (SIF5) a informat acționarii că a rambursat anticipat creditul total în valoare inițială de 30 mil. lei

(utilizat 29 mil. lei) contractat în 26 iunie 2020 pentru plata dividendelor către acționari.

Sursa: BVB.RO, BNR.RO, 24 august 2020

Sursa: BVB.RO, 24 august 2020

Indici Valoare 21 august Var. % YTD

BET 8,725.12 -12.06%

BET FI 42,017.35 -11.63%

BET NG 659.66 -16.06%

BET XT 792.04 -13.42%

BET Plus 1,307.65 -12.24%

ROTX 17,906.92 -14.23%
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Săptămâna aceasta pe piețele internaționale

Evoluție YTD : DAX vs. Dow Jones

Sursa:  Bloomberg, 24 august 2020 Sursa:  Investing.com, 24 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.
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25 aug. În SUA, se publică indicele de încredere al consumatorului (date lunare) aferent lunii august 2020. Analiștii se 

așteaptă la o creștere până la 92,5 față de ultima raportare (90,5).

27 aug. În SUA, se publică date preliminare cu privire la evoluția Produsului Intern Brut (PIB) aferent T2/2020. Analiștii 

se așteaptă la o scădere de 32,5%.

21 aug. Estimarea Indicelui PMI (Purchasing Managers' Index) de producție și servicii a fost raportată astfel:

• Franța - 49 pentru producție și 51,9 pentru servicii, ambele fiind sub aștepările analiștilor de 53 pentru 

producție și 56,3 pentru servicii.

• Germania - 53 pentru producție și 50,8 pentru servicii, cel pentru servicii fiind sub aștepările analiștilor de 

55,3.

• Marea Britanie – 55,3 pentru producție și 60,1 pentru servicii, ambele fiind peste așteptările analiștilor.

• SUA – 53,6 pentru producție și 54,8 pentru servicii, ambele fiind peste așteptările analiștilor.

Sursa:  ForexFactory.com, 24 august 2020 

Sursa:  ForexFactory.com, 24 august 2020 

Indici Valoare 21 august Var. % YTD

Euro Stoxx 50 3,269.33 -12.70%

DAX 12,785.80 -3.50%

FTSE 100 6,012.38 -20.29%

CAC 40 4,896.33 -18.10%

DOW JONES 27,930.33 -2.13%

S&P 500 3,397.16 5.15%
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