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Stirile zilei & interpretarile acestora  
 
 Buna dimineata!  

     
 

  

  

     
Recapitularea sesiunii din 17 Februarie 2021. Evolutie fata de ziua 
precedenta: 

Evolutia BET: 1 Noiembrie 2020 – 17 Februarie 
2021 

 Miercuri, indicele BET a avut o sesiune de corectie, inregistrand o 

scadere de 1.04%, avand un volum cumulat de 59,50 milioane RON, 

apropiat de media de 63,77 inregistrata in anul curent; 

 Actiunile cu cea mai mare crestere din indicele BET:  

  EL +1.44%, SNG +0.46%, COTE +0.43% 

 Actiunile cu cea mai mare scadere din indicele BET:  

  SNP -2.80%, TLV -2.19%, ALR -1.87%. 

 

 
Sursa: Bloomberg 

Stiri interne 

 Teraplast (TRP) a raportat ieri profituri preliminare - conform asteptarilor noastre - pentru cele trei divizii in 2020. Astazi la ora 

14:00 are loc teleconferinta pentru a discuta aceste rezultate preliminarii. La inchiderea sesiunii de ieri, TRP se tranzactiona la 

0.568 lei. In urma teleconferintei vom emite un raport cu aceste rezultate. Mai multe detalii pe pagina a doua; 

 Norofert (NRF) – anunta publicarea prospectului de majorare a capitalului social cu urmatorul grafic: 

 22.02.2021 - 05.03.2021:  tranzactionarea drepturilor de preferinta NRFR01; 

 12.03.2021 - 11.04.2021: exercitarea drepturilor de preferinta; 

 14.04.2021 - 27.04.2021: plasament privat pentru dreturile neexercitate; 

Pentru a subscrie 1 actiune noua sunt necesare 14.58898 drepturi, iar pentru a subscrie 1 actiune noua sunt necesari 13.1161 lei, 

compusi din 12.7161 lei/actiune prima de emisiune si 0.4 lei/actiune valoarea nominala. 

Stiri internationale 

 Vanzarile cu amanuntul din Statele Unite au marcat un avans de 5.3% in luna ianuarie, cu mult peste asteptarile de 1.1%; 

 Berkshire Hathaway, compania administrata de Warren Buffet, a achizitionat actiuni ale emitentilor Chevron (CVX), Marsh & 

McLennan (MMC) si Verion (VZ) si a vandut pachetele existente la Pfizer (PFE) si JPMorgan (JPM); 

 Ford (F) a anuntat o investitie de un milliard de dolari intr-o unitate de productie din Germania si a anuntat ca doreste sa vanda 

doar modele electrice pe piata europeana incepand cu anul 2030; 

 Nestle isi va vinde segmentele de business cu apa imbuteliata din SUA si Canada catre One Rock Capital Partners pentru 4.3 

miliarde de dolari; 

 Shopify (SHOP) raporteaza un EPS de 1.58 USD pentru ultimul trimestru al anului 2020, cu 0.37 USD peste asteptari si o cifra de 

afaceri de 977.7 mil. USD in crestere cu 93.6% fata de T4 2019; 

 Hilton Worldwide (HLT) raporteaza un profit sub asteptari pentru ultimul trimestru cu un EPS de -0.10 USD. Cifra de afaceri a fost 

de 890 mil. USD, in scadere cu 62.4% fata de aceeasi perioada anului precedent. 

Sectorul de telecomunicatii 

 Companiile de telecomunicatii fac eforturi pentru a creste rezilienta retelelor, potrivit unui articol Deloitte. Serviciile de 

telecomunicatii sunt solicitate la maxim de clienti in aceasta perioada, rata de utilizare a retelelor fiind in crestere de la inceputul 

pandemiei. Unele companii de telecomunicatii au beneficiat de cresterea traficului de date si de utilizarea sporita a serviciilor, care 

se datoreaza faptului ca tot mai multe persoane lucreaza de acasa si se bazeaza pe videoconferinte. 

 

Evolutie pret petrol, monede, aur si … bitcoin   Citeste ultimele noastre rapoarte: 

 

 Initiere acoperire – Purcari (WINE) 

Cate femei sunt in conducerea celor mai mari companii 
listate la bursa? 

