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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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Raliul burselor extrene a continuat joi, pentru a patra zi 
consecutiva de crestere, investitorii mizand pe castigarea 

alegerilor din SUA de catre candidatul democrat, care se 
afla deocamdata in avantaj fata de actualul presedinte 

american. 
 

Deja, indicii externi au ajuns in situatia in care au 
recuperat toata pierderea suferita in urma cu o 
saptamana, pe fondul corectiei destul de severe produse 

de cresterea alarmanta a cazurilor de infectari cu noul 
coronavirus. 

 
Indicele BET a recuperat, de asemenea, toata pierderea 

aferenta saptamanii anterioare, trecand joi de pragul de 
8.800 de puncte, nivelul la care stationase inainte de 

corectie, insa, toata aceasta apreciere pe fondul 
entuziasmului de pe bursele externe, nu a fost sutinut de 

volume ridicate, din contra, lichiditatea pe durata acestui 
rebound situandu-se la un nivel modest. 

 
Drept dovada, in sedinta de joi, valoarea totala a 

tranzactiilor in piata principala a trecut cu putin de 20 de 
milioane de lei, unde 75% din acesta valoare a fost 

realizata din schimburile a primelor cinci companii din 
topul lichiditatii, unde numai Banca Transilvania s-a 
detasat cu un rulaj de aproape 6 milioane de lei, restul 

din top 5 avand rulaje cuprinse intre ceva mai mult de 1 
milion de lei si ceva mai putin de 3 milioane de lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Profitul la nouă luni al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale este mai mare de 950 de milioane 
de lei, peste suma bugetată în rectificarea de după declararea pandemiei, a spus, într-un interviu, 

Adrian Volintiru, directorul general al companiei Romgaz. (bursa.ro) 
 
 

Chiar dacă a ajuns la o deţinere de 85% din Farmaceutica Remedia (simbol bursier RMAH), 
companie specializată în distribuţie, vânzări integrate şi promovare medicală pentru produse 

farmaceutice, acţionarul majoritar nu ia în calcul delistarea acesteia. (zf.ro) 
 

 
Reacția pieței de capital românești la volatilitatea ridicată din piețele financiare internaționale a 

fost aceea de așteptare, cantitatea mică a ordinelor determinând consumarea unor tranzacții 
doar cu puțin peste jumătatea rulajelor zilnice ale ultimilor 3 ani. (profit.ro) 

 
 

O singură companie de la bursa polonează, listată pe 12 octombrie 2020, a ajuns la o valoare de 
piaţă mai mare decât cele mai mari 10 companii listate la Bucureşti, ceea ce arată gradul ridicat 

de dezvoltare al unei burse care în pofida faptului că a pornit în aceeaşi treaptă de viteză ca şi 
cea românească după căderea comunismului a ajuns acum cea mai mare din regiune. (zf.ro) 

 
 
Acțiunile de pe Wall Street au încheiat tranzacțiile de joi în creștere, investitorii anticipând că 

republicanii vor păstra controlul asupra Senatului și vor bloca schimbările majore de politici sub 
o posibilă administrație Joe Biden, care ar putea reduce profiturile corporațiilor, transmite 

Reuters. (profit.ro) 
 

 

https://www.bursa.ro/peste-suma-bugetata-in-rectificarea-din-pandemie-profitul-romgaz-la-noua-luni-depaseste-950-milioane-lei-80941149
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-spune-norbert-tarus-actionar-cu-85-despre-o-posibila-delistare-a-19734378
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-al-bursei-romanesti-mai-pune-0-8-volumele-sunt-mici-19577052
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dupa-nici-o-luna-la-tranzactionare-allegro-emag-ul-poloniei-liderul-19732735
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-a-inchis-in-crestere-investitorii-anticipand-ca-republicanii-vor-pastra-controlul-senatului-si-vor-bloca-schimbarile-majore-dorite-de-democrati-19577298


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8845,30 0,80 

BET-TR 14877,47 0,80 

BET-BK 1662,00 0,70 

BETPlus 1323,70 0,78 

BET-FI 39351,10 0,05 

BET-NG 648,15 0,97 

BET-XT 787,88 0,74 

BET-XT-TR 1331,63 0,73 

ROTX 17847,41 0,81 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 5 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 2,0350 6.917.677,48 

SNG 27,3000 2.655.173,80 

EL 11,8000 2.275.711,95 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,0350 3.404.217 

TRP 0,4380 2.946.733 

FP 1,3150 1.416.754 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 5 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  
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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/ 
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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/

