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profita de cresterea 

zilei de ieri.” 

- Warren Buffet 
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Bursele externe au facut un pas inapoi in sedinta de 
marti, dupa ce numai cu o zi in urma principalii indici au 

retestat noile maxime atinse cu numai o saptamana in 
urma. 

 
La BVB, reactia blue-chipsurilor a fost de urmare a 

burselor externe, astfel ca si evolutia indicilor a fost in 
totalitate de scadere. 

 
Au existat si cateva aprecieri importante, in cazul 
Electrica unde actiunile companiei au urcat cu 3%, apoi 

actiunile Transelectrica cu +1,67%, dar si titlurile Medlife 
cu +3,61% dupa aprecierea de ieri cu +20%, ca urmare 

a propunerii in convocatorul AGEA programata pe 15 
decembrie, de majorare a capitalului social prin 

acordarea actionarilor de actiuni gratuite, 5 noi la 1 
detinuta, cu data de inregistare 04.01.2021. 

 
Lichiditatea s-a mentinut la un nivel ridicat, cu putin 

peste 40 de milioane de lei, unde prima clasata in top a 
fost Banca Transilvania cu un rulaj de 10,3 milioane de 

lei, urmata de Teraplast cu 9,8 milioane de lei si ceva mai 
departe de BRD cu aproape 6 milioane de lei. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Marţi, la ora 15.12, în sistemul BVB au fost înregistrate două tranzacţii de tip DEAL cu 25,1 
milioane de acţiuni ale producătorului de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (TRP), 

reprezentând 1,44% din capitalul social al emitentului. Schimbul s-a ridicat la 9,9 mil. lei, iar 
preţul a fost de 0,392 lei pe unitate. (zf.ro) 
 

Agroland Business System, societate care deţine cea mai extinsă reţea de magazine agricole din 
România, controlată de omul de afaceri Horia Cardoş, vrea să deruleze în perioada următoare o 

ofertă de vânzare de acţiuni de tipul plasamentului privat şi să strângă astfel de la investitorii de 
la BVB circa 7,9 mil. lei, iar ulterior să listeze acţiunile pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare 

al BVB. (zf.ro) 
 

Promateris București (PPL), firmă controlată de omul de afaceri Florin Pogonaru, a realizat în 
primele 9 luni ale acestui venituri din vânzări de 81,69 milioane lei, în creștere cu 51,05% față 

de cele de 54,08 milioane lei din exercițiul financiar anterior. (profit.ro) 
 

Cele 3 emisiuni de titluri de stat pentru populației în programul Fidelis au acumulat în sistemul 
pieței peste 4.100 de ordine, acestea ridicându-se la peste 148 milioane euro. (profit.ro) 

 
 

Indicele BET a avut a 6-a sesiune consecutivă cu închidere sub referința din ziua precedentă, 
tonul deprecierilor fiind dat de acțiunile bancare. În tabloul bursier „roșu” au făcut notă 
discordantă titlurile MedLife, care au avut o creștere robustă în ziua în care compania a anunțat 

că a pus la dispoziția Ministerului Sănătății spitalul său din Arad care devine suport COVID. 
(profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/un-pachet-de-1-44-din-actiunile-producatorului-de-materiale-de-19749474
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/lantul-magazine-agricole-agroland-vrea-listeze-bursa-valori-19749458
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/promateris-fosta-prodplast-si-a-majorat-cu-70-profitul-net-la-9-luni-19607068
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/subscrierile-pentru-titlurile-de-stat-pentru-care-guvernul-deruleaza-oferta-se-apropie-de-reperul-de-150-milioane-euro-19605752
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-mai-retrage-cu-jumatate-de-procent-tranzactii-de-tip-deal-care-probabil-marcheaza-iesirea-finlandezilor-de-la-kjk-din-actionariatul-teraplast-19604816


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8854,20 -0,59 

BET-TR 14893,68 -0,59 

BET-BK 1698,70 -0,01 

BETPlus 1324,57 -0,59 

BET-FI 39027,27 -0,32 

BET-NG 648,00 -0,23 

BET-XT 788,36 -0,48 

BET-XT-TR 1332,53 -0,48 

ROTX 18702,23 -0,36 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 17 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 26,7500 11.822.994,25 

BRD 111,8500 5.600.634,20 

M 0,4070 4.554.646,01 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 0,4070 11.180.649 

SNP 03245 6.808.429 

TRP 0,0718 2.324.469 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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/

