
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bursa locala inchide saptamana aproape in stationare, cu 
indicele BET foarte aproape de referinta sedintei 
anterioare. 
 
Lichiditatea a inregistrat o scadere de aproximativ o 
treime din valoarea de cu o zi in urma. 
 
Desi au fost cativa castigatori printre blue-chip-uri, cum 
ar fi BRD cu +1,30% sau Nuclearelectrica cu +2,16%, 
majoritatea au incheiat in teritoriul negativ sau in zona 
zero, cum de altfel s-a intamplat si cu titlurile Fondul 
Proprietatea. 
 
Singurul indice care s-a detatasat de restul a fost BET-FI, 
unde actiunile Societatilor de Investitii Financiare au 
revenit pe crestere, trei dintre acestea inregistrand 
aprecieri de peste un procent. 
 
Pietele europene au revenit vineri pe plus, inregistrand 
chiar noi maxime locale, in timp de indicii americani au 
incheiat sedinta cu noi maxime istorice. 
 

 

 
Sinteza sedintei de tranzactionare 

“The most important 

quality for an investor 
is temperament, not 

intellect.” 

- Warren Buffet 
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Statul român şi Fondul Proprietatea, acţionarii Hidroelectrica, au decis vineri ca cel mai 

mare producător de energie electrică din România să distribuie dividende suplimentare de 1 
miliard de lei, ceea ce înseamnă că statului român îi vor reveni 800 mil. lei, spune Bogdan 

Badea, CEO al Hidroelectrica, pentru ZF. (zf.ro) 
 

Alro Slatina (ALR), cel mai mare producător de aluminiu din România, s-au apreciat vineri 
cu până la 7% la Bursa de la Bucureşti ca o reacţie pozitivă a investitorilor la ajutorul de 

stat pe care guvernul l-a aprobat pentru susţinerea marilor consumatori de energie 
electrică.  (zf.ro) 

 
RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori locali de telecomunicații, cu afaceri locale de 

3,5 miliarde de lei și de 1 miliard de euro însumând și alte piețe, controlat indirect de 

Zoltan Teszari, pregătește lansarea, anul viitor, a una sau mai multe emisiuni de obligațiuni 
în valoare totală de până la 1 miliard de euro. (profit.ro) 

 
Autonom, Dr. Leahu, BCR, Golden Foods, iar astăzi BT Leasing IFN sunt cele cinci companii 

care şi-au listat la Bucureşti emisiuni de obligaţiuni în decembrie 2019. (zf.ro) 
 

Bursa de la București (BVB) a închis în scădere ușoară ultima ședință de tranzacționare a 
săptămânii, pe un rulaj cu acțiuni de doar 20,51 milioane de lei (4,73 milioane euro). 

(profit.ro) 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/hidroelectrica-1-mld-lei-dividende-dintr-un-foc-la-doar-cateva-zile-dupa-ce-propunerea-de-1-25-mld-lei-a-fp-picase-18675887
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-alro-slatina-urca-cu-pana-la-7-in-sedinta-in-care-guvernul-anunta-ca-o-va-sprijini-cu-un-ajutor-de-stat-18675889
https://www.profit.ro/stiri/operatiune-majora-rcs-rds-pregateste-obligatiuni-de-pana-la-1-miliard-de-euro-19206329
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cinci-companii-s-au-imprumutat-prin-bursa-in-decembrie-astazi-bt-leasing-listeaza-40-mil-euro-18675883
https://www.profit.ro/profitul-tau/bursa/bvb-are-o-noua-sedinta-de-corectii-usoare-prin-contrast-actiunile-europene-inchid-la-un-nou-maxim-istoric-19206526


 

 

 
 

Top Valoare 

Emitent Ultimul Pret Valoare 

TLV 2,5800 7.146.106,12 

FP 1,1900 6.077.511,78 

SNP 0,4405 2.017.050,93 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

FP 1,1900 5.117.362 

SNP 0,4405 4.575.072 

TLV 2,5800 2.749.154 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piatareglementata a 
BVB in data de 20 Decembrie 2019. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 
in sectiunea Pietele astazi. 

 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.roSursa: 

Platforma de tranzactionare cu 
functionalitate extinsa: 

lansare, modificare, anulare 

ordine de vanzare si 
cumparare, urmarire cotatii in 

timp real si adancimea piata, 
vizualizare portofoliu. 

Platforma este accesibila la 
adresa: 

www.cotatiibursiere.ro 

 

 

 

 

 

Servicii Email 
ESTtrade Confirm: confirmari 

ale tranzactiilor efectuate se 

transmit automat pe email. 

ESTtrade Comunicat: toate 

comunicatele emitentilor din 
portofoliu ajung in Inbox. 

ESTtrade Financiar: sumar 
pe mail a tuturor operatiunilor 

financiare din ziua curenta. 

ESTtrade Dividend: mesaj de 

confirmare a depunerilor 
contravalorilor dividendelor 

actiunilor detinute in portofoliu 

 

 

ESTtrade 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9885,56 -0,04 

BET-TR 15822,23 -0,04 

BET-BK 1878,43 0,38 

BETPlus 1476,44 -0,05 

BET-FI 46998,87 0,89 

BET-NG 784,87 -0,32 

BET-XT 906,62 0,16 

BET-XT-TR 1460,94 0,16 

ROTX 20685,78 -0,13 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 
tranzactionare din data de 20 Decembrie 2019.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 
in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 
www.bvb.ro 
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand ca unic obiect de activitate de la 

momentul infiintarii si pana la ora actuala 
serviciile de investitii financiare. 

 

ESTINVEST S.A. este una dintre cele mai 

active firme de pe piata de capital romaneasca, 
este membru al Bursei de Valori Bucuresti si 

membru al Asociatiei Brokerilor. 

 

ESTINVEST S.A. este o firma dinamica, cu un 
personal tanar si ambitios, avand o buna 

pregatire profesionala. 

 

ESTINVEST 

Societatea de Servicii de 
Investitii Financiare  

ESTINVEST SA 
 

Sediul central: Str.Republicii, 
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania 

 
Tel:0237 238900; 0728 282 012 

 

Website: www.cotatiibursiere.ro 

www.estinvest.ro 
 

Email: contact@estinvest.ro  

 

ESTINVEST SA 

Str. Republicii Nr.9, Focsani, Judet Vrancea, Romania, Nr. O.R.C. J39/663/1995, CUI 8017326 

Telefon: 0237 238 900, Fax: 0237 237 471, www.estinvest.ro, https://www.cotatiibursiere.ro/ 

Decizie autorizare 2668/05.08.2003, Nr.Reg. ASF PJR01SSIF/390040/24.05.2006 

 

Acest material este publicat de catre ESTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare si are un 

scop informativ, neconstituind o recomandare de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare.  

Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de noi a fi de 

incredere, insa nu putem garanta corectitudinea si exhaustivitatea lor. 

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luata dupa consultarea mai multor surse de informare 

diferite. Investitorii sunt anuntati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba 

forme de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in instrumente financiare este caracterizata 

prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.  

Estinvest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi 

suferite in urma folosirii acestor informatii. 

Reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui raport este posibila numai cu acordul 

prealabil scris al ESTINVEST. 

http://www.cotatiibursiere.ro/
http://www.estinvest.ro/

