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“Investitorul de azi nu 

profita de cresterea 

zilei de ieri.” 

- Warren Buffet 
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Bursele externe au inchis vineri in crestere, in special in SUA, 

dupa o saptamana in care indicii au avut miscari tipice de 
consolidare. 
 

La BVB, evolutia indicilor a fost contrara, dupa ce aproape toti 
au inregistrat a patra sedinta consecutiva de scadere.  
 

Sedinta de vineri s-a suprapus cu multe raportari la 9 luni  
venite de la emitenti, o parte dintre acestea fiind de la 
companiile constituente ale indicelui BET. Au fost raportate 

atat cresteri ale profitului cat si scaderi. 
 
Prin urmare, Banca Transilvania a raporat la nivel de grup un 

profit net de 1,056 miliarde de lei, in scadere cu 32,63%, iar 
la nivel de banca profitul net a fost de 901,4 milioane de lei, in 
scadere cu aproape 35%. Apoi, Romgaz a raportat  un profit 

net de 941,95 milioane lei, in scadere cu 20,52%. Transgaz a 
raportat un profit net de 204,7 milioane de lei, in scadere cu 

8,8%. SIF Oltenia a raportat un profit net de 34,9 milioane de 
lei, in scadere cu 70,3%, in timp ce DIGI a raportat la 9 luni 
2020 o pierdere a profitului net de 23,5 milioane de lei fata de 

profitul net de 24,9 milioane de lei la 9 luni 2019. 
 
In privinta cresterilor de profit la 9 luni, Trasnelectrica a 

raporat un profit net de 152,3 milioane de lei, in crestere cu 
107,03%. Electrica a raportat un profit net de 396,16 milioane 
de lei in crestere cu 59,38%. Medlife a raportat un profit net 

de 43,99 milioane RON in crestere cu 126,8%, iar Alro a 
raportat un profit net in crestere semnificativa in valoare de 
273,3 milioane de lei fata de pierderea la 9 luni 2019 de 22,7 

milioane de lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale controlat de statul român, a raportat un 
profit net de 141 milioane de lei în T3/2020, în scădere cu 33% faţă de aceeaşi perioadă din 

2019 în timp ce afacerile s-au diminuat cu 21% la 725 milioane de lei, în principal pe fondul 
livrărilor mai mici de gaze naturale. (zf.ro) 
 

Producătorul de vinuri Purcari, ale cărui acţiuni sunt incluse în structura indicelui principal BET şi 
care are în acţionariat şi Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al fraţilor Pavăl de la Dedeman, a 

încheiat T3/2020 cu venituri de 53,4 mil. lei, în creştere cu 5% faţă de perioada similară din 
2019, în timp ce profitul net s-a diminuat cu 18%, până la valoarea de 10 mil. lei. (zf.ro) 

 
Pierderile grupului Rompetrol Rafinare au crescut de 5,8 ori în primele 9 luni ale anului față de 

perioada similară din 2019, la 156,18 milioane dolari. (profit.ro) 
 

MedLife, cel mai mare jucător privat de sănătate din România, a raportat afaceri de 770 mil. lei 
în primele nouă luni din 2020, o creştere de 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, arată 

datele din raportul companiei la bursă. (zf.ro) 
 

Zentiva România (SCD) a realizat în primele 9 luni o cifră de afaceri de 400,74 milioane lei, cu 
1,12% mai mici decât cele de 405,31 milioane lei din perioada similară a anului trecut. (profit.ro) 

 
Biofarm București (BIO), societate din portofoliul SIF-urilor, a realizat în primele 3 trimestre 
venituri din vânzări de 156,92 milioane lei, în creștere cu 11,97% față de cele de 140,14 milioane 

lei din perioada similară a anului trecut. (profit.ro) 
 

Pe fondul unui declin al volumelor, indicii de la BVB au avut închideri negative, dar evoluțiile au 
fost divergente la nivelul celor mai lichide acțiuni. (profit.ro) 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-romgaz-profit-net-de-141-milioane-de-lei-si-19746379
Producătorul%20de%20vinuri%20Purcari,%20ale%20cărui%20acţiuni%20sunt%20incluse%20în%20structura%20indicelui%20principal%20BET%20şi%20care%20are%20în%20acţionariat%20şi%20Pavăl%20Holding,%20vehiculul%20de%20investiţii%20al%20fraţilor%20Pavăl%20de%20la%20Dedeman,%20a%20încheiat%20T3/2020%20cu%20venituri%20de%2053,4%20mil.%20lei,%20în%20creştere%20cu%205%25%20faţă%20de%20perioada%20similară%20din%202019,%20în%20timp%20ce%20profitul%20net%20s-a%20diminuat%20cu%2018%25,%20până%20la%20valoarea%20de%2010%20mil.%20lei.
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/pandemia-si-volatilitatea-din-pietele-petroliere-au-adancit-de-aproape-6-ori-pierderile-rompetrol-rafinare-19590788
https://www.zf.ro/companii/medlife-incheiat-trimestrul-iii-2020-afaceri-770-mil-lei-plus-8-fata-19746030
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zentiva-romania-si-a-redus-cu-10-profitul-net-la-9-luni-19595446
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/in-an-de-criza-medicala-biofarm-isi-majoreaza-afacerile-si-profitul-net-la-9-luni-19595414
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-la-a-4-a-zi-de-corectii-cea-mai-mare-parte-a-exploziei-de-pret-de-luni-a-fost-anulata-19594056


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8910,13 -0,75 

BET-TR 14985,13 -0,75 

BET-BK 1692,15 -0,05 

BETPlus 1333,36 -0,71 

BET-FI 39504,69 -0,44 

BET-NG 656,34 -0,99 

BET-XT 792,95 -0,74 

BET-XT-TR 1340,11 -0,73 

ROTX 18670,27 0,25 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 13 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 

EBS 108,4000 7.034.875,40 

TLV 2,0300 5.595.868,88 

SNG 26,8000 5.389.593,65 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,4050 6.794.969 

SNP 0,3300 5.001.270 

TLV 2,0300 2.779.488 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 13 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/

