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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma intr-

un final.” 

- Warren Buffet 
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Evolutie exploziva la bursa locala dupa ce seria de achizitii 

inceputa la jumatatea saptamanii anterioare a continuat 
si in sedinta de marti, insa pe rulaje mult mai mari, care 

au dus valoarea totala a tranzactiilor peste  nivelul de 90 
de milioane de lei. 

 
Cele mai cautate actiuni au fost ale bancii Transilvania si 

Romgaz, care au incheiat cu aprecieri ale pretului de piata 
de +2,80%, respectiv +3,36%. 

Aprecieri importante au mai inregistrat OMV Petrom 
+2,57% si BRD +1,85% 
 

Toate acestea au impins idicele BET pana aproape de 
9.400 de puncte, ultimul maxim local pe care acesta l-a 

atins in urma cu doua luni. 
 

Acest entuziam de la BVB s-a datorat si optimismului din 
pietele europene, unde principalii indici au continuat sa 

se aprecieze pe fondul progreselor obtinute de catre 
firmele producatoare de vaccin anti covid, dar si ca 

urmare a acceptarii de catre administratia Trump de a 
incepe procedura de tranzitie prezidentiala, prin care Joe 

Biden si echipa sa va putea accesa fonduri federale 
pentru a se muta la Casa Alba. Acest lucru a dus de 

asemenea la aprecierea indicilor americani, DJIA trecand 
marti de pragul istoric de 30 de mii de puncte. 

 
 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Marţi, la ora 10.34, în sistemul Bursei de la Bucureşti a fost înregistrată o tranzacţie de tip DEAL 
cu un număr de 470.810 acţiuni Sphera Group (SFG), în valoare de 5,9 mil. lei, arată datele BVB. 

(zf.ro) 
 
Compania Bucur Obor (BUCU) și-a redus cu 6,28% cifra de afaceri în primele 3 trimestre, la 

22,86 milioane lei, de la 24,39 milioane lei în exercițiul financiar anterior, și în același timp și-a 
redus profitabilitatea. Recuperare importantă la T3. (profit.ro) 

 
Alimentată de un trend extern care a readus indicele DJIA peste reperul de 30.000 de puncte, 

Bursa de Valori București a avut o sesiune foarte bună, cu tendință pozitivă consistentă și un 
rulaj al pieței de acțiuni de 93,83 milioane lei (19,26 milioane euro), mai mult decât dublu față 

de valoarea medie zilnică de tranzacționare a ultimilor 3 ani. (profit.ro) 
 

Indicele DJIA de la New York a urcat, în premieră, peste pragul de 30.000 de puncte în tranzacțiile 
de marți, pe fondul unui raliu susținut pe piețele de capital în ultimele săptămâni, alimentat de 

progresele în dezvoltarea unor vaccinuri potențiale împotriva Covid-19. (profit.ro) 
 

Acțiunile marilor companii europene au încheiat tranzacțiile de marți la cel mai ridicat nivel din 
ultimele nouă luni, susținute de optimismul provocat de informațiile privind distribuirea în curând 

a vaccinurilor pentru noul coronavirus și de posibila relaxare a carantinei în Franța, transmite 
Reuters. (profit.ro) 
 

Peter Garnry, director strategie acţiuni în cadrul Saxo Bank, spune că prognoza pentru anul viitor 
a băncii internaţionale de investiţii este că acţiunile de pe pieţele emergente se vor aprecia pe 

măsură ce Asia va ieşi din pandemia de COVID-19 mult mai puternică decât economiile 
dezvoltate. (zf.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/un-pachet-de-1-2-din-sphera-group-schimba-proprietarii-pentru-5-9-19758114
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/afaceri-si-profit-net-la-9-luni-in-scadere-pentru-compania-care-opereaza-magazinul-bucur-obor-societatea-surmonteaza-insa-o-etapa-prelungita-de-inchidere-in-prima-jumatate-a-anului-19627652
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-la-a-5-a-sesiune-consecutiva-de-crestere-tranzactii-de-aproape-20-milioane-euro-19628314
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/dow-jones-urca-la-un-nou-maxim-istoric-si-depaseste-in-premiera-pragul-de-30-000-de-puncte-19628274
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-au-inchis-la-cel-mai-ridicat-nivel-din-ultimele-noua-luni-sustinute-de-vestile-legate-de-vaccinurile-pentru-covid-19-19628591
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/peter-garnry-director-strategie-actiuni-saxo-bank-pariem-cresterea-19758105


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9327,75 1,68 

BET-TR 15692,66 1,69 

BET-BK 1755,43 0,83 

BETPlus 1393,71 1,63 

BET-FI 39706,86 0,43 

BET-NG 681,58 1,65 

BET-XT 825,91 1,45 

BET-XT-TR 1396,12 1,46 

ROTX 19626,53 1,56 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 24 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 2,2000 21.648.712,64 

SNG 27,7000 11.805.260,70 

SNP 0,3590 11.791.183,10 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3590 32.900.075 

TLV 2,2000 9.898.378 

TRP 0,4260 6.571.007 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 24 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/

