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“The most important 

quality for an investor 

is temperament, not 

intellect.” 

- Warren Buffet 
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Bursele externe au revenit marti pe verde, ca urmare 

a sumelor de bani alocate de catre guvernele 
occidentale pentru a sprijini atat propriile economii, 

cat si populatia afectata de catre efectele produse de 

raspandirea COVID 19. 

La BVB, indicele BET a inchis cu +6,11%, ajutat in 
special de evolutia actiunilor Fondul Proprietatea 

care au urcat pana la nivelul de 1,1500 lei, adica cu 
15,23%, ca urmare a revenirii unei cereri mari la 

cumparare, intr-atat cat sa creeze un optimism pe 

masura. 

Ca urmare, Fondul Proprietatea a trecut pe primul loc 

in topul lichiditatii, cu un rulaj de 17,43 milioane de 
lei, surclasand Banca Transilvania care a consemnat 

schimburi in valoare de 10,7 milioane de lei. 

La nivelul pieteie locale, lichiditatea a ramas ridicata, 

totalizand 67 de milioane de lei, primele trei locuri 
fiind ocupate de catre companiile financiar bancare, 

urmate de catre cele din energie. 
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BVB convoacă acţionarii, în mare parte SIF-uri, dar şi fonduri de pensii şi BERD, să aprobe 
un dividend de 0,815 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 3,7% la preţurile curente 

de tranzacţionare. (zf.ro) 
 

Deși nu propune repartizarea câștigului pentru anul trecut, producătorul de electrocasnice 
Electroargeș distribuie un dividend brut de 0,06 lei/acțiune din profitul nedistribuit din 2012. 

(profit.ro) 
 

Propunerea Directoratului OMV Petrom privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 
2019, aceeași cu cea anunțată în 6 februarie 2020, respectiv un dividend brut de 0,0310 

lei/acțiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere în 17 martie 2020 și va fi 

supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în dată de 27 aprilie. 
(financialintelligence.ro) 

 
Cu o tendință pozitivă încă de la debut, bursa românească a reușit o ședință de recuperare. 

Conectându-se la un impuls ascendent în piețele externe, indicele BET a avut o mișcare de 
revenire după ora 16.00, care i-a adus un câștig de 6% față de sesiunea precedentă. 

(profit.ro) 
 

Acțiunile de pe Wall Street au închis marți în creștere, revenindu-și după cea mai slabă 
evoluție din ultimele trei decenii consemnată luni, investitorii salutând planurile Casei Albe 

prin care economia ar putea beneficia de până la 1.000 de miliarde de dolari pentru atenuarea 
impactului epidemiei de coronavirus. (profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/propunere-de-dividende-in-plin-soc-al-coronavirusului-bursa-de-valori-bvb-vrea-sa-si-remunereze-investitorii-cu-dividende-cu-un-randament-de-3-7-din-profitul-pe-2019-18995815
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/electroarges-vine-in-fata-actionarilor-cu-un-dividend-cu-randament-net-de-7-19305432
https://financialintelligence.ro/propunerea-directoratului-omv-petrom-privind-distribuirea-unui-dividend-brut-de-00310-lei-actiune-a-fost-aprobata-de-catre-consiliul-de-supraveghere/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/un-raliu-dupa-ora-16-00-aduce-o-revenire-puternica-la-bvb-apreciere-de-15-pentru-actiunile-fondul-proprietatea-19305953
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-a-inchis-in-crestere-investitorii-salutand-un-plan-de-pana-la-1-000-de-miliarde-de-dolari-al-lui-trump-pentru-sustinerea-economiei-19306210


 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 7561,99 6,11 

BET-TR 12103,29 6,11 

BET-BK 1426,05 5,18 

BETPlus 1131,47 6,15 

BET-FI 39934,07 10,91 

BET-NG 548,28 3,21 

BET-XT 695,42 6,25 

BET-XT-TR 1120,61 6,25 

ROTX 15773,80 6,15 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 17 Martie 2020.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 
www.bvb.ro 

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 

Top Valoare 

Emitent Ultimul Pret Valoare 

FP 1,1500 17.434.960,69 

TLV 1,8300 10.788.881,73 

BRD 12,0000 10.693.463,74 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,2815 18.709.160 

FP 1,1500 16.793.758 

TLV 1,8300 6.060.715 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 Martie 2020. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.roSursa: 
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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/

