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“Investitorul de azi nu 

profita de cresterea 

zilei de ieri.” 

- Warren Buffet 
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In sedinta de joi investitorii au aratat un interes mai mare 
in privinta achizitiilor, dupa ce valoarea totala a 

schimburilor la  BVB practic s-a dublat,  consemnand o 
crestere atat in piata principala cat si in cea a tranzactiilor 

de tip deal. Unul din deal-uri a fost realizat cu actiuni BRD  
in valoare de 6,3 milioane de lei, la pretul de 12,6 lei, in 

crestere cu 1,12%, in timp ce al doilea deal a fost realizat 
cu actiuni EFO in valoare de 3,25 milioane de lei, la pretul 

de 0,11 lei, in scadere cu 7,17%. 
 
In piata principala, interesul investitorilor s-a mentinut 

pentru actiunile Romgaz, emitentul pozitionandu-se pe 
locul secund in topul lichiditatii si totodata consemnand 

prima sedinta de apreciere, desi usoara, dupa o serie de 
cinci sedinte de corectie. 

 
Cumparatorii s-au intors joi la Banca Transilvania, care 

revine pe prima pozitie in top, cu o apreciere a pretului 
de piata de aproape jumatate de procent, desi in primele 

ore urcase cu aproape doua procente. 
 

Bursele europene au facut din nou un pas inapoi, ca  
reactie la scaderea cu o zi in urma a indicilor americani, 

suferind scaderi mai mici de un procent. 
 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Circa 32.600 de români sunt investitori direcţi la Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie 

de credit din România şi cel mai tranzacţionat emitent de la bursa românească, arată cel mai 
recent raport trimestrial al băncii de la Cluj. Aceştia tranzacţionează direct acţiuni ale băncii prin 
intermediul bursei de valori. (zf.ro) 

 
Mişcări în portofoliile SIF-urilor în T3/2020: SIF1 a lichidat la Electrica şi Transgaz, SIF Moldova 

a cumpărat 100 mil. acţiuni la Petrom, SIF3 a lichidat MedLife, SIF4 a vândut din Petrom şi din 
BRD, iar SIF5 a vândut din Petrom şi din Banca Transilvania. (zf.ro) 

 
Producătorul de materiale din cauciuc Artego a achiziționat într-o ofertă publică de buy-back 

9,39% din acțiunile proprii pentru suma de 6,53 milioane lei. (profit.ro) 
 

Agroland, cel mai mare lanț de magazine din România specializate pe segmentele de grădinărit, 
îngrijirea animalelor de companie și hobby farming, a încheiat un plasament privat, prin care au 

fost subscrise 8.565.782 de acțiuni, în valoare de 38,5 milioane de lei. (profit.ro) 
 

Indicele BET de la BVB s-a apreciat, apropiindu-se de nivelul de 9.000 de puncte, pe tranzacții 
doar cu puțin peste media ultimilor 3 ani. Totuși, în piața primară, oferta de titluri de stat a 

Ministerului Finanțelor Publice s-a ridicat la aproximativ 30 milioane euro, iar Agroland a reușit 
un plasament privat în valoare de 8 milioane lei în vederea listării la bursă. (profit.ro) 
 

Bursele europene au încheiat ședința de joi cu un declin semnificativ, pe fondul îngrijorărilor 
legate de evoluția pandemiei și instituirea unor restricții suplimentare. (profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cati-romani-actionari-directi-banca-transilvania-32-600-romani-19751110
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-miscari-portofoliile-sif-urilor-t3-2020-sif1-19752536
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/oferta-de-rascumparare-de-la-artego-targu-jiu-a-fost-subscrisa-in-proportie-de-94-19623031
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/agribusiness/agroland-a-incheiat-anticipat-un-plasament-privat-de-actiuni-evaluare-de-10-milioane-euro-19622388
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-jumatate-de-procent-povestea-zilei-se-consuma-pe-piata-primara-cu-accelerare-a-subscrierilor-pe-segmentul-titlurilor-de-stat-si-cu-plasament-privat-pentru-un-nou-emitent-19622919
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/bursele-europene-inchid-pe-rosu-temerile-legate-de-noi-restrictii-mai-puternice-decat-optimismul-privind-dezvoltarea-unui-vaccin-impotriva-covid-19-19622922


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8986,26 0,56 

BET-TR 15116,11 0,56 

BET-BK 1716,64 0,41 

BETPlus 1344,39 0,57 

BET-FI 39496,37 0,27 

BET-NG 654,26 0,45 

BET-XT 798,77 0,49 

BET-XT-TR 1350,11 0,49 

ROTX 19020,69 0,42 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 19 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 2,0900 9.122.842,57 

SNG 26,3000 6.990.712,00 

FP 1,3200 4.710.608,39 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,4150 6.789.088 

TLV 2,0900 4.346.959 

FP 1,3200 3.588.259 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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/

