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Sinteza sedintei de tranzactionare
Bursa locala a trecut joi printr-o zi mai linistita, cu o
apreciere de peste 1 procent pentru indicele BET. In
continuare evolutia este de stationare si totodata a
avut loc o ingustare a intervalului de fluctuatie, la
jumatate fata de sedinta interioare.
Aceasta evolutie a pietei locale a urmat de fapt
evolutia pietelor europene, unde indicii principali nu
au mai inregistrat noi minime.

“The most important
quality for an investor
is temperament, not
intellect.”
- Warren Buffet

Situatia a fost asemanatoare si pe Wall Street, indicii
americani reusind sa inchida in zona verde.
La BVB, lichiditatea s-a mentinut la o valoare
apropiata de sedinta anterioara, adica, peste nivelul
de 50 de milioane de lei, cele mai cautate actiuni fiind
Banca Transilvania si Fondul Proprietatea, care
impreuna au contabilizat jumatate din rulajul
general.
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Bursa

Stiri bursiere
Acţionarii Romgaz (SNG) sunt convocaţi, pentru data de 22 aprilie, pentru a aproba distribuirea
unui dividend de 1,61 lei/titlu, valoare care, raportată la cotaţia SNG de ieri, de 27,75 lei, oferă
un randament brut de 5,8%, reiese din raportul producătorului de gaze naturale remis Bursei de
Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro)
Conducerea Vrancart Adjud (VNC) a convocat acţionarii la data de 28 aprilie, pentru adunarea
de bilanţ, pe ordinea de zi figurând alocarea, din profitul anului trecut, a sumei de 11,967 milioane
lei ca dividende, se arată în raportul producătorului de hârtie, carton şi ambalaje remis Bursei de
Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro)
Conducerea Aages vrea să acorde dividende de 2,1 milioane lei. Randament brut de 8,5%.
(bursa.ro)
Compania Electroargeş (simbol bursier - ELGS) din Curtea de Argeş, care produce şi
comercializează bunuri electrotehnice de larg consum, şi-a convocat acţionarii pe 28 aprilie
pentru a aproba, printre altele, dividendul brut de 0,06 lei pe acţiune propus de consiliul de
administraţie. (zf.ro)
După declinul de aproape o treime al indicilor de la BVB, piața bursieră a schițat o stabilizare în
care chiar și titlurile bancare, bântuite de stafia neplății ratelor, au avut închidere „pe verde”.
(profit.ro)
Bursa de pe Wall Street a reușit să închisă în creștere joi, după pierderile masive din ultimele
zile, susținută de măsurile de stimulare anunțate de Rezerva Federală și alte bănci centrale din
lume, pentru a ajuta piețele financiare să facă față impactului economic al pandemiei de
coronavirus, relatează Reuters. (profit.ro)
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Evolutie indici

ESTtrade

www.bvb.ro
Indice
BET
BET-TR
BET-BK
BETPlus
BET-FI
BET-NG
BET-XT
BET-XT-TR
ROTX

Valoare
7384,75
11821,18
1401,34
1104,96
39048,13
554,53
682,25
1099,52
15402,40

Variatie %
1,26
1,26
1,59
1,19
1,43
2,82
1,56
1,56
1,38

Evolutia indicilor BVB la
inchiderea
tranzactionare din data de 19 Martie 2020.

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
adresa:

este

accesibila

la

www.cotatiibursiere.ro
sedinteide

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

Servicii Email

Top tranzactionare

ESTtrade Confirm: confirmari
ale tranzactiilor efectuate se
transmit automat pe email.

Sursa: www.bvb.roSursa:
Emitent
TLV
FP
SNG

Top Valoare
Ultimul Pret
1,7480
1,0900
27,7500

Valoare
14.170.514,75
13.872.639,06
4.422.459,95

Emitent
FP
SNP
TLV

Top Volum
Ultimul Pret
1,0900
0,2800
1,7480

Volum
12.659.881
10.518.655
8.171.689

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a
BVB in data de 19 Martie 2020.
Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

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
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ESTINVEST

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.

Societatea de Servicii de
Investitii Financiare
ESTINVEST SA
Sediul
central:
Str.Republicii,
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania
Tel: 0 23 7 2 38 90 0 ; 07 28 28 2 0 12
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.