Titluri de stat si obligatiuni listate la BVB 

Randamentul din dividende (Europa si USA) 29 Dec 2020 

Raport Teraplast – Company Update - 14 Decembrie 2020 

Estimari dividende – companii din Romania, pentru 2020      

Sursa: Bloomberg   

Ultima cotatie         

(17 Feb 2020)

Variatie    

cotatie 1 zi

Variatie     

(%) 1 zi

Brent Crude Oil (USD/bbl) 65.14                      0.80                1.2%

EUR/RON 4.87                        (0.00)               0.0%

USD/RON 4.05                        (0.00)               0.0%

CHF/RON 4.50                        (0.00)               0.0%

GBP/RON 5.60                        (0.01)               -0.1%

EUR/USD 1.20                        0.00                0.1%

Aur (USD/100 troy ounces) 1,776.10                  5.00                0.3%

Bitcoin (USD) 52,134.55                (265.86)            -0.5%

https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=COTE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/gx-understand-sector-impact-telecom.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/brk_raport_de_analiza_purcari_10.02.2021.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/cate_femei_sunt_in_conducerea_celor_mai_mari_companii_de_la_bursa.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/cate_femei_sunt_in_conducerea_celor_mai_mari_companii_de_la_bursa.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/titluri_de_stat_si_obligatiuni_listate_la_bvb.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/titluri_de_stat_si_obligatiuni_listate_la_bvb.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/titluri_de_stat_si_obligatiuni_listate_la_bvb.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/teraplast_company_update_14_dec_2020_brk.pdf
https://www.brk.ro/documente/analize/dividende_26_noiembrie_2020_brk_financial_group.pdf
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Raportari Teraplast 
 

Mai jos prezentam rezultatele actuale pentru cele trei divizii ramase ale companiei 

Teraplast. Rezultatele au fost conform asteptarilor noastre mentionate in ultimul raport 

emis pe 14 Decembrie: Raport Teraplast - Company Update - 14 Decembrie 2020 

 Divizia de “Instalatii si reciclare” a incheiat anul cu un profit de 293 milioane lei 
(fata de 294 milioane lei cat am estimat), o crestere cu 17,3% fata de profitul 
obtinut in 2019; 

 Divizia “Granule” a avut un profit de 70.4 milioane lei (fata de estimarea noastra 
de 70.1 milioane); 

 Divizia “Confectii tamplarie” a incheiat anul cu 35.7 milioane lei (cu 1 milion lei 
peste estimarile noastre de 34.7 milioane). 

Figura 1: Rezultate preliminare Teraplast (TRP RO) 
 

 

 

 
 
 

  Sursa: Compania, BRK 

Sectorul de telecomunicatii 

Multe companii de telecomunicatii au beneficiat in ultimele luni de o crestere in traficul de 

date si voce. Drept urmare, sectorul telecomunicatiilor a avut o performanta mai buna 

decat alte subsectoare de infrastructura, nefiind atat de afectat de restrictiile impuse 

pentru combaterea pandemiei, conform unui raport IFC. Sectorul este critic pentru a 

pastra economiile in continua miscare in perioada restrictiilor. Asigurarea conectivitatii si 

rezilientei retelelor este imperativa pentru facilitarea aranjamentelor de lucru de la 

domiciliu. Desi, in general, sectorul de telecomunicatii este mai rezistent in perioadele de 

recesiune, companiile din domeniu se pot confrunta si ele cu probleme in ceea ce priveste 

fluxurile de numerar pe termen lung. Cele care detin servicii media legate de 

evenimentele sportive sunt cele mai expuse la aceste riscuri. Pe de alta parte, investitiile 

in retelele 5G pot fi accelerate de necesitatea conexiunilor mai stabile si mai rapide. In 

tabelul de mai jos sunt prezentate cateva companii din acest sector, din diverse tari. 
 

