
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 28 August 2020 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“Lanturile 

obisnuintelor sunt 
prea usoare pentru a fi 

simtite, pana cand 
devin prea grele 

pentru a mai fi rupte.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET a inchis in scadere in ultima zi a 
saptamanii recente, dupa ce timp de sase sedinte 

consecutive s-a aflat in crestere. 
 

Aceasta scadere a venit atat pe fondul corectiei 

usoare a principalilor indici europeni, dar si ca 
urmare a motiunii de cenzura asupra guvernulului 

Orban care ar urma sa aiba loc luni incepand cu orele 
14:00. 

 

Ca urmare, actiunile Banca Transilvania au scazut cu 
1,33%, pe un volum usor in crestere fata de cel din 

sedinta anterioara, in timp ce BRD a stationat, iar 
OMV Petrom a inchis cu putin pe plus, dupa ce initial 

luase un avans mai mare. 

 
Lichiditatea s-a diminuat, astfel ca valoarea totala a 

schimburilor a totalizat 27,5 milioane de lei, din care 
cel mai mare rulaj, de 11,9 milioane de lei, fiind 

inregistrat la Banca Transilvania. 

 
Luni sunt asteptate mai multe raportari semestriale, 

printre acestea Fondul Proprietatea, SIF Banat-

Crisana si Vrancart. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare 
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Cemacon Cluj (CEON), producător de cărămizi controlat de Dedeman (73,3%) şi PIF Industrial 

(16,7%), a înregistrat un profit de 10,3 mil. lei în in semestrul I, în scădere cu 26% faţă de 
perioada similară a anului trecut, în timp ce afacerile companiei s-au diminuat cu 22% până la 
valoarea de 57,4 mil. lei. (zf.ro) 

 
Producătorul de componente auto Compa Sibiu a încheiat primele şase luni ale anului cu afaceri 

de 235,5 mil. lei, în scădere cu 40% faţă de perioada similară din 2019, cea mai mare parte din 
încasări, respectiv 70%, provenind din exporturi. (zf.ro) 

 
Turbomecanica Bucureşti (TBM) a obţinut, pentru primul semestru al anului, un profit net de 

10,09 milioane de lei, cu 30,3% sub cel de la jumătatea anului trecut, în condiţiile creşterii 
cheltuielilor într-un ritm mai accelerat decât cel al veniturilor. (bursa.ro) 

 
Turism, Hoteluri, Restaurante - Marea Neagră (EFO) a raportat un profit net de aproape 3,27 

milioane de lei, în primul semestru al anului, faţă de o pierdere de 4,7 milioane de lei la jumătatea 
lui 2019. Este efectul înstrăinării unor active din portofoliu, în condiţiile în care activitatea de 

bază a societăţii turistice a fost puternic afectată de măsurile antiCovid-19. (bursa.ro) 
 

În ultima sesiune de tranzacționare a săptămânii de pe bursa românească, acțiunile Băncii 
Transilvania au concentrat din totalul schimburilor, în timp ce reperul unor transferuri de 1,6 
milioane lei nu a mai depășit de niciun alt titlu. (profit.ro) 

 
Companiile americane de tehnologie au în prezent o capitalizare bursieră mai mare decât întreaga 

piață europeană, arată o analiză realizată de Bank of America, transmite CNBC. (profit.ro) 
 

https://www.zf.ro/constructii-imobiliare/producatorul-de-caramizi-cemacon-controlat-de-dedeman-raporteaza-19526237
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/contractia-din-industria-auto-europeana-trimite-compa-sibiu-pe-19525813
https://www.bursa.ro/pentru-prima-jumatate-a-anului-profitul-turbomecanica-scade-cu-30-procente-la-zece-milioane-lei-21074046
https://www.bursa.ro/in-urma-instrainarii-unor-active-thr-marea-neagra-raporteaza-un-profit-de-3-2-milioane-lei-la-jumatatea-anului-40774042
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/la-bvb-banca-transilvania-si-restul-lumii-19464376
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/bank-of-america-valoarea-de-piata-a-companiilor-americane-de-tehnologie-a-devenit-mai-mare-decat-intreaga-piata-europeana-de-capital-19465225


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8850,68 -0,27 

BET-TR 14753,27 -0,26 

BET-BK 1723,56 -0,06 

BETPlus 1325,68 -0,29 

BET-FI 42233,96 -0,19 

BET-NG 678,65 0,10 

BET-XT 802,93 -0,26 

BET-XT-TR 1345,28 -0,23 

ROTX 18199,81 -0,27 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 28 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 2,2250 11.894.271,97 

SNG 28,9500 1.599.739,55 

SFG 13,5000 1.519.915,35 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,2250 5.340.212 

SNP 0,3455 3.246.987 

FP 1,2400 1.157.570S 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 28 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/

