
30 mar. Artego SA (ARTE) – AGA Anuală.

01 apr. BNR publică date cu privire la rezervele internaționale la martie 2020 (date lunare)

INS publică indicele prețurile producției indusriale (IPPI) aferente lunii februarie 2020.

03 apr. Turism Felix SA (TUFE) – AGA Anuală.

INS publică date cu privire la cifra de afaceri în comerțul cu amaănuntul aferente lunii februarie 2020.

04 apr. INS publică date cu privire la șomaj aferente lunii februarie 2020.
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Săptămâna aceasta pe piața internă

Evoluție YTD : BET, BET-FI și BET-NG 

Sursa: Bloomberg, 30 martie 2020 Sursa: BVB, 30 martie 2020

Săptămâna precedentă pe piața internă
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24 mar. Conform datelor BNR, soldul creditului neguvernamental la final de februarie 2020 a ajuns la 271,05 miliarde de

lei, înregistrând o creștere față de luna precedentă de 0,5%. Creditul guvernamental s-a diminuat în luna

februarie 2020 cu 3,9% față de luna precedentă, până la 114,7 miliarde de lei. Comparativ cu aceeași luna din

2019, majorarea a fost de 13,4%. De asemenea, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut față

de ianuarie 2020 cu 0,8% până la 367,54 miliarde de lei.

27 mar. Conform INS, rata șomajului în T4/2019 a fost de 3,9%, în creștere cu 0,1% față de cea înregistrată în trimestrul

anterior.

Sursa: BNR.RO, BVB.RO, INSSE.RO 30 martie 2020

Sursa: BVB.RO, BNR.RO, INSSE.RO 30 martie 2020

Indici Valoare 27 martie Var. % YTD

BET 7,528.93 -24.12%

BET FI 38,726.84 -18.55%

BET NG 574.92 -26.84%

BET XT 692.58 -24.29%

BET Plus 1,126.89 -24.37%

ROTX 15,716.11 -24.72%
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Săptămâna aceasta pe piețele internaționale

Evoluție YTD : DAX vs. Dow Jones

Sursa:  Bloomberg, 30 martie 2020 Sursa:  Investing.com, 30 martie 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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31 mar. În SUA se publică indicele de încredere al consumatorului. (date lunare) Este așteptat să scadă până la 115.1 

de la 130.7 ultima raportare.

01 apr. În SUA se publică Indicele PMI (Purchasing Managers’ Index) de producție pentru luna martie 2020. Analiștii 

se așteaptă la o valoarea de 46. (date lunare)

02 apr. În SUA se publică numarul cererilor de șomaj aferente săptămânii precedente. (date săptămânale).

03 apr. În SUA se publica rata șomajului aferenta lunii martie 2020, pe care analiștii o așteaptă la 3,8%, și Non-Farm 

Employment (ocuparea forței de muncă neagricolă). Analiștii se așteapta la -81.000 de angajări.

În SUA se publică Indicele PMI(Purchasing Managers’ Index) de servicii pentru luna martie 2020. Analiștii se 

așteaptă la o valoarea de 48.

24 mar. În Germania  estimarea  Indicelui PMI (Purchasing Managers’ Index) de producție este de 45.7, iar cel de

servicii 34.5. Analiștii se așteptau ca cel de producție sa aiba o estimare de 40.1, iar cel de servicii de 43.

În Franța estimarea Indicelui PMI de producție este de 44.1 peste așteptările analiștilor de 40.1, iar cel de 

servicii este 28.4 sub așteptările analiștilor de 40.

În Marea Britanie estimarea Indicelui PMI de producție este de 48.8 peste așteptările analiștilor, iar cel de 

servicii este de 35.7 sub așteptarile analiștilor de 45.

25 mar. În Marea Britanie, indicele prețurilor de consum (CPI) a fost raportat în linie cu așteptările analiștilor la 1,7%.

26 mar. În SUA, s-au înregistrat 3,28 milioane de cereri de șomaj fiind cel mai mare număr înregistrat în istorie într-o 

singură săptămână.

27 mar. În SUA, Congresul a aprobat un stimul fiscal de 2000 de miliarde de dolari pentru a susține lupta împotriva 

COVID-19. 

Sursa:  ForexFactory.com, 30 martie 2020 

Sursa:  ForexFactory.com, News.ro 30 martie 2020 

Indici Valoare 27 martie Var. % YTD

Euro Stoxx 50 2,728.65 -27.14%

DAX 9,632.52 -27.30%

FTSE 100 5,511.25 -26.93%

CAC 40 4,351.49 -27.21%

DOW JONES 21,636.78 -24.18%

S&P 500 2,541.47 -21.34%
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