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“Cumparati companii 
cu un istoric solid de 

profitabilitate si care 
au o franciza de 

business dominanta.” 

- Warren Buffet 
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Dupa patru sedinte consecutive de apreciere, pietele 
externe au batut usor in retragere in ultima sedinta a 

saptamanii, in asteptarea unei posibile confirmari a 
castigarii alegerilor in SUA de catre candidatului 

democrat. 
 
La BVB, indicele BET a pierdut ceva mai putin de jumatate 

de procent, pe fondul scaderii mai pronuntate a actiunilor 
BRD si OMV Petrom, cu -1,77%, respectiv -1,11%, ca 

parte a companiilor cu pondere ridicata in indice, urmate 
de catre actiunile Banca Transilvania care au inchis cu 

putin pe minus, in timp ce titlurile Fondul Proprietatea au 
ramas in stagnare.  

 
Restul blue-chipsurilor au evoluat amestecat, astfel, daca 

Trangaz si Romgaz au continuat aprecierea, iar 
Transelectrica si Nuclearelectrica inchis pe minus. 

 
Un castig la nivelul pietei principale, daca putem spune 

asa, a fost cresterea in lichiditatea, astfel ca rulajul a 
urcat de 20 de milioane de lei, la 25 de milioane de lei. 

Prima pozitie in top a fost ocupata de OMV Petrom, 
devansand Banca Transilvania, care coboar pe locul doi, 
urmata de Fondul Proprietatea si BRD. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

De luni, 9 noiembrie 2020 şi până pe 27 noiembrie 2020, adică pe parcursul a trei săptămâni, 
investitorii persoane fizice pot împrumuta statul român, într-o nouă ofertă de titluri de stat 

Fidelis, intermediată de BT Capital Partners, Banca Transilvania, BCR şi BRD, şi care va fi listată 
la bursa de la Bucureşti. (zf.ro) 
 

 
Agricover Holding, controlată de Jabbar Kanani (87,3%) şi de Banca Europeană de Reconstrucţie 

şi Dezvoltare (12,7%), îi convoacă pe cei doi acţionari pe 7 decembrie 2020 pentru a aproba 
finanţare prin bursă de echivalentul a 40 mil. euro. (zf.ro) 

 
 

Turism Covasna (TUAA), companie controlată de SIF Transilvania (SIF3), a raportat pentru 
primele nouă luni ale acestui an o pierdere de 3,56 milioane de lei, faţă de un profit net de 

aproape 2,21 milioane de lei în primele trei trimestre ale lui 2019. (bursa.ro) 
 

 
Într-o etapă în care activitatea de tranzacionare a fost slabă pe segmentul acțiuni, schimburile 

cu obligațiuni au depășit reperul de 10 milioane lei. (profit.ro) 
 

 
Acțiunile de pe Wall Street au încheiat tranzacțiile de vineri în stagnare, traderii așteptând 
claritate în privința rezultatelor alegerilor prezidențiale și a celor pentru Congres, dar au crescut 

puternic pe ansamblul săptămânii, transmite CNBC. (profit.ro) 
 

ANALIZĂ anterioară a Saxo Bank: Dacă Președinția SUA va fi câștigată de Joe Biden, fiți cu ochii 
pe acțiunile ”verzi”! (profit.ro) 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/de-luni-9-noiembrie-investitorii-pot-imprumuta-din-nou-statul-prin-19736577
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bcr-si-brd-pregatesc-aducerea-la-bursa-a-agricover-finantare-prin-19736581
https://www.bursa.ro/din-cauza-pandemiei-pierdere-de-3-56-milioane-lei-pentru-turism-covasna-dupa-primele-noua-luni-ale-anului-47271142
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/lichiditatea-de-la-bvb-salvata-de-titlurile-de-stat-19578294
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-a-inchis-in-stagnare-dar-a-crescut-puternic-pe-ansamblul-saptamanii-19578461
https://www.profit.ro/must-read/analiza-anterioara-a-saxo-bank-daca-presedintia-sua-va-fi-castigata-de-joe-biden-fiti-cu-ochii-pe-actiunile-verzi-infografice-19578901


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 8808,33 -0,42 

BET-TR 14815,52 -0,42 

BET-BK 1657,07 -0,30 

BETPlus 1318,38 -0,40 

BET-FI 39283,18 -0,17 

BET-NG 646,56 -0,25 

BET-XT 784,60 -0,42 

BET-XT-TR 1326,12 -0,41 

ROTX 17756,97 -0,51 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 6 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 0,3120 7.861.435,66 

TLV 2,0300 5.681.277,43 

FP 1,3150 2.801.563,11 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3120 25.160.384 

TLV 2,0300 2.815.143 

TRP 0,4500 2.746.172 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 6 Noiembrie 2020. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.roSursa: 

Pagina 3 

 

ESTnews 



 

+ 
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

