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“Nu te protejezi in 

mod adecvat fiind pe 
jumatate treaz in timp 

ce ceilalti dorm.” 

- Warren Buffet 
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Pe fondul unei evolutii modeste a burselor europene, 
piata locala inchide in crestere, dupa ce indicele BET a 
urcat cu 1%, in urma aprecierii companiilor financiar 

bancare. 
 

Asadar, BRD si Banca Transilvania urca cu 2,56%, 
respectiv 1,47%, in timp ce Fondul Proprietatea s-a 

apreciat cu 1,94%. 
 

Totodata, companii din energie si transport energie, 
Nuclearelectrica, Romgaz, Transelectrica si Transgaz au 

inchis efectiv in stagnare.  
 

Lichiditatea a fost dominata tot de catre companiile 
bancar-financiare, in frunte cu Erste Group care, desi este 

o companie externa si nu se afla in componenta indicelui 
BET, a fost cea mai lichida in piata principala in sedinta 

de miercuri, rulajul ajungand la 14,4 milioane de lei, 
talonata indeaproape de catre Fondul Proprietatea cu un 
rulaj de 11,1 milioane de lei. Banca Transilvania, care 

pana ieri se afla pe locul intai in topul lichiditatii, a coborat 
pe locul patru, dupa un rulaj de aproape 3 milioane de 

lei. 
 

Indicii bursei americane au revenit pe scadere miercuri, 
cu pierderi mai mari de doua procente. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Adrian Pavăl şi Dragoş Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, cea mai mare afacere 
antreprenorială românească, au transferat deţinerile pe care le aveau la companiile listate 

Electrica şi Conpet de la Dedeman SRL la Pavăl Holding, se arată la bursă. (zf.ro) 
 
 

Conducerea producătorului de gaze naturale Romgaz propune acționarilor rectificarea bugetului 
pe 2020 al companiei în scădere cu circa 25% în ceea ce privește profitul, veniturile și investițiile 

realizate, în principal din cauza scăderii cererii, a producției și a cotațiilor din piață, din cauza 
pandemiei COVID-19, dar și a noilor obligații legale de ofertare de gaze pe burse prin licitații cu 

prețuri de pornire plafonate, așa-numitul program de gas release. (profit.ro) 
 

 
Administratorul Fondului Proprietatea vrea ca atât timp cât preţul de la bursă este sub VUAN să 

răscumpere acţiuni. „Avem cash suplimentar venit de la vânzarea din Petrom“. (zf.ro) 
 

 
Producătorul de electrocasnice Electroargeş (simbol bursier ELGS) din Curtea de Argeş a primit 

din partea Ministerului Finanţelor Publice un ajutor de stat de maximum 27,7 milioane de lei 
pentru extinderea capacităţii de producţie de componente electrocasnice. (zf.ro) 

 
 
După câteva ședințe în care Bursa de Valori București a adunat volume excepționale în contextul 

promovării acesteia la statutul de piață emergentă piața a tins să se liniștească. Fenomenul 
etapei, al tranzacțiilor deal de dimensiuni consistente, s-a prelungit și în ședința de astăzi. 

(profit.ro) 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fratii-paval-si-au-transferat-detinerile-pe-care-le-aveau-la-19566237
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/covid-19-si-obligatiile-de-vanzare-la-preturi-de-pornire-plafonate-taie-profitul-veniturile-si-investitiile-romgaz-cu-peste-25-noul-iernut-gata-doar-in-iunie-2021-19489109
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/administratorul-fondului-proprietatea-vrea-ca-atat-timp-cat-pretul-19566618
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ministerul-finantelor-publice-acorda-electroarges-un-ajutor-de-stat-19566238
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-castiga-un-procent-volumele-tind-sa-se-reduca-dupa-rearanjarile-de-portofolii-ale-dedeman-si-protagonista-principala-a-pietei-reglementate-este-o-actiune-din-austria-19490393


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9110,46 1,01 

BET-TR 15178,64 1,01 

BET-BK 1723,18 0,30 

BETPlus 1364,19 0,97 

BET-FI 42706,63 0,44 

BET-NG 663,17 0,14 

BET-XT 819,61 0,79 

BET-XT-TR 1372,62 0,79 

ROTX 18353,61 0,53 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 23 Septembrie 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 

EBS 89,7600 12.425.215,02 

FP 1,3150 8.595.271,30 

SNP 0,3395 4.157.115,42 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3395 12.265.804 

FP 1,3150 8.595.271 

TRP 0,3950 1.978.197 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 23 Septembrie 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/