 

 

 

 

  
 
     

 

 

 

       
 

Sursa: Bloomberg 

Figura 2: Companii de telecomunicatii 

 

Companie Simbol
Capitalizare 

(mld. USD)

Volum mediu 

(USD)
P/E (TTM)

Verizon Communications Inc VZ US 224.1 17,055,000 11.1

Telenor ASA TEL NO 197.1 1,657,000 12.9

SoftBank Group Corp 9984 JP 175.9 356,167 19.5

T-Mobile US Inc TMUS US 151.5 3,788,000 32.0

Nippon Telegraph and Telephone Corporation 9432 JP 106.8 160,022 12.0

Vodafone Group Plc VOD LN 50.2 3,695,000 17.9

América Móvil SAB de CV AMXL MM 45.9 3,189,000 19.9

BCE Inc BCE CN 39.6 1,157,000 19.1

Koninklijke KPN NV KPN NA 12.0 14,163,000 21.9

Situatia veniturilor si cheltuielilor (RON)

Instalatii si reciclare

Venituri (vanzari) nete din exploatare 120,533,878 173,824,829 250,176,220 294,694,365 293,422,833

Crestere (%) 44.2% 43.9% 17.8% 17.3%

Profit inainte de amortizare, dobanda si 

impozit
11,464,438 9,860,389 25,972,127 51,571,514 43,003,205

Marja EBITDA (%) 9.5% 5.7% 10.4% 17.5% 14.7%

Situatia veniturilor si cheltuielilor (RON)

Granule

Venituri (vanzari) nete din exploatare 54,175,670 63,165,143 64,200,791 70,158,832 70,497,436

Crestere (%) 16.6% 1.6% 9.3% 9.8%

Profit inainte de amortizare, dobanda si 

impozit
6,484,729 7,267,499 7,581,278 12,628,590 12,068,977

Marja EBITDA (%) 12.0% 11.5% 11.8% 18.0% 17.1%

Situatia veniturilor si cheltuielilor (RON)

Confectii tamplarie

Venituri (vanzari) nete din exploatare 22,974,709 28,929,755 28,911,083 34,757,225 35,707,061

Crestere (%) 25.9% -0.1% 20.2% 23.5%

Profit inainte de amortizare, dobanda si 

impozit
779,767 3,247,782 2,688,634 1,494,561 1,380,672

Marja EBITDA (%) 3.4% 11.2% 9.3% 4.3% 3.9%

2018 2017 2019 (restated)
Estimarile 

noastre 2020F

Rezultat actual 

2020F

2017 2018 2019 (restated)
Estimarile 

noastre 2020F

Rezultat actual 

2020F

Estimarile 

noastre 2020F
2017 2018 2019 (restated)

Rezultat actual 

2020F

https://www.brk.ro/documente/analize/teraplast_company_update_14_dec_2020_brk.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d490aec-4d57-4cbf-82b3-d6842eecd9b2/IFC-Covid19-Telecommunications_final_web_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9nxogP
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Evolutia indicilor 

Cel mai mult de la inceputul acestui an au crescut indicii HIS - in Asia, NASDAQ in SUA si 

BET in Europa. 
 

Figura 3: Evolutia indicilor din cateva regiuni ale lumii 
 

 
  Sursa: Bloomberg  

Academia BRK 

Rating - calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau unui emitent, de 

catre o agentie de rating de credit, ca urmare a evaluarii riscurilor asociate. 

Regiune Indice Simbol
Ultimul Pret   

(17 Feb 2021)

1 Zi 

Variatie 

(pret)

Variatie de la 

inceputul 

anului (%)

