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“Cel care sta la umbra 

astazi, o face pentru 
ca a plantat un copac 

cu mult timp in urma.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala a incheiat prima sedinta din 2021 prin 
inregistrarea unui nou maxim local, pe fondul aprecierii 

principalelor burse europene. 
 

Companiile din energie listate la BVB au fost 
principalele motoare pentru aprecierea indicelui BET. 

Cel mai mare avans s-a consemnat pentru 
Nuclearelectrica +1,90%, care s-a aflat la a cincea 

sedinta consecutiva de crestere. Alte aprecieri s-au mai 

inregistrat pentru OMV Petrom +1,65% si Romgaz 
+1,25%. 

Aceste aprecieri ale companiilor energetice au adus 
pentru indicele BET-NG cea mai mare crestere intre 

indici, de +1,43%. 
La polul opus s-a situat indicele BET-FI care a scazut in 

prima sedinta din an, dupa ce actiunile Fondul 
Proprietatea si trei dintre SIF-uri au inchis in teritoriul 

negativ. 
 

In piata principala lichiditatea a urcat pana aproape de 
nivelul de 30 de milioane de lei. Insa, la nivelul general 

al pietei, lichiditatea a cunoscut o crestere 
impresionanta datorita a doua tranzactii de tip deal cu 

actiuni Cemacon care au insumat 122,37 milioane de 

lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Luni, la ora 16.45, în sistemul Bursei de la Bucureşti au fost înregistrate două tranzacţii speciale 

(DEALS) cu un număr de 370,8 milioane de acţiuni ale producătorului de cărămizi Cemacon Cluj 
(simbol bursier CEON), controlat de fraţii Pavăl de la Dedeman, în valoare de 122,4 milioane de 
lei, arată datele BVB. (zf.ro) 

 
 

Bursa românească nu a avut forța de a se cupla încă de dimineață la raliul (între timp anulat de 
o vânzare din a 2-a parte a sesiunii de la New York) care a dus indicele S&P500 pe un nou maxim 

al istoriei sale de 67 de ani. Rulajele din piața reglementată au fost moderate, în contexul unor 
aprecieri neunitare. (profit.ro) 

 
 

Acțiunile marilor companii europene au închis în creștere luni, prima zi de tranzacționare din 
2021, datorită așteptărilor investitorilor ca acordul pentru Brexit și campaniile de vaccinare 

împotriva Covid-19 să susțină o redresare economică solidă, transmite Reuters. (profit.ro) 
 

 
Recuperare. Revenire. Reorganizare. Acestea sunt cuvintele care domină seria anuală de 

perspective din partea celor mai mari bănci şi firme de investiţii ale lumii pentru noul an. 
Avertismentele abundă, însă poziţia comună este că după crash-ul provocat de coronavirus, 
vaccinul pregăteşte terenul pentru o nouă perioadă de creştere economică şi preţuri mai mari la 

active, scrie Bloomberg. (zf.ro) 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fratii-paval-de-la-dedeman-muta-la-bursa-chiar-in-prima-zi-de-19852042
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/anul-debuteaza-la-bursa-cu-o-miscare-importanta-de-pachete-dedeman-transfera-aproape-3-sferturi-din-actiunile-cemacon-zalau-pentru-25-milioane-euro-19850132
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-marilor-companii-europene-au-inchis-in-crestere-in-prima-zi-de-tranzactionare-din-2021-19850973
https://www.zf.ro/business-international/cum-vede-wall-streetul-anul-2021-recuperare-revenire-reorganizare-19852414


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9843,60 0,39 

BET-TR 16573,51 0,39 

BET-BK 1867,38 0,01 

BETPlus 1470,25 0,38 

BET-FI 42819,05 -0,60 

BET-NG 703,06 1,43 

BET-XT 874,23 0,30 

BET-XT-TR 1478,94 0,30 

ROTX 20632,19 0,35 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 4 Ianuarie 2021.  

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 

SNP 0,3695 9.577.067,94 

TLV 2,2450 3.000.885,74 

FP 1,4450 2.988.838,74 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3695 26.009.809 

FP 1,4450 2.063.517 

TLV 2,2450 1.331.659 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 4 Ianuarie 2021. 

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/

