
24 feb. Rezultate financiare preliminare 2019 publicate de către ALR, ARTE, BRM, CMP, PREB, RPH, SFG. 

25 feb. Rezultate financiare preliminare 2019 publicate de către PPL, SIF5, SNG, TBK, UAM. 

BNR publică indicatori monetari aferenți ianuarie 2020. (date lunare) 

26 feb. Rezultate financiare preliminare 2019 publicate de către ATB și SNN.  

27 feb. Rezultate financiare preliminare 2019 publicate de către AAG, COMI, COTR, EFO, PTR, RRC, TGN, TLV, UZT, 

VESY. 

28 feb. Majoritatea companiilor publică rezultatele financiare preliminare 2019. 
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Săptămâna aceasta pe piața internă  

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

Sursa: Bloomberg, 24 februarie 2020 Sursa: BVB, 24 februarie 2020 

Săptămâna precedentă pe piața internă 
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17 feb. TMK-Artrom (ART) aduce la cunoștință intenția TMK Europe GmbH (98,8283%) de a iniția procedura de 

retragere a acționarilor din TMK-Artrom S.A. 

19 feb. Societatea Alimentara SA Slatina (ALRV) aprobă un program de investiții pentru efectuarea de investiții pe piața 

de capital în suma de 2 milioane de lei, pentru tranzacționare cu “acțiuni listate pe BVB care au prețuri atractive, 

sunt stabile și lichide și au perspective de creștere”. 

20 feb.  Bitttnet Systems (BNET) publică prospectul pentru majorare de capital social prin aport numerar. 

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

Sursa: BVB.RO, 24 februarie 2020 

Indici Valoare 21 februarie Var. % YTD 

BET 10,097.21 -0.03% 

BET FI 51,906.89 9.17% 

BET NG 751.73 -4.35% 

BET XT 932.38 1.92% 

BET Plus 1,510.58 1.38% 

ROTX 21,036.27 0.76% 
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Săptămâna aceasta pe piețele internaționale 
 

Evoluție YTD : DAX vs. Dow Jones 

Sursa:  Bloomberg, 24 februarie 2020  Sursa:  Investing.com, 24 februarie 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 

25 feb. În SUA se publică indicele de încredere al consumatorului aferent lunii ianuarie 2020, iar analiștii se așteaptă la 

o creștere față de ultima raportare până la 132,6. (date lunare) 

28 feb. În Canada se publică date cu privire la Produsul Intern Brut (PIB) pentru luna decembrie 2019. Analiștii 

așteaptă o creștere de 0,1%. (date lunare) 

29 feb. În China se publică Indicele PMI (Purchasing Managers’ Index) de producție și servicii. Date aferente lunii 

ianuarie 2020. 

19 feb. În Marea Britanie indicele prețurilor de consum pentru luna ianuarie 2020 a înregistrat o creștere de 1,8%, 

peste așteptările analiștilor de 1,6%. 

În Canada indicele prețurilor de consum pentru luna ianuarie 2020 a înregistrat o creștere de 0,3%, peste 

așteptările analiștilor de 0,2%. 

20 feb. În Marea Britanie, vânzările cu amănuntul aferente lunii ianuarie 2020 a crescut cu 0,9%, peste așteptările 

analiștilor de 0,7% 

În Canada, rata șomajului pentru luna ianuarie 2020 a fost raportată la 5,3% sub așteptările analiștilor de 5,2%. 

21 feb. În Germania  estimarea  Indicelui PMI (Purchasing Managers’ Index) de producție este de 47.8, iar cel de 

servicii 53.3. Analiștii se așteptau ca indicele PMI de producție sa aiba o estimare de 44.8, iar servicii de 53.9.  

În Franța estimarea Indicelui PMI de producție este de 49.7 sun estimarile analiștilor de 50.8, iar cel de servicii 

este 52.6 peste așteptările analiștilor de 51.4. 

În Marea Britanie estimarea Indicelui PMI de producție este de 53.3 în linie cu analiștilor analiștilor, iar cel de 

servicii este de 51.9 peste așteptarile analiștilor de 49.7 

 

Sursa:  ForexFactory.com, 24 februarie 2020  

Sursa:  ForexFactory.com, 24 februarie 2020  
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Euro Stoxx 50 3,800.38 1.47% 

DAX 13,579.33 2.49% 

FTSE 100 7,403.92 -1.84% 

CAC 40 6,029.72 0.86% 

DOW JONES 28,992.41 1.59% 

S&P 500 3,337.75 3.31% 


