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“The most important 

quality for an investor 

is temperament, not 

intellect.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala s-a aflat miercuri la a treia sedinta 
consecutiva de apreciere. Dupa acest raliu care s-a 

desfasurat odata cu noile maxime locale inregistrate la 
bursele externe, indice BET s-a apropiat la un pas de 

primul varf facut pe primul val de revenire dupa 
corectia din luna matie. 

Blue-chipurile care au contribuit la aprecierea indicelui 
BET au fost OMV Petrom +2,35%, Romgaz +2,46% si 

BRD +1,72%. 

Desi s-a aflat in scadere fata de sedinta precedenta, 

valoarea totala a tranzactiilor a ramas la un nivel relativ 
ridicat, cu putin sub valoarea de 50 de milioane de lei. 

Banca Transilvania a revenit pe prima pozitie in topul 
lichiditatii, urmata apoi de catre Erste Group Bank care 

a ocupat pozitia a doua datorita unei aprecieri 
importante cu +6,51% a actiunilor tranzactioante la 
BVB, dupa ce la bursa de la Viena actiunile bancii au 

inchis sedinta cu o crestere foarte mare, de + 9,53%.  

In SUA indicii au continuat sa urce, astfel ca indicele 

DJIA a inregistrat miercuri un nou maxim local, dupa o 
apreciere cu 2,21%. 
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Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, a raportat pentru T1/2020 un 

profit net de 260,9 mil. lei, în scădere cu 40,1% faţă de perioada similară a anului trecut, rezultat 
influenţat de declanşarea crizei generată de pandemia de COVID-19. (zf.ro) 
 

Grupul BCR a înregistrat în primul trimestru al anului un profit net atribuibil acţionarului majoritar, 
Erste, de 78,3 milioane euro, în creştere cu 69% faţă de perioada similară din 2019, potrivit 

raportului financiar al grupului austriac. (zf.ro) 
 

Transportatorul de țiței prin conducte Conpet propune un dividend agregat de peste 7 lei/acțiune, 
cu randament net de 8,5%. (profit.ro) 

 
Banca Transilvania (TLV) a primit miercuri aprobarea acţionarilor pentru a-şi remunera 

investitorii cu un dividend de 0,115 lei pe acţiune, adică un randament de 5,7%, dar şi pentru a 
acorda o acţiune gratuită la 10 deţinute. (zf.ro) 

 
Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a închis şedinţa de 

tranzacţionare din 29 aprilie 2020 la maximul istoric de 15,96 lei pe acţiune, ceea ce oferă 
companiei controlate de statul român o capitalizare de 4,8 miliarde de lei. (zf.ro) 

 
În contextul în care bursa americană a atins cele mai ridicate valori de la jumătatea lunii martie 
până în prezent, și pe piața de capital românească raliul a mai pus o sesiune pozitivă dominată 

de acțiunile cu profil financiar. (profit.ro) 
 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-cea-mare-banca-romania-raportat-profit-261-mil-19107398
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/grupul-bcr-profit-net-atribuibil-actionarului-erste-78-3-milioane-19107454
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/conpet-ploiesti-distribuie-catre-actionari-88-din-profitul-din-2019-si-acorda-si-dividend-suplimentar-19348085
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/banca-transilvania-unda-verde-de-la-actionari-pentru-dividende-cu-5-19106867
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-la-maximul-istoric-la-bursa-de-la-bucuresti-4-8-19106696
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/castig-de-inca-1-procent-pe-impulsul-de-revenire-de-la-bvb-tranzactii-echivalente-cu-10-milioane-euro-19348060


 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8274,76 1,02 

BET-TR 13245,89 1,02 

BET-BK 1587,33 1,12 

BETPlus 1239,26 0,94 

BET-FI 40945,47 0,19 

BET-NG 636,24 1,62 

BET-XT 756,67 0,96 

BET-XT-TR 1219,48 0,96 

ROTX 17218,92 1,12 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 29 Aprilie 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 2,0150 11.062.173,84 

EBS 97,1400 6.741.403,72 

FP 1,1650 6.309.836,47 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3265 12.703.329 

TLV 2,0150 5.428.482 

FP 1,1650 5.402.948 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 29 Aprilie 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/

