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“Cumparati companii 
cu un istoric solid de 

profitabilitate si care 
au o franciza de 

business dominanta.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  

1. Sinteza sedintei 

2. Stiri bursiere 

3. Sumar BVB 

4. Contact 

 
 

 
Aprecierile la bursele externe s-au mai domolit, astfel ca 

cele mai mari cresteri ale indicilor au depasit cu putin un 
procent. Cel mai important indice european, DAX30, a 

urcat cu mai putin de jumatate de procent, la fel si CAC40 
indicele bursei de la Paris. 

 
Evolutia blue-chipsurilor de la BVB a fost mixta, indicele 
BET inchizand usor pe minus, la nivelul de 9.050 de 

puncte. Companiile bancare, Transilvania si BRD, au 
inchis in scadere cu 0,73%, respectiv 1,08%. Tot in 

scadere a inchis si Fondul Proprietatea 0,38%, impreuna 
cu Nuclearelectrica 0,84%. 

 
De cealalta parte a zonei zero s-au aflat in special 

Transelectrica, Transgaz si OMV Petrom, in timp de 
Romgaz si Electrica au inchis in stagnare. 

 
Lichiditatea pietei principale s-a mentinut peste nivelul de 

30 de milioane de lei, actiunile bancare fiind cel mai 
intens tranzactionate, doar ca fata de sedintele 

anterioare, Erste Group pierde locul intai in top in 
favoarea TLV, care a inregistrat un rulaj cu putin mai 

mare, 7,3 milioane de lei, fata de 7,1 miliaone de lei. 
Urmatoarea pozitionata in topul lichiditatii a fost BRD cu 
4,5 milioane de lei si Teraplast care a ocupat locul patru 

cu un rulaj de 3,4 milioane de lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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47 de companii listate îşi vor raporta pe 13 noiembrie 2020 rezultatele financiare aferente 

T3/2020, implicit cele la nouă luni din acest, în ceea ce este probabil cel mai important sezon de 
raportări din 2020 în contextul în care investitorii vor putea calcula posibile dividende. (zf.ro) 
 

În doar 3 zile, respectiv 9, 10 şi 11 noiembrie, investitorii persoane fizice au subscris titluri de 
stat Fidelis de aproape 300 mil. lei, cel mai ridicat interes fiind pe segmentul denominat în euro, 

respectiv 189 milioane de lei, arată calculele realizate de ZF din platformele brokerilor. (zf.ro) 
 

SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), primele societăţi de investiţii financiare care şi-
au publicat rezultatele financiare la T3/2020, au raportat pierderi şi o diminuare a veniturilor din 

dividende în primele nouă luni ale anului, în contextul în care unele societăţi din portofoliul lor au 
acordat dividende mai mici din profitul pe 2019, iar altele au suspendat distribuirea de dividende 

în acest an, dar şi ca urmare a scăderii cotaţiilor pe fondul pandemiei COVID-19. (zf.ro) 
 

Producătorul de materiale de construcţii Prefab (PREH) a raportat un profit net de 13,7 milioane 
de lei, pentru primele nouă luni ale anului curent, de peste unsprezece ori mai mare decât cel de 

la finele lunii septembrie 2019, în condiţiile optimizării costurilor de producţie şi a creşterii 
productivităţii. (bursa.ro) 

 
După explozia de prețuri de luni, bursa românească a adăugat a a 2-a zi consecutivă de repaos, 
tendința fiind chiar de ușoară corecție, în contextul unui rulaj de 38,96 milioane lei (8,00 miliane 

euro) al pieței de acțiuni, sub valoarea medie zilnică de tranzacționare a ultimilor 3 ani. (profit.ro) 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/investitori-pregatiti-va-47-de-companii-listate-ies-vineri-la-tabla-19741379
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/300-milioane-de-lei-subscrisi-in-doar-3-zile-de-populatie-in-oferta-19741234
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/primele-raportari-sif-uri-sif1-sif4-pierdere-luni-2020-veniturile-19741235
https://www.bursa.ro/pentru-primele-noua-luni-ale-anului-prefab-profit-de-13-7-milioane-lei-de-peste-unsprezece-ori-peste-cel-din-ianuarie-septembrie-2019-88402149
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/titlurile-de-stat-in-prim-planul-tranzactiilor-de-la-bvb-19583364


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9050.07 -0,17 

BET-TR 15219,31 -0,18 

BET-BK 1706,38 -0,04 

BETPlus 1353,58 -0,19 

BET-FI 39713,17 0,00 

BET-NG 670,95 0,27 

BET-XT 805,31 -0,12 

BET-XT-TR 1360,90 -0,12 

ROTX 18729,46 -0,09 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 11 Noiembrie 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 2,0450 7.327.345,68 

EBS 104,1000 7.153.169,85 

BRD 12,8600 4.493.795,40 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,4280 7.935.944 

TLV 2,0450 3.562.253 

SNP 0,3385 3.547.354 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 Noiembrie 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/