Bucuresti (BET) BET Index 10,426.14        (109.36)       6.3                  

Prague (PX) PX Index 1,059.85          (10.50)        3.2                  

Budapest (BUX) BUX Index 44,416.15        (525.50)       5.6                  

Warsaw (WIG20) WIG Index 1,986.80          (17.74)        0.1                  

Deutsche Boerse (DAX) DAX Index 13,909.27        (155.33)       1.4                  

Euronext Paris (CAC) CAC Index 5,765.84          (20.69)        3.9                  

FTSE 100 (UKX) UKX Index 6,710.90          (37.96)        3.9                  

EURO STOXX 50 SX5E Index 3,699.85          (26.55)        4.1                  

Dow Jones Industrial (INDU) INDU Index 31,613.02        90.27         3.3                  

S&P 500 (SPX) SPX Index 3,931.33          (1.26)          4.7                  

NASDAQ (CCMP) CCMP Index 13,965.50        (82.00)        8.4                  

Hong Kong Hang Seng (HIS) HIS Index 30,688.25        (396.69)       12.7                 

Shanghai (SHCOMP) SHCOMP Index 3,670.05          14.97         5.7                  

Shenzhen (SZCOMP) SZCOMP Index 2,445.84          (14.70)        5.0                  

Korea (KOSPI) KOSPI Index 3,086.66          (47.07)        7.4                  

Taiwan (TWSE) TWSE Index 16,424.51        62.22         11.5                 

Jappan Nikkei 225 (NKY) NKY Index 30,236.09        (56.10)        10.2                 

Singapore (STI) STI Index 2,908.95          (11.48)        2.3                  
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Denegarea responsabilităţii legale  
 

Sistem de recomandări: 
Cumparare :  Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament mai 

mare de 15% în următoarele 12 luni, conform cu prețul țintă 
Mentinere:  Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament între 

-15% și 15% în următoarele 12 luni, conform cu prețul țintă 
Vinzare:  Este estimat că instrumentul financiar va genera randament negativ 

de peste -15% în urmatoarele 12 luni, conform cu prețul țintă 
Restrictionat: Divulgarea de estimări financiare, preț țintă sau rating pentru un 

instrument financiar este temporar restricționată pe motive de 
conformitate (ex: conflict de interese)  

Acoperire in tranzitie: Datorită schimbărilor în echipa de analiză, furnizarea de 
estimări financiare, preț țintă sau rating pentru un instrument 
financiar sunt suspendate temporar. 

 
Acest document nu poate fi copiat, reprodus, distribuit sau publicat, in 
totalitate sau in parte, fara autorizarea prealabila a BRK Financial Group. 
 
Acest document a fost intocmit de catre S.C. Adrian Broker Invest SRL, exclusiv 
pentru informarea destinatarilor sai. Acest material are doar un scop informativ si nu 
reprezinta o recomandare de a achizitiona, detine sau vinde produsul financiar 
descris aici. Toate informatiile continute in acest document au fost compilate din 
surse considerate a fi de incredere in momentul in care au fost obtinute. Cu toate 
acestea, datele, informatiile si/sau comentariile prezentate aici sunt pur orientative si 
pot fi incomplete. Orice investitor ar trebui sa revizuiasca documentatia completa 
care reglementeaza problema a acestui produs financiar. Tranzactionarea unor astfel 
de produse financiare poate implica un grad ridicat de risc, incluzand dar fara a se 
limita la riscul unor evolutii negative sau neprevazute ale pietei, fluctuatiile cursurilor 
de schimb valutar, riscul de contrapartida, riscul de faliment al emitentului si riscul de 
lichiditate, fiecare dintre care ar putea avea un impact negativ asupra valorii, pretului 
sau veniturilor generate de produsul financiar descris in acest document.  
 
Inainte de a face un angajament pentru a achizitiona acest produs financiar, 
beneficiarii acestui document ar trebui sa analizeze cu atentie oportunitatea 
tranzactiei la circumstantele lor specifice si sa revizuiasca in mod independent 
(impreuna cu consilierii lor profesionali daca e cazul) riscurile financiare specifice, 
precum si cele de natura juridica si fiscala ale unei astfel de investitii. S.C. Adrian 
Broker Invest SRL a emis acest raport doar în scop informativ. Acest raport nu a fost 
conceput și nu trebuie interpretat ca o ofertă sau o solicitare a unei oferte pentru a 
cumpăra sau vinde valorile mobiliare menționate în prezentul document sau orice 
alte instrumente financiare conexe.  
 
Acest raport nu intenționează să fie cuprinzător sau să conțină toate informațiile de 
care poate avea nevoie un potențial investitor pentru a lua o decizie de investiție. 
Beneficiarul acestui raport ia propriile sale evaluări și decizii independente cu privire 
la orice titluri sau instrumente financiare la care se face referire. Orice investiție 
discutată sau recomandată în acest raport poate fi improprie pentru un investitor în 
funcție de obiectivele specifice de investiție și de poziția financiară a acestuia. 
Materialele din acest raport sunt informații generale pentru destinatari care înțeleg si 
isi asuma riscurile investițiilor în instrumente financiare.  
 
