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“Timpul este prietenul 

companiilor excelente 
si inamicul celor 

mediocre.” 

- Warren Buffet 
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Bursele europene au trecut joi printr-o noua corectie in 
prima parte a sedintei, influentand evolutia actiunilor 

de la BVB, astfel ca majoritatea indicilor pietei locale 
au inchis in minus. 

  
Indicele BET a pierdut jumatate de procent, influentat 

in mare parte de catre scaderile cu -1,46% a titlurilor 
Bancii Transilvania si cu -0,96% a titlurilor BRD, 

constituenti cu pondere ridicata in principalul indice. 
 

Scaderi importante au mai inregistrat Transelectrica -
1,26% si Electrica -1,36%. Pe acest fond de scadere 

lichiditatea a ramas in continuare sub pragul de 20 de 

milioane de lei, insa mai mult de jumatate din acesta 
valoare s-a realizat din schimburile cu actiuni Banca 

Transilvania. 
 

Locul secund in topul lichiditatii a fost ocupat de catre 
Teraplast, cu un rulaj in crestere in ultimele doua 

sedinte, pe fondul unei aprecieri a pretului de piata, 
care a atins noi maxime istorice, dublandu-se practic 

in ultimele 6 luni. Luni, 26 octombrie, compania are in 

calendar raportarea financiara la 9 luni. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stiri bursiere 
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Cine sunt cei mai mari acţionari ai Romgaz, „perla“ statului la bursă: Ministerul Energiei cu 70%, 

Pilonul II cu 12,8% şi SIF-urile cu 3,7%. Romgaz are minus 22% de la începutul anului. (zf.ro) 
 
 

Producătorul de îngrăşăminte organice şi pesticide ecologice Norofert vrea să investească circa 
1,1 mil. de euro în 2021 în fabrica de la Filipeştii de Pădure, Prahova, pentru a lansa o a treia 

linie de producţie, şi anume cea de îngrăşăminte de sol, a explicat Vlad Popescu, CEO şi 
preşedinte al Consiliului de Administraţie. (zf.ro) 

 
 

Sphera Group (SFG), administratorul francizelor KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România,a  anunţat 
joi la bursă că în urma măsurilor luate de conducere ca răspuns la pandemia de COVID-19 şi a 

restricţiilor graduale impuse de autorităţi privitoare la activitatea din România, rezultatele 
financiare au înregistrat o evoluţie pozitivă. (zf.ro) 

 
 

Într-o sesiune de deprecieri și cu volume mici, peste jumătate din activitate a fost asigurată de 
acțiunea-fanion a bursei românești, cea a Băncii Transilvania. (profit.ro) 

 
 
Producătorul de autoturisme electrice Tesla (TSLA) se aprecia joi după-amiază cu până la 4% la 

bursa de la New York ca o reacţie pozitivă a investitorilor la rezultatele financiare semestriale 
raportate de companie. (zf.ro) 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cine-sunt-cei-mai-mari-actionari-ai-romgaz-perla-statului-la-bursa-19693791
https://www.zf.ro/zf-investiti-in-romania/zf-investiti-in-romania-vlad-popescu-ceo-norofert-vom-investi-1-1-19698111
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sphera-group-administratorul-kfc-si-pizza-hut-in-romania-isi-19699190
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/banca-transilvania-si-restul-lumii-19561379
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tesla-urca-ieri-cu-pana-la-4-la-bursa-de-pe-wall-street-dupa-ce-a-19699191


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8756,94 -0,54 

BET-TR 14729,93 -0,55 

BET-BK 1644,16 -0,13 

BETPlus 1310,69 -0,55 

BET-FI 39723,10 0,78 

BET-NG 640,43 -0,33 

BET-XT 782,99 -0,29 

BET-XT-TR 1323,41 -0,29 

ROTX 17573,56 -0,75 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 22 Octombrie 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 2,0300 11.251.951,74 

TRP 0,4160 1.811.993,62 

SNG 26,9000 1.783.287,35 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,0300 5.499.063 

TRP 0,4160 4.335.498 

SNP 0,3260 1.711.010 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 Octombrie 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/

