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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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Explozie de entuziasm la burse dupa ce compania 
americana farmaceutica Pfizer a anuntat crearea unui 

vaccin anticovid19, care ar avea o eficienta mai mare de 
90%. Mai mult de atat, Comisia Europeana a anuntat 

ulterior semnarea unui contract pentru 300 de milioane 
de doze din acest vaccin.  
 

Cresterile principalelor burse europene au fost efectiv 
exceptionale. Indicele german DAX30 a incheiat sedinta 

cu aproape +5%, in timp ce la Paris indicele CAC40 a 
urcat pana la +7,57%, iar la Madrid indicele IBEX a ajuns 

chiar pana la +8,57%. 
 

La NYSE, indicele DJIA  inregistrat un nou maxim istoric, 
dupa un salt cu 5,6%, ajungand foarte aproape de pragul 

de 30.000 de puncte. 
 

La BVB, indicele BET a urcat cu 3,65%. Cea mai mare 
apreciere dintre constituentii indicelui s-a inregistrat de 

catre OMV Petrom +7,85%, urmata de catre BRD 
+5,08% si Banca Transilvania 3,69%. Insa, recordul de 

apreciere cat si de lichiditate a fost stabilit de catre 
actiunile Erste Group, care au inchis  cu +11,36% si un 
rulaj de 15,3 milioane de lei, la o valoare totala a 

tranzactiilor realizate la nivelul pietei principale de 56,5 
milioane de lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Explozie de bucurie pe pieţele bursiere, după ce germanii au anunţat că sunt aproape de găsirea 
unui vaccin pentru COVID-19. Bursa de la Madrid creşte cu 8,2%, Bursa de la Paris cu 7,9%, 

plus 6% la Frakfurt. Bursa de la Bucureşti,avans de 2,8%. UPDATE: Euforie şi pe piaţa din SUA. 
Indicele Dow a urcat cu 4,43%, iar S&P 500 cu 3,25%. (zf.ro) 
 

 
Circa 37 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice în prima zi a ofertei de titluri de stat 

Fidelis, ediţia toamnă 2020, pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte dobânzi chiar şi de 4% pe 
an, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar. (zf.ro) 

 
 

După ce, în contul rezultatului de anul trecut, producătorul de utilaje agricole Mecanica Ceahlău 
a adus în cuferele acționarului său principal, SIF Moldova, suma de 8 milioane de lei sub formă 

de dividende, acum compania raportează pierderi la 9 luni. (profit.ro) 
 

 
În contextul unor aprecieri furibunde pe piețele dezvoltate de acțiuni dezvoltate, și la BVB am 

consemnat un salt de 3,6% al indicilor principali. Reperul unor transferuri de 1 milion de lei a 
fost depășit pe un număr de 14 instrumente financiare. (profit.ro) 

 
 
Cotațiile petrolului au urcat cu peste 9% luni, cel mai mare avans din luna iunie, pe fondul 

informațiilor pozitive privind eficacitatea unui vaccin împotriva Covid-19. Acțiunile globale au 
atins un maxim istoric, iar dolarul s-a depreciat în fața unui coș de valute. (profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/explozie-bucurie-pietele-bursiere-dupa-germanii-au-anuntat-aproape-19738437
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/prima-zi-de-subscriere-titluri-de-stat-fidelis-romanii-au-imprumutat-19738570
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/anul-de-seceta-aduce-pe-pierderi-societatea-mecanica-ceahlau-19581191
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-la-cea-mai-mare-crestere-din-ultimele-7-luni-tranzactie-de-tip-deal-cu-3-din-actiunile-sif-banat-crisana-19580961
https://www.profit.ro/bloomberg/grafice-petrolul-creste-cu-peste-9-cel-mai-mare-avans-din-iunie-pe-fondul-informatiilor-privind-eficacitatea-unui-vaccin-anti-covid-19580724


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9129,64 3,64 

BET-TR 15356,03 3,65 

BET-BK 1713,91 3,43 

BETPlus 1365,38 3,56 

BET-FI 39873,80 1,50 

BET-NG 674,65 4,34 

BET-XT 811,67 3,45 

BET-XT-TR 1371,85 3,45 

ROTX 18665,13 5,11 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 9 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 

EBS 98,6400 15.393.292,50 

TLV 2,1050 8.237.889,69 

SNP 0,3365 5.779.642,42 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3365 17.821.774 

TRP 0,4560 4.580.332 

TLV 2,1050 3.944.331 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 9 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/

