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“The most important 

quality for an investor 
is temperament, not 

intellect.” 

- Warren Buffet 
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Piata locala a raspuns meirecuri cu o oarecare 

retinere la cresterile burselor externe, reusind doar 
o apreciere de +0,27% a indicelui BET, desi pe 

parcursul sedintei a urcat peste jumatate de 

procent. 
 

Cele mai mari cresteri s-au inregistrat la Banca 
Transilvania si BRD, de +1,21%, respectiv 

+1,04%. Ceva mai in urma s-a situat Electrica cu 

+0,94%. 
 

Cu toate ca aprecierile blue-chipsurilor au fost 
modeste fata de cele din pietele externe, rulajul 

general a crescut foarte mult, astfel ca valoarea 

acestuia a ajuns la 55 de milioane de lei. 

Cele mai cautate actiuni au fost cele ale bancilor 

Transilvania si BRD, realizandu-se rulaje de peste 
12 milioane de lei pentru fiecare, urmate de catre 

Fondul Proprietatea cu o valoare a schimburilor de 

9 milioane de lei. 

 

Sinteza sedintei de sa tranzactionare 
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Cele 17 companii incluse în indicele de referinţă BET au încheiat primul semestru al anului cu o 
capitalizare cumulată de 80,6 miliarde de lei, în scădere cu 15,4% faţă de valoarea de la finele 

anului 2019, dinamică determinată de scăderile de pe burse pe fondul crizei de sănătate, potrivit 
calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la BVB. (zf.ro) 
 

 
Curtea de Apel Craiova a suspendat, ieri, executarea hotărârilor luate de adunarea acţionarilor 

SIF Oltenia (SIF5) din data 28 aprilie, prezidată de Tudor Ciurezu, până la soluţionarea definitivă 
a cererilor având ca obiect constatarea nulităţii respectivelor hotărâri, se arată pe portalul 

instanţelor de judecată. (bursa.ro) 
 

 
Fondul Proprietatea raportează pentru finalul lunii iunie un rezultat negativ al exercițiului de 

aproape 850 milioane lei și, cu excepția SIF Oltenia, toate SIF-urile sunt, de asemenea, pe 
pierdere. (profit.ro) 

 
 

Titlurile Băncii Transilvania și BRD au adunat schimburi depășind reperul de 25 milioane lei, într-
o zi în care s-au apreciat fiecare cu peste 1%, influențând decisiv închiderea pozitivă la nivelul 

indicilor. (profit.ro) 
 
 

Cotațiile petrolului cresc miercuri în contextul în care stocurile americane de petrol au consemnat 
cea mai mare scădere săptămânală din acest an. Prețurile urcă în pofida faptului că statele din 

OPEC și aliații lor se pregătesc să facă pași înapoi în privința tăierilor de producție începând de 
luna vitoare. (profit.ro) 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-campaniile-din-bet-in-iunie-2020-de-la-cresteri-de-19426087
https://www.bursa.ro/curtea-de-apel-craiova-a-suspendat-executarea-deciziilor-aga-sif5-prezidata-de-ciurezu-02450045
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/pierderi-importante-pentru-fondurile-inchise-de-investitii-doar-sif-oltenia-sta-in-picioare-cu-un-profit-net-la-jumatatea-anului-19422255
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/volumele-revin-la-bvb-aduse-de-actiunile-bancare-19422191
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/stocurile-de-titei-din-sua-declin-peste-asteptari-pretul-petrolului-urca-desi-opec-face-pasi-inapoi-in-privinta-taierilor-de-productie-19422197


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8439,27 0,27 

BET-TR 14073,57 0,26 

BET-BK 1654,82 0,13 

BETPlus 1264,75 0,28 

BET-FI 41110,62 -0,44 

BET-NG 648,51 -0,22 

BET-XT 770,06 0,12 

BET-XT-TR 1290,20 0,12 

ROTX 17466,32 0,28 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 15 Iulie 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 2,0950 12.936.487,43 

BRD 11,7000 12.502.838,90 

FP 1,1750 9.252.295,32 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3180 11.962.544 

FP 1,1750 7.840.031 

TLV 2,0950 6.175.789 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 Iulie 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/

