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“Un investitor trebuie 

sa faca foarte putine 
lucruri bine atata 

vreme cat evita marile 

greseli.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET a inchis sedinta de miercuri cu un nou 

maxim local, usor peste cel anterior, insa, spre 
deosebire de ziua anterioara cand a dat inapoi spre 

final, de data acesta inchiderea a avut loc foarte 

aproape de maximul sedintei. 
 

Lichiditatea a dat putin inapoi, pana la nivelul de 35 
de milioane de lei, sustinerea venind in special din 

schimburile cu actiuni Banca Transilvania si Fondul 

Proprietatea in valoare de 10,8 milioane de lei, 
respectiv 8,6 milioane de lei. 

 
Spre deosebire de sedinta anterioara, a crescut 

numarul de blue-chipsuri car eu inchis pe plus, in 

timp ce in scadere fiind doar actiunile DIGI si BVB. 
 

Principalele burse europene au mentinut trendul de 
crestere, insa la NYSE avansul indicilor au adus noi 

maxime, dintre care unele istorice. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare 
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Profitul net al Transgaz s-a majorat cu 18% în primul semestru al acestui an, ajungând la 231,1 

milioane lei, reducerea veniturilor din transportul internațional în urma suspendării tranzitului 
gazului rusesc pe Coridorul Transbalcanic cu 111 milioane lei fiind compensată de o majorare a 
veniturilor obținute din rezervarea de capacitate, în special la importuri în punctele de 

interconectare, cu 155 milioane lei. (profit.ro) 
 

Sphera Group (simbol bursier SFG), operatorul în sistem de franciză al lanţurilor de restaurante 
KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România, a raportat pentru S1/2020 o pierdere netă de 22,3 mil. 

lei (excluzând impactul adoptării IFRS 16), faţă de profitul de 18 mil. lei obţinut în perioada 
similară a anului trecut. (zf.ro) 

 
Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România în funcţie de valoarea 

activelor gestionate şi în acelaşi timp cea mai tranzacţionată acţiune de investitori, s-a apreciat 
cu 40% la bursa de la Bucureşti, de la minimul de 1,61 lei pe acţiune din 23 martie 2020 şi până 

la închiderea din 25 august 2020. (zf.ro) 
 

Producătorul de electrocasnice Electroargeş Curtea de Argeş (ELGS) a înregistrat pierderi de 
aproape 12 mil. lei în T2/2020, adică în lunile aprilie, mai şi iunie, faţă de un profit net de 1,1 

mil. lei în aceeaşi perioadă din 2019. (zf.ro) 
 
Cumpărătorii au găsit puterea pentru a împinge bursa românească spre a 5-a ședință consecutivă 

pozitivă într-un context în care și indicele S&P500 de la New York Stock Exchange escaladează 
noi maxime ale istoriei sale de un secol. (profit.ro) 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/transgaz-si-a-majorat-profitul-cu-18-compensand-scaderea-veniturilor-din-tranzitul-international-prin-primele-de-licitatie-obtinute-de-la-importatori-19462718
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pandemia-a-trimis-sphera-group-administratorul-kfc-pizza-hut-si-taco-19522251
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/banca-transilvania-revenire-de-40-de-la-minimul-din-23-martie-2020-19520135
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-electrocasnice-electroarges-curtea-arges-incheie-t2-19521759
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zi-de-cresteri-la-bursa-volumele-concentrate-de-actiunile-bancii-transilvania-si-fondul-proprietatea-19462400


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8835,85 0,58 

BET-TR 14727,76 0,58 

BET-BK 1714,66 0,14 

BETPlus 1324,04 0,57 

BET-FI 41908,51 -0,34 

BET-NG 669,69 0,93 

BET-XT 800,10 0,41 

BET-XT-TR 1340,16 0,42 

ROTX 18151,99 0,62 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 26 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 2,2650 10.826.952,79 

FP 1,2400 8.669.545,79 

SNN 16,8400 3.921.351,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

FP 1,2400 7.012.625 

TLV 2,2650 4.804.375 

SNP 0,3390 793.259 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 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/

