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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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Aprecierea puternica de mirecuri a burselor externe a 
determinat investitorii de la BVB sa-si indrepte mai 

mult atentia catre majoritatea blue-chipsurilor astfel 
ca, pe langa cresterea importanta a cotatiilor s-au 

consemnat si o serie de rulaje ridicate.  
 

Prin urmare, cele mai mari cresteri de pret au 
inregistrat actiunile Medlife +7,55%, Transelectrica 

+3,86% si OMV Petrom 2,70%, urmate de Electrica 

+1,59%, Romgaz +0,88% si BRD +0,67%. 
Nuclearelectrica a urcat ceva mai mult de jumatate de 

procent, in timp ce titlurile Banca Transilvania au inchis 
pe zero, desi a fost realizat cel mai mare rulaj, ceva 

mai mult de o treime din valoarea totala a pietei 
principale. 

 
Singura companie care a ramas pe minus in privinta 

pretului de piata a fost Fondul Proprietatea, plasata pe 
locul trei in topul lichiditatii dupa OMV Petrom. 

 
La NYSE, indicii au deschis in crestere, indicel DJIA 

punctand un nou maxim istoric odata cu asteptarile 
investitorilor ca democratii sa obtina majoritatea in 

Senat, acest lucru ar putea duce la crearea de noi 

stimuli in economie.   

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Fondul Proprietatea şi-a diminuat deţinerea la SNN, companie cu o capitalizare de 5,4 miliarde 

de lei, la 4,99%, adică sub pragul legal de raportare de 5%, se arată în notificarea publicată la 
bursa de la Bucureşti. Potrivit datelor din raportul pe T3/2020, FP avea 5,6% din SNN. (zf.ro) 
 

 
Dragoş şi Adrian Pavăl au transferat pachetul de 73,3% din Cemacon aflat în proprietatea 

Dedeman către Pavăl Holding, în prima şedinţă bursieră a anului, reiese dintr-un raport al 
producătorului de materiale de construcţii remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 

 
 

Fostul ministru al Finanțelor Publice Bogdan Drăgoi a fost ales administrator al SIF Banat Crișana, 
cu un mandat de 4 ani, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. (profit.ro) 

 
 

În contextul unei zile favorabile pentru activele de risc pe piețele financiare internaționale, 
sesiunea de la BVB a fost pozitivă și a adus indicele BET pe un nou maxim post-COVID. (profit.ro) 

 
 

Indicele american Dow Jones Industrial Average a închis miercuri în urcare cu 1,4%, la un maxim 
record, investitorii fiind optimiști că vor urma noi măsuri de stimulare economică în urma 
rezultatelor alegerilor pentru Senatul SUA din Georgia, care, potrivit estimărilor, ar fi fost 

câștigate de doi democrați, transmite Reuters. (profit.ro) 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fondul-proprietatea-intra-sub-pragul-de-5-din-actiunile-19855219
https://www.bursa.ro/dedeman-a-transferat-pachetul-de-73-3-procente-din-cemacon-catre-paval-holding-68627148
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bogdan-dragoi-este-reconfirmat-presedinte-al-sif-banat-crisana-cu-97-din-voturile-actionarilor-19857371
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-procent-pe-rulaje-sporite-tractata-de-actiunile-omv-petrom-19857118
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-american-dow-jones-a-inchis-a-un-maxim-record-investitorii-anticipand-noi-masuri-de-stimulare-in-urma-alegerilor-pentru-senatul-sua-din-georgia-19858195


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9925,01 1,00 

BET-TR 1671,55 1,00 

BET-BK 1892,73 1,60 

BETPlus 1482,24 0,98 

BET-FI 43160,68 0,90 

BET-NG 713,47 1,52 

BET-XT 882,63 1,14 

BET-XT-TR 1493,14 1,14 

ROTX 20813,59 1,13 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 6 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 

TLV 2,2400 21.219.169,90 

SNP 0,3800 6.532.996,71 

FP 1,4400 6.195.082,01 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3800 17.263.816 

TLV 2,2400 9.483.477 

FP 1,4400 4.310.824 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 6 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/