Acest raport nu ia în considerare dacă o investiție sau un curs de acțiune și riscurile 
asociate sunt adecvate destinatarului. Prin urmare, recomandările conținute în acest 
raport nu trebuie să fie invocate ca sfaturi de investiții bazate pe circumstanțele 
personale ale beneficiarului. Investitorii vor trebui să-și facă propria evaluare, 
independentă, a informațiilor conținute în acest document, să ia în considerare 
propriul obiectiv de investiții, situația financiară și nevoile speciale și să caute sfaturi 
proprii financiare, de afaceri, juridice, fiscale și de altă natură în ceea ce privește 
oportunitatea investițiilor în titluri sau strategii de investiții discutate sau sugerate în 
acest raport. 
 
Toate informațiile conținute in acest raport se bazează pe informații publice și au fost 
obținute din surse pe care S.C. Adrian Broker Invest SRL le-a considerat corecte la 
momentul emiterii acestui raport. Totuși, astfel de surse nu au fost verificate în mod 
independent de către S.C. Adrian Broker Invest SRL și acest raport nu intenționează 
să conțină toate informațiile pe care un investitor potențial le-at putea solicita. S.C. 
Adrian Broker Invest SRL nu are nici o obligație de a actualiza sau de a păstra 
informațiile și opiniile exprimate aici sau de a oferi recipientului acestui raport acces 
la orice alte informații suplimentare. În consecință, S.C. Adrian Broker Invest SRL nu 
garantează, reprezintă sau adevereste, în mod expres sau implicit, în ceea ce 
privește adecvarea, exactitatea, corectitudinea informațiilor conținute în acest raport. 
S.C. Adrian Broker Invest SRL nu acceptă nici o răspundere pentru pierderi directe, 
indirecte, pierderi de profit și/sau daune care ar putea rezulta din folosirea acestui 
raport. Orice astfel de responsabilitate sau răspundere este în mod expres exclusă. 
Deși s-au depuns toate eforturile pentru a se asigura că declarațiile de fapt realizate 
în acest raport sunt corecte, toate estimările, proiecțiile, prognozele, expresiile de 
opinie și alte judecăți subiective conținute în acest raport se bazează pe presupuneri 
considerate rezonabile și nu trebuie să fie interpretat ca o reprezentare că sugestiile 
la care se face referire vor avea loc.  
 
Acest raport poate conține declarații prospective, care sunt adesea, dar nu 
întotdeauna identificate prin utilizarea unor cuvinte precum „crede”, „estimează”, 
„intenționează” și „așteaptă” și declarații că un eveniment sau rezultat „poate”, „va” 
sau „s-ar putea” să apară sau să fie realizate și alte astfel de expresii similare. 
Aceste declarații prospective se bazează pe presupuneri făcute și informații 
disponibile în prezent pentru S.C. Adrian Broker Invest SRL și sunt supuse riscurilor, 
incertitudinilor și altor factori cunoscuți și necunoscuți care pot impacta rezultatele, 

performanța sau realizările reale să fie semnificativ diferite de orice rezultat viitor, 
performanță sau realizare, exprimată sau implicată de astfel de declarații 
prospective. Ar trebui să se acorde precauție cu privire la aceste declarații, iar 
destinatarii acestui raport nu trebuie să depindă de o dependență excesivă de 
declarații prospective. S.C. Adrian Broker Invest SRL declina în mod expres orice 
obligație de actualizare sau revizuire a oricăror declarații prospective, ca urmare a 
unor noi informații, evenimente viitoare sau circumstanțe după data acestei publicații, 
pentru a reflecta apariția unor evenimente neanticipate. 
 
