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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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Ascensiunea burselor europene a continuat miercuri,  
urmate apoi de cea americana, indicii de la NYSE 

reluand cresterile dupa inchiderile in scadere din 
sedinta anterioara. 

 

La BVB s-a consmenat o noua zi de apreciere, ceva 
mai redusa, de numai 1/3 de procent, dupa ce 

indicele BET s-a apropiat pe parcursul sedintei foarte 
mult de nivelul de 8.800 de puncte. 

 

Actiunile bancii Transilvania au fost, ca si ieri, cele 
mai cautate de catre investitori, in crestere cu 

+1,58% pana la nivelul de 1,2500 lei/actiune, banca 
ocupand in continuare primul loc in topul lichiditatii 

cu un rulaj de 10,1 milioane de lei. 

 
Rulajul general a evoluat in scadere, ajungand nu 

mai mult de 21 de milioane de lei. 
 

Tot miercuri, actiunile Alro Slatina au urcat pana 

aproape de limita zilnica de variatie, ca in finalul 
sedintei sa se stabileasca la +12,04%. Acesta 

apreciere brusca s-a produs ca urmare a cresterii 

rezultatului net cu +218%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare 
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Compania de stat Oil Terminal a raportat un profit net de 7,6 milioane lei pe primul semestru al 
anului, cu 64,8% mai mare față de perioada similară din 2019, grație avansului cantităților de 

țiței și produse petroliere derulate prin terminal, dar și majorării tarifelor reglementate practicate. 
(profit.ro) 
 

ASF vrea să schimbe modalitatea prin care societăţile de administrare de investiţii evaluează 
deţinerile în cazul unor companii listate care au o lichiditate redusă iar evaluarea la valoarea justă 

(IFRS 13) este nerelevantă prin marcarea la piaţă, cu un raport de evaluare. (zf.ro) 
 

Profitul net consolidat al Grupului BVB a urcat cu 10%, în semestrul I, la 4,24 milioane lei, 75% 
fiind generat de segmentul tranzacționare al Grupului, potrivit raportului financiar transmis azi. 

(financialintelligence.ro) 
 

Producătorul de aluminiu Alro Slatina (ALR) a raportat un profit net la nivel de grup de 254 
milioane de lei la S1/2020, de trei ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2019, determinat 

de acordarea pe final de iunie a unei subvenţii de 454 milioane de lei stabilită la nivel european 
sub forma unei scheme de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie electrică. (zf.ro) 

 
Piața a fost susținută de avansul de 1,58%, până la prețul de 2,2500 lei/acțiune a titlurilor Băncii 

Transilvania (TLV) care au adunat transferuri de 10,19 milioane lei, reprezentând aproape 
jumătate din rulajul de 21,24 milioane lei (4,39 milioane euro) al pieței de acțiuni. (profit.ro) 
 

Încetinirea economiei americane va continua probabil, din cauza restricțiilor care sunt impuse 
pentru a controla epidemia de coronavirus, iar americanii vor fi nevoiți să învețe să trăiască cu 

virusul pentru restul anului, au declarat miercuri doi oficiali ai Rezervei Federale (Fed), transmite 
Reuters. (profit.ro) 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/oil-terminal-si-a-majorat-profitul-cu-65-ca-urmare-a-cresterii-cantitatilor-derulate-prin-portul-constanta-si-a-tarifelor-reglementate-19449691
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/asf-vrea-sa-schimbe-modalitatea-in-care-societatile-de-investitii-19503269
https://financialintelligence.ro/profitul-net-consolidat-al-grupului-bvb-in-urcare-cu-10-la-424-milioane-lei-in-semestrul-i/
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/alro-slatina-incheie-s1-2020-cu-un-profit-de-254-mil-lei-la-afaceri-19503235
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-bancii-transilvania-trag-bursa-in-sus-si-aduc-a-3-a-sesiune-consecutiva-de-cresteri-19449404
https://www.profit.ro/stiri/economie/rezerva-federala-incetinirea-economiei-americane-va-continua-probabil-din-cauza-noilor-restrictii-impuse-pentru-controlarea-epidemiei-de-coronavirus-19449671


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8777,30 0,36 

BET-TR 14630,88 0,36 

BET-BK 1708,04 0,51 

BETPlus 1316,03 0,33 

BET-FI 42272,03 -0,59 

BET-NG 655,44 -0,04 

BET-XT 796,62 0,24 

BET-XT-TR 1334,34 0,23 

ROTX 18041,05 0,19 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 12 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 2,2500 10.195.017,39 

TGN 284,0000 3.348.319,00 

EBS 102,50000 1.368.152,95 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,2500 4.564.942 

TRP 0,4700 1.411.163 

SNP 0,3280 990.097 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 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/

