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“Nu urmaresc sa sar 

peste obstacole de 2 
metri: ma uit dupa 

obstacole sub 
jumatate de metru 

peste care pot pasi.” 

- Warren Buffet 
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Bursele externe au urcat pentru a treia sedinta 
consecutiva, continuand aprecierea cu si mai mult elan a 

doua zi dupa incheierea alegerilor prezidentiale in SUA. 
 

Indicele DJIA a recuperat apropare toata pierderea din 
urma cu o saptamana, in timp ce pentru DAX30 

recuperarea a fost de numai 2/3. 
 
Pentru indicele BET, recuperarea a fost aproape integrala. 

Ca reper putem lua nivelul de 8.800 de puncte, nivelul la 
care indicele de la BVB a stagnat inaintea corectiei si unde 

aproape ca s-a intors odata cu rebound-ul pietelor 
externe. 

 
Desi indicele BET a inchis pe plus cu 0,87%, acesta nu 

fost sustinut de majoritatea blue-chipsurilor, ci din contra 
doar de catre companiile bancare Transilvania si BRD, cu 

aprecieri de 3,68%, respectiv 1,66%, in timp ce OMV 
Petrom, Fondul Proprietatea si Nuclearelectrica au ramas 

in stagnare, iar Romgaz a inchis in scadere. 
 

Lichiditatea ramane o in continuare o problema a bursei 
locale, astfel ca in piata principala valoarea totala a 

tranzactiilor nu a trecut de nivelul de 15 milioane de lei, 
cu toate ca un ajutor in aceasta privinta la nivelul global 
al pietei a venit din partea unei tranzactii de tip deal cu 

actiuni  SIF Moldova in valoare de 9 milioane de lei. 

 
 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Profitul net al Grupului BRD a fost de 738 milioane RON, în primele nouă luni, (față de 1.226 
milioane RON în primele nouă luni din 2019), influențat de cheltuiala netă cu provizioane (în 

comparație cu o eliberare netă de provizioane în perioada similară a anului trecut), ce reflectă 
perspectiva înrăutățită asupra mediului macroeconomic, arată un comunicat al băncii, transmis 
Bursei de Valori București. (financialintelligence.ro) 

 
Fondului Proprietatea (FP) îşi va răscumpăra printr-o ofertă publică, între 12 noiembrie şi 16 

decembrie, 165 milioane de titluri proprii (atât sub formă de acţiuni cât şi de GDR-uri), la un preţ 
de 1,39 lei/acţiune, în urma avizului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în acest sens, 

se arată într-un raport al supraveghetorului pieţei remis, ieri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB). 
(bursa.ro) 

 
Grupul TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcţii, a depus prin filiala 

TeraPlast Folii Biodegradabile SRL un proiect de investiţii în cadrul schemei de ajutor de stat 
pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie, în valoare totală de 11,8 mil. euro, 

potrivit unui raport publicat miercuri seară la Bursă. (zf.ro) 
 

Producătorul de gaze Romgaz a anunţat că Ministerul Economiei a virat 115 milioane lei pentru 
investiţia la centrala de la Iernut, fondurile fiind a doua tranşă din finanţarea nerambursabilă 

alocată pentru turbinele pe gaz de la termocetrală. (zf.ro) 
 
În contextul unei zile agitate pe piețele financiare internaționale, dar care a adus la debutul de 

la New York un val de aprecieri consistente ,și la BVB tendința a fost pozitivă. Totuși, impulsul 
nu a fost susținut de o activitate de tranzacționare semnificativă. (profit.ro) 

 
Ce așteaptă analiștii de la alegerile din SUA, după “temutul” rezultat strâns. (profit.ro) 

 
 

https://financialintelligence.ro/grupul-brd-a-raportat-un-profit-de-738-milioane-lei-in-primele-noua-luni-in-scadere-cu-40/
https://www.bursa.ro/intre-12-noiembrie-si-16-decembrie-fp-isi-va-rascumpara-165-milioane-de-titluri-la-pretul-1-39-leiactiune-86431149
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/grupul-teraplast-anunta-al-doilea-proiect-de-investitii-in-valoare-19732777
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-are-un-nou-presedinte-si-anunta-ca-ministerul-energiei-a-19732389
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zi-verde-la-bvb-volumele-se-subtiaza-drastic-19575807
https://www.profit.ro/stiri/economie/ce-asteapta-analistii-de-la-alegerile-din-sua-dupa-temutul-rezultat-strans-19575962


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8774,67 0,84 

BET-TR 14759,45 0,87 

BET-BK 1650,42 0,23 

BETPlus 1313,52 0,83 

BET-FI 39332,46 0,12 

BET-NG 641,93 0,28 

BET-XT 782,13 0,70 

BET-XT-TR 1321,98 0,72 

ROTX 17704,08 0,33 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 4 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 2,0300 3.792.839,80 

FP 1,3100 2.324.937,57 

SNG 26,9000 1.981.374,85 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

ROCE 0,1320 3.047.814 

TLV 2,0300 1.910.591 

FP 1,3100 1.774.719 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 4 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/

