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“Prima regula este sa 

nu pierzi. A doua 
regula este sa n-o uiti 

pe prima.” 

- Warren Buffet 
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Odata cu raliul burselor externe, bursa locala a facut 

un salt pe masura, avansand cu aproape 1,5%, trasa  
in sus de principalele blue-chipsuri, cele cu ponderile 

cele mai ridicate in indici. 

 
Prin urmare, OMV Petrom a urcat cu 3,13%, fiind la 

a doua sedinta de crestere consecutiva importanta, 
apoi Banca Transilvania care a incheiat cu +2,07%, 

dar care in timpul sedintei a trecut de 3%, prin 

retestarea nivelului de 2,2350 lei/actiune, acesta 
fiind topul local anterior, stabilit in urma cu doua 

luni. 
 

Alte aprecieri importante, care au sprijinit cresterea 

indicilor de la BVB, s-au consemnat pentru 
Transelectrica +2,76%, Romgaz +1,22% si DIGI 

+1,47%. 
 

Lichiditatea a urcat pana aproape de nivelul de 60 de 

milioane de lei, cea mai mare sustinere venind 
dinspre Banca Transilvania, unde valoarea 

schimburilor cu actiunile bancii a reprezentat 

aproape 30% din rulajul total la BVB. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare 
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Un număr de 122 de împrumuturi de peste 1 milion de lei au fost acordate de investitorii persoane 
fizice statului român prin programul de titluri de stat Fidelis, în timp ce alte 23 de subscrieri de 

mai mult de 1 milion de euro au fost înregistrate pe emisiunea în euro, arată datele centralizate 
de ZF din platforma BVB. (zf.ro) 
 

 
Într-un context în care la New York Stock Exchange avem noi maxime de la declanșarea crizei 

coronavirus, și la BVB am avut cea de-a 4-a apreciere din această vară. (profit.ro) 
 

 
Acțiunile europene s-au apreciat puternic în prima parte a tranzacțiilor de marți și au urcat la 

maximul ultimelor peste trei săptămâni, susținute de avansul companiilor din turism și sectorul 
auto, pe fondul așteptărilor legate de revenirea economiilor din criza provocată de noul 

coronavirus și al datelor încurajatoare privind vânzările de mașini în China. (profit.ro) 
 

 
Tesla a anunțat marți divizarea acțiunilor în proporție de cinci la unu, pentru a le face mai 

atractive pentru investitorii de retail, după creșterea puternică a prețului titlurilor în acest an, 
transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 
Rata anuală a inflației a urcat la 2,8% în luna iulie a acestui an, de la 2,6% în iunie, în condițiile 

în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,57%, serviciile cu 3% iar mărfurile nealimentare 
cu 0,88%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). (profit.ro) 

 

https://www.zf.ro/finante-personale/finante-personale-fidelis-programul-de-imprumut-al-statului-de-la-19500989
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-la-cea-mai-buna-sesiune-din-ultimele-4-saptamani-apreciere-consistenta-pe-actiunile-bancii-transilvania-19448256
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-maximul-ultimelor-3-saptamani-datele-peste-asteptari-privind-economiile-sperantele-vaccin-covid-19-alimenteaza-optimismul-pofida-deteriorarii-relatiilor-sua-china-19447823
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/tesla-a-anuntat-divizarea-actiunilor-in-proportie-de-cinci-la-unu-pentru-a-le-face-mai-atractive-pentruv-investitori-19448539
https://www.profit.ro/stiri/economie/rata-anuala-a-inflatiei-a-urcat-la-2-8-in-luna-iulie-19448593


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8745,68 1,46 

BET-TR 14578,79 1,45 

BET-BK 1699,45 1,42 

BETPlus 1311,65 1,44 

BET-FI 42522,01 1,35 

BET-NG 655,70 1,44 

BET-XT 794,75 1,47 

BET-XT-TR 1331,25 1,46 

ROTX 18006,68 1,43 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 11 August 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 2,2150 17.353.949,22 

BRD 11,9800 8.092.016,98 

FP 1,2500 7.811.117,49 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3295 13.444.984 

TLV 2,2150 7.850.069 

FP 1,2500 6.261.540 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 August 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/

