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“The most important 

quality for an investor 

is temperament, not 

intellect.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala inchide vineri in scadere dupa ce in 

primele ore ale sedintei iesise din zona de stationare 

a ultimelor trei sedinte. 

Corectia companiilor financiar bancare in partea a 
doua a sedintei a intors evolutia pozitiva a indicelui 

BET, astfel ca Fondul Proprietatea a scazut cu -
3,67%, iar BRD si Banca Transilvania cu -2,08, 

respectiv -1,03%. 

O alta corectie importanta a primit Romgaz, ale carei 

actiuni au scazut cu – 4,5%. 

Cu toate acestea, au existat si aprecieri, insa din spre 

companiile de utilitati. Prin urmare, Electrica s-a 

apreciat cu +3,7%, Transelectrica +3,73% si 

Transgaz +2,22%. 

Aprecieri importante de pana la 5% au fost 

consemnate de catre OMV Petrom si DIGI. 

Valoarea totala a tranzactiilor a urcat vineri pana la 
nivelul de 62 de milioane de lei, mentinand ridicata 

rata de lichiditate. 
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Analiștii și managerii de investiții de pe Wall Street se așteaptă la încă o săptămână grea 
pentru piețele financiare din Statele Unite, întrucât cazurile de coronavirus și decesele sunt 

în creștere în marile orașe, în timp ce neînțelegerile din Congres pe tema unui pachet de 
ajutor propus de administrația Trump pentru susținerea economiei continuă, transmite 

Reuters. (profit.ro) 
 

Conducerea SIF Oltenia (SIF5) a convocat acţionarii pentru adunarea de bilanţ, la data de 28 
aprilie, pe ordinea de zi găsindu-se propunerea repartizării, din profitul anului trecut, a unui 

dividend unitar de 0,1 lei, echivalentul unui randament brut de 5,26%, faţă de preţul de 
închidere de ieri al acţiunilor SIF5, de 1,9 lei (sau 4,7% raportat la preţul mediu de 

tranzacţionare al titlurilor societăţii, în anul 2019), reiese din notificarea emitentului remisă, 

vineri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Consiliul de Administraţie al Romgaz (simbol bursier - SNG), cel mai mare producător de 
gaze naturale din România, controlat majoritar de statul român (70%), a propus spre 

aprobare acţionarilor în şedinţa din 22 (23) aprilie 2020 un dividend brut de 1,61 lei pe 
acţiune, din care 1,39 lei este aferent profitului pe anul 2019, iar 0,22 lei este aferent 

rezultatului reportat, potrivit unui comunicat la Bursă. (zf.ro) 
 

Oil Terminal (simbol bursier OIL), operator de produse petroliere controlat de statul român 
(59,6%), şi-a convocat acţionarii în data de 23 (24) aprilie 2020 pentru a aproba politica de 

dividend a societăţii, respectiv repartizarea profitului net pe 2019 în valoare de 2,6 mil. lei, 
se arată într-un raport la Bursă. (zf.ro) 

 
 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-se-pregateste-pentru-o-noua-saptamana-dificila-pe-fondul-amplificarii-riscurilor-provocate-de-epidemia-de-coronavirus-19312056
https://www.bursa.ro/din-profitul-anului-trecut-sif-oltenia-propune-un-dividend-cu-randament-brut-de-5-2-procente-28812931
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-le-propune-actionarilor-dividende-de-620-5-mil-lei-din-profitul-pe-2019-si-din-rezultatul-reportat-randament-cumulat-de-6-sub-asteptarile-din-piata-19009470
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/operatorul-portuar-oil-terminal-vrea-sa-si-rasplateasca-actionarii-cu-50-din-profitul-pe-2019-1-13-milioane-lei-cu-un-randament-de-1-3-19009539


 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 7347,75 -0,50 

BET-TR 11761,96 -0,50 

BET-BK 1412,33 0,78 

BETPlus 1100,29 -0,42 

BET-FI 38515,27 -1,36 

BET-NG 559,36 0,87 

BET-XT 679,88 -0,35 

BET-XT-TR 1095,70 -0,35 

ROTX 15320,17 -0,53 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 20 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 1,0500 20.898.819,72 

TLV 1,7300 16.403.993,03 

SNG 26,5000 6.215.900,75 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

FP 1,0500 19.148.723 

TLV 1,7300 9.217.034 

SNP 0,2940 5.833.953 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 20 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/

