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zilei de ieri.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET a primit miercuri o corectie de -1,04%, 
dupa o scadere aproape generala in randul blue-

chipsurilor, unde cele mai mari scaderi au fost 
intregistrate pentru actiunile OMV Petrom-2,80% si 

banca Transilvania -2,19%. 

 
Aceasta scadere a reprezentat o continuare mai 

fortata a zilelor in care actiunile anumite blue-
chipsuri, cu pondere ridicata in indicele BET, 

inchideau constant pe minus. 

 
Nu intamplator, emitentii mentionati mai sus, TLV si 

SNP, au consemnat cele mai mari rulaje, 13,3 
milioane de lei, respectiv 5,6 milioane de lei, din cele 

53,5 milioane de lei care a au reprezentat valoarea 

totala a tranzactiilor la BVB. 
 

Tot astazi, in topul lichiditatii, chiar pe locul al treilea 
s-a pozitionat Compa Sibiu, o prezenta mai rara, ca 

urmare a unor schimburi de pachete ce au 

reprezentat un procentaj de 3,6% din numarul total 

de actiuni emise. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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TeraPlast (TRP) a raportat pentru anul trecut un profit net preliminar la nivel consolidat de 78,6 

milioane de lei, aproape dublu faţă de rezultatul anului 2019, potrivit rezultatelor financiare 
publicate astăzi pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Ministerul Finanţelor lucrează în prezent cu un sindicat de intermediere format din BRD, BCR, 
Banca Transilvania şi BT Capital Partners, pentru lansarea la început de martie 2021 a primei 

emisiuni de titluri de stat Fidelis din acest an. Ulterior închiderii perioadei de subscriere, titlurile 
de stat vor fi listate la Bursă. (zf.ro) 

 
Bani din medicamente: Remedia şi Biofarm, raliuri la Bursă după rezultatele din 2020. Rezultatul 

Farmaceutica Remedia a fost influenţat şi de vânzarea a 52 de farmacii. (zf.ro) 
 

Producătorul de inputuri ecologice Norofert (simbol bursier NRF) a publicat miercuri la bursă 
prospectul pentru operaţiunea de majorare de capital. Astfel, drepturile de preferinţă cu simbol 

NRFR01 au fost încărcate în conturile acţionarilor şi vor putea fi tranzacţionate pe piaţa SMT-
AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu 22 februarie şi până la 5 martie 2021. (zf.ro) 

 
Într-o sesiune cu lichiditate peste medie, indicii bursieri de la BVB s-au aflat pe o tendință 

corectivă care a copiat traiectoria burselor dezvoltate. (profit.ro) 
 
Deși activele administratorilor de fonduri au scăzut cu 11% anul trecut, entitățile care au investiții 

de cel puțin 50% din acțiuni au avut intrări nete. Aproape 47.000 de investitori folosesc aceste 
vehicule pentru a realiza plasamente la BVB. (profit.ro) 

 
 

https://www.bursa.ro/in-2020-teraplast-profit-net-de-aproape-79-milioane-de-lei-aproape-dublu-fata-de-2019-60471248
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/exclusivitate-zf-cel-bun-plasament-populatie-ministerul-finantelor-19923576
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bani-din-medicamente-remedia-si-biofarm-raliuri-la-bursa-dupa-19923355
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pe-22-februarie-norofert-incepe-tranzactionarea-drepturilor-de-19922483
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-bursa-pierde-un-procent-tonul-deprecierilor-este-dat-de-actiunile-bancii-transilvania-si-omv-petrom-19987795
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/pofida-socului-pandemic-negativ-industria-fondurilor-investitii-anul-2020-adus-multi-investitori-indirecti-bursa-numarul-investitori-fonduri-cel-mare-istoria-industriei-19986172


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10426,14 -1,04 

BET-TR 17557,37 -1,04 

BET-BK 2008,67 -0,77 

BETPlus 1558,55 -0,99 

BET-FI 46056,97 -0,73 

BET-NG 773,94 -0,73 

BET-XT 927,19 -0,94 

BET-XT-TR 1568,82 -0,95 

ROTX 21774,05 -1,24 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 Februarie 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 2,2350 13.388.305,60 

SNP 0,3820 5.606.140,17 

CMP 0,6080 4.772.345,77 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,3820 14.563.705 

CMP 0,6080 7.941.917 

TLV 2,2350 5.927.405 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 Februarie 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/

