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“The most important 

quality for an investor 

is temperament, not 

intellect.” 

- Warren Buffet 
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Principalii indici de la BVB au inchis miercuri in 

scadere, pe o medie de -3,50%, insa trebuie 
mentionat ca  nu au fost inregistrate noi minime fata 

de cele doua sedinte anterioare. Mai mult de atat, se 
observa ca evolutia de astazi a indicilor a fost de tipul 

„inner day”, adica, fara sa depaseasca limita de 
maxim si minim din sedinta precedenta. Altfel spus, 

de doua zile s-a instalat o tendinta oarecum de 
stationare, chiar daca fluctuatiile zilnice sunt de 

cateva procente. 

O evolutie asemanatoare s-a regasit si la bursele 

europene, in unele situatii existand tendinta de 

indepartare de minimul atins in sedinta de luni, cand 
s-a inregistrat cel mai mic nivel de la inceputul anului 

curent. 

Revenind la piata locala, ca urmare a diminuarii 

valului de vanzare, valoarea totala a tranzactiilor a 
consemnat o scadere, astfel ca rulajul total s-a 

apropiat foarte mult de pragul de 50 de milioane de 

lei. 
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Aerostar Bacău (simbol bursier - ARS), companie care activează în domeniul fabricaţiei de 

produse de aviaţie şi mentenanţă, a convocat acţionarii pe 21 aprilie pentru a aproba repartizarea 
profitului net, respectiv un dividend brut de 0,13 lei pe acţiune. (zf.ro) 
 

Banca Transilvania (simbol bursier - TLV), cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa locală, a 
anunţat miercuri la Bursă că vrea să cumpere un număr maxim de 5 milioane de acţiuni proprii 

în valoare de până la 20 milioane lei, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la BVB. (zf.ro) 
 

Conducerea Mecanica Ceahlău (MECF) a convocat acţionarii, pentru data de 22 aprilie, cu 
propunerea distriburii sumei de 10,99 milioane lei ca dividende, se arată în raportul 

producătorului de utilaje agricole remis, ieri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Indicii principali ai bursei românești au pierdut 3,5%, într-o ședință în care tonul desprecierilor a 
fost dat de acțiunile bancare. Apar și primele ajustări relative. (profit.ro) 

 
Economiştii de la ING Bank au actualizat prognoza privind creşterea economică în ţările ECE - în 

cazul României, o cădere economică abruptă în 2020 (nu de dimensiunea celei din 2009, totuşi 
– dar suntem abia la început), de 0,9%, de la o creştere de 4,1% în 2019, şi un deficit bugetar 

de peste 5% din PIB, chiar şi în situaţia în care majorarea pensiilor cu 40%, prevăzută pentru 1 
septembrie, ar fi amânată. (zf.ro) 
 

Acțiunile de pe Wall Street au încheiat tranzacțiile de miercuri în scădere puternică, iar indicele 
Dow Jones a șters practic toate creșterile realizate de la învestirea lui Donald Trump în funcția 

de președinte, în 2017, în condițiile în care pandemia de coronavirus riscă să afecteze grav 
activitățile economice, transmite Reuters. (profit.ro) 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/aerostar-bacau-companie-din-industria-aviatica-vrea-sa-distribuie-actionarilor-dividende-cu-un-randament-de-4-din-profitul-pe-2019-18999279
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/banca-transilvania-vrea-sa-rascumpere-pana-la-27-martie-actiuni-de-maximum-20-de-milioane-de-lei-18998881
https://www.bursa.ro/mecanica-ceahlau-propune-alocarea-a-unsprezece-milioane-lei-ca-dividende-47102932
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/o-noua-sedinta-de-scadere-la-bvb-intr-un-context-de-stres-in-pietele-financiare-internationale-19307080
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/previziuni-economia-romaniei-se-va-restrange-cu-0-9-in-2020-iar-deficitul-bugetar-va-sari-de-5-din-pib-chiar-si-cu-amanarea-majorarii-pensiilor-18998945
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-a-inchis-miercuri-in-scadere-puternica-din-cauza-incertitudinilor-economice-provocate-de-epidemia-de-coronavirus-19307343


 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 7292,72 -3,56 

BET-TR 11673,88 -3,55 

BET-BK 1379,39 -3,27 

BETPlus 1091,94 -3,49 

BET-FI 38499,11 -3,59 

BET-NG 539,34 -1,63 

BET-XT 671,78 -3,40 

BET-XT-TR 1082,65 -3,39 

ROTX 15192,74 -3,68 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 18 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 

TLV 1,7300 19.798.944,63 

SNG 26,4000 7.858.512,40 

BRD 11,4000 7.150.428,26 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,2735 21.808.015 

TLV 1,7300 11.457.337 

FP 1,1000 5.084.768 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 18 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/

