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“Investitorul de azi nu 

profita de cresterea 

zilei de ieri.” 

- Warren Buffet 
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Incercare de revenire din amorteala pentru indicii de la 
BVB in sedinta de miercuri, unde cei mai multi dintre 

acestia s-au apropiat de 1% crestere, desi bursele 
europene au avut un avans modest, principalii indici 

DAX30 , CAC40 si Stoxx600, inchizand in jurul a jumatate 
de procent. 

 
Desi s-au consemnat aprecieri ale cotatiilor pentru cele 

mai impotante blue-chipsuri din indicele BET, lichiditatea 
a scazut la jumamate in piata piata principala fata de 
sedinta anterioara, astfel ca valoarea totala a 

schimburilor a trecut cu putin de pragul 20 de milioane 
de lei. Aditional, a mai avut loc o tranzactie de tip deal cu 

actiuni BRD in valoare de 6,25 milioane de lei, la pretul 
de 12,5 lei/actiune, usor in crestere fata de pretul pietei 

regular, cu 0,25%. 
 

Romgaz a trecut pe primul loc in topul lichiditatii in piata 
principala, cu un rulaj de 5,9 milioane de lei, fiind la a 

cincia sedinta consecutiva de scadere si foarte aproape 
de retestarea minimului inregistrat in luna octombrie, trei 

din ultimele patru sedinte consemnand volume mult 

peste medie. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Romgaz, producător şi furnizor de gaze naturale din România, companie controlată de statul 
român, negociază achiziţia participaţiei pe care americanii de la Exxon o au în proiectul de 

explorare din Marea Neagră, spune Ministrul Energiei, Economiei şi Mediului de Afaceri. (zf.ro) 
 
 

Din 9 noiembrie 2020, adică de când au început subscrierile pentru titlurile de stat Fidelis, şi până 
la închiderea din 18 noiembrie 2020, aşadar pe parcursul a opt şedinţe de tranzacţionare, adică 

la jumătatea ofertei, micii investitorii au împrumutat statul cu 804,7 milioane de lei. (zf.ro) 
 

 
Alumil Rom Industry (simbol bursier ALU), companie care furnizează accesorii din aluminiu, a 

anunţat la bursă că administratorii societăţii au aprobat acordarea unui împrumut de 1 milion de 
euro către subsidiara Alumil Misr for Aluminium and Accessories Industry cu sediul în Egipt. 

(zf.ro) 
 

 
Miercuri, în sistemul Bursei de la Bucureşti a fost înregistrată o tranzacţie de tip DEAL cu un 

pachet de 500.000 de acţiuni BRD SocGen (simbol bursier BRD), a treia cea mai mare bancă de 
la bursa românească, în valoare de 6,25 de milioane de lei, arată datele BVB. (zf.ro) 

 
 
După 6 ședințe negative consecutive la Bursa de Valori București, piața a avut o tendință de 

revenire, impulsul de apreciere venind de la acțiunile-fanion ale ultimilor 10 ani, dar care nu au 
cumulat volume deosebite într-o zi pe ansamblu slabă, cu un rulaj de numai 27,67 milioane lei 

(5,68 milioane euro) al pieței de acțiuni. (profit.ro) 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ministrul-virgil-popescu-romgaz-negociaza-achizitia-participatiei-19750287
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/in-8-zile-subscrierile-pentru-titlurile-de-stat-fidelis-au-ajuns-la-19750748
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/alumil-rom-industry-imprumuta-filiala-alumil-misr-din-egipt-cu-1-mil-19751122
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/un-pachet-de-500-000-de-actiuni-brd-a-ajuns-in-mana-altui-actionar-19750305
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-recupereaza-aproape-un-procent-o-parte-din-lichiditatea-pietei-este-directionata-catre-segmentul-de-obligatiuni-19621562


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8936,25 0,93 

BET-TR 15032,11 0,93 

BET-BK 1709,62 0,64 

BETPlus 1336,77 0,92 

BET-FI 39390,09 0,93 

BET-NG 651,90 0,83 

BET-XT 794,90 0,83 

BET-XT-TR 1343,59 0,83 

ROTX 18940,31 1,27 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 18 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 26,2500 5.898.617,75 

EBS 115,2000 2.789.980,45 

FP 1,3100 2.682.609,11 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3290 2.910.791 

TRP 0,4050 2.203.084 

FP 1,3100 2.047.686 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 18 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/