Acest raport poate conține informații obținute de la terți. Furnizorii de conținut terți nu 
garantează acuratețea, completitudinea, actualitatea sau disponibilitatea oricăror 
informații și nu sunt responsabili pentru erori sau omisiuni (neglijente sau de altfel), 
indiferent de cauză sau pentru rezultatele obținute în urma utilizării unui astfel de 
conținut. Furnizorii de conținut terți nu oferă nici o garanție expresă sau implicită, 
incluzând, dar fără a se limita la, orice garanții de comerciabilitate pentru un anumit 
scop sau utilizare. Furnizorii de conținut terți nu sunt răspunzători pentru daune, 
cheltuieli, cheltuieli, taxe legale sau pierderi directe (indirecte, incidentale, 
exemplare, compensatorii, punitive, speciale sau consecutive) în legătură cu orice 
utilizare a conținutului lor. 
 
Analiștii de cercetare responsabili de producerea acestui raport certifică prin 
prezenta că opiniile exprimate aici reflectă în mod exact și exclusiv opiniile personale 
despre oricare și toți emitenții sau titlurile analizate în acest raport, iar raportul nu 
reprezintă cercetare pentru investiții independentă și nu face obiectul vreunei 
interdicții privind difuzarea cercetării pentru investiții. 
 
Certificarea analistului 
Analistul/analistii care au pregatit acest raport si persoanele in legatura cu 
acesta/acestia, prin prezenta certifica ca: 
1. nu au nici un interes financiar in actiunile, sau alte produse de pe piata de capital, 
care ar include compania/companiile mentionate in prezentul raport, cu exceptia: 
 

Analist Companie 

- - 

 
2. nici o parte a compensatiei analistului/analistilor care au pregatit acest raport nu 
este sau va fi direct sau indirect legata de recomandarile sau opiniile specifice 
exprimate in acest raport. 
 
Raportari BRK Financial Group: 

Societate Simbol 
Se aplică nota explicativă 

nr. 

Aages AAG 5, 7,10,11 

Altur  ALT    8,10 

Anteco ANTE 9,10 

Artego  ARTE   5, 10 

Bursa de Valori Bucuresti BVB 8, 10 

Compa     CMP 5, 10 

Holde Agri Invest  HAI 5, 10 

Impact Developer &Contractor IMP 5, 7, 10,  11 

Mecanica Rotes  METY 9,10 

Medlife M  5, 7,10,11 

Nuclearelectrica    SNN   5, 10 

Petal Husi  PETY 9,10 

Primcom Sa Bucuresti PRIB  8, 10 

Purcari    WINE 5, 10, 11 

Romcarbon ROCE 5, 10, 11 

SIF Transilvania SIF3 5, 10 

SIF Muntenia  SIF4 3, 5, 10 

TeraPlast TRP 5, 7, 10, 11 

 
BRK Financial Group SA este furnizor de lichiditate în ceea ce privește produsele 
structurate emise de aceasta 
 
Note explicative 
1. BRK Financial Group SA deține o poziție lungă sau scurtă netă peste pragul de 
5% din capitalul social total al emitentului. 
2. BRK Financial Group SA acționează ca formator de piață sau furnizor de 
lichiditate în ceea ce privește instrumentele financiare ale emitentului. 
3. Emitentul este acționar semnificativ al BRK Financial Group SA (deține mai mult 
de 10% din capitalul social). 
4. Emitentul este acționar al BRK Financial Group SA (deține o participație mai mare 
de 5% din capitalul său social emis total). 
5. Emitentul este în prezent sau a fost în ultimele 12 luni client BRK Financial Group 
SA pentru furnizarea unor servicii de investiții financiare. 
6. În ultimele 12 luni, BRK Financial Group SA a fost coordonator/coordonator 
asociat al oricărei oferte publice de instrumente financiare a emitentului. 
7. În ultimele 12 luni, BRK Financial Group SA a fost remunerat pentru servicii de 
investiții financiare prestate emitentului. 
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8. Un administrator, Director executiv sau agent BRK Financial Group SA este 
administrator, Director executiv, consultant sau membru al Consiliului de 
Administrație al acestui emitent. 
9. BRK Financial Group este acționar semnificativ al emitentului (deține cel puțin 
10% din capitalul social). 
10. Persoanele implicate in elaborarea prezentului raport nu detin actiuni in cazul 
emitentului. 
11. BRK Financial Group este market maker.  

 


