
––5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 16 Noiembrie 2020 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“Investitorul de azi nu 

profita de cresterea 

zilei de ieri.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala a inceput saptamana cu o evolutie mixta, care a 

dus la o evolutie stagnanta a indicilor, astfel ca si principalul 
indice de la BVB a inchis foarte aproape de referinta de vineri, 
cu o scadere de 0,04%. 

 
Lichiditatea a inregistrat o crestere cu 20%, datorita perioadei 
rezultatele la noua luni, astfel ca la Romgaz s-au realizat cele 

mai mari schimburi, in valoare de 11,8 milioane de lei, dupa 
ce emitentul a raportat o scadere a profitului net cu 20,52% 
fata de perioada similara a anului anterior. 

 
Cum era de asteptat, schimburile cu actiunile Erste Group au 
inregistrat din nou o valoare ridicata, dupa ce acestea s-au 

apreciat cu mai mult de 4 procente pe parcursul sedintei.  
 
Teraplast a fost o supriza luni, pozitionandu-se pe locul trei in 

topul lichiditatii cu un rulaj de 4,5 milioane de lei, dupa ce 
compania a anuntat construirea unei noi fabrici in Parcul 
Industrial in cadrul unui proiect de 10 milioane de euro. 

 
Revelatia sedintei a fost Medlife, care desi raportase de  vineri 
de la prima ora o crestere a profitului net la 9 luni 2020 de 

126,8% fata de aceeasi perioada a anului anterior, reactia 
investitorilor a venit de abia luni (+20%), dupa anuntarea 

majorarii de capital. 
 
Bursele externe au deschis luni in crestere, astfel ca principalii 

indici europeni au inregistrat aprecieri de peste un procent, 
chiar doua in cazul IBEX 35, in timp ce in SUA indicele DJIA 

retesta maximul istoric realizat din urma cu o saptamana. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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MedLife (M), lider al serviciilor medicale private din România, a închis pe 16 noiembrie 2020 la 
un preţ de 47,1 lei pe acţiune la bursa de la Bucureşti, maxim istoric, după o „explozie“ de 19% 

a preţului pe fondul unei posibile majorări de capital social. (zf.ro) 
 
Vrancart Adjud (VNC) a raportat, pentru primele trei trimestre ale anului, un profit net de 10,09 

milioane de lei, în scădere cu 34,6% faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, se arată în 
raportul producătorului de hârtie, carton şi ambalaje publicat, ieri, pe site-ul BVB. (bursa.ro) 

 
Impact Developer & Contractor (IMP) a raportat, după primele nouă luni ale anului curent, un 

profit net de aproape 13,28 milioane de lei, în scădere cu 28% faţă de cel din primele trei 
trimestre ale lui 2019, în contextul creşterii substanţiale a costurile financiare. (bursa.ro) 

 
Într-o sesiune cu activitate de tranzacționare apropiate de media zilnică de tranzacționare a 

ultimilor ani și oscilații neconcludente la nivelul principalelor acțiuni, MedLife a fost vedeta zilei 
printr-o dinamică deosebită a cotației, chiar dacă nu pe volume susținute. (profit.ro) 

 
Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni la BVB a depășit în primele zece luni cifra realizată pe 

întreg anul 2019, ajungând la 10,3 miliarde lei în perioada ianuarie-octombrie, cu 6,4% peste 
întreg nivelul de 9,68 miliarde lei realizat în 2019. (profit.ro) 

 
Dow Jones Industrial Average a închis luni la maximul istoric, primul record al indicelui american 
din ultimele 9 luni și jumătate. Indicele a reușit să depășească recordul anterior, atins pe 3 

februarie, pe fondul optimismului legat de dezvoltarea unui vaccin împotriva Covid-19. (profit.ro) 
 

Acţiunile producătorului de autoturisme electrice Tesla (TSLA) vor fi incluse în structura indicelui 
S&P 500 din 21 decembrie 2020, scrie CNBC care citează un anunţ al S&P. (zf.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-in-plina-pandemie-medlife-ajunge-la-o-valoare-de-19747980
https://www.bursa.ro/sub-influenta-crizei-generate-de-covid-19-vrancart-profit-in-scadere-cu-34-procente-in-primele-noua-luni-ale-anului-46452142
https://www.bursa.ro/pentru-primele-noua-luni-ale-anului-impact-profit-in-scadere-cu-28-procente-fata-de-cel-de-la-finele-lui-septembrie-2019-21852141
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-nu-a-avut-forta-de-a-se-cupla-la-raliul-pietelor-dezvoltate-actiunile-medlife-explodeaza-insa-cu-aproape-20-19596672
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/valoarea-totala-a-tranzactiilor-cu-actiuni-realizate-la-bursa-de-valori-bucuresti-in-primele-10-luni-a-atins-10-3-miliarde-lei-19596935
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-dow-jones-al-bursei-americane-urca-pentru-prima-data-de-la-declansarea-pandemiei-la-un-maxim-istoric-plus-anunt-tesla-va-intra-in-s-p-500-din-21-decembrie-19596752
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/breaking-news-tesla-intra-in-indicele-s-p-500-din-21-decembrie-2020-19748031


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8906,67 -0,04 

BET-TR 14982,63 -0,02 

BET-BK 1698,89 0,40 

BETPlus 1332,41 -0,07 

BET-FI 39154,12 -0,89 

BET-NG 649,48 -1,05 

BET-XT 792,17 -0,10 

BET-XT-TR 1338,98 -0,08 

ROTX 18769,72 0,53 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 16 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 

SNG 26,7500 11.822.994,25 

EBS 111,8500 5.600.634,20 

TRP 0,4070 4.554.646,01 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,4070 11.180.649 

SNP 03245 6.808.429 

BRK 0,0718 2.324.469 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 16 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/

