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“.Priveste fluctuatiile 

pietei mai degraba ca 

pe un prieten decat ca 
pe un dusman; profita 

de nebunie in loc sa 

participi la ea.” 

- Warren Buffet 
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Daca cu o zi in urma indicele BET scadea pe fondul 
cresterii pietelor externe, joi acesta revine pe plus 

dupa ce in special actiunile companiilor din energie 
au inregistrat castiguri importante. 

 

Aceste castiguri au venit odata cu anuntarea 
rezultatelor financiare anuale, astfel ca 

Nuclearelectria a raportat un profit net in 2020 fata 
de 2019 de 27,8%, iar Romgaz de 14,14%. 

 

Totodata, rezultatele financiare anuale au fost 
publicate si de catre Banca Transilvania, insa dupa 

inchiderea sedintei, astfel ca la nivel de grup profitul 
net a scazut cu -26,12%, iar la nivel de bancii 

scaderea a fost de -20,12%. Aceste scaderi s-au 

datorat provizoanelor cu 220% mai mari la nivel de 
grup si 180% la nivel de banca, pe care emitentul a 

trebuit sa le contabilizeze. Totodata, trebuie spus ca 
impactul scaderii veniturilor nete din dobanzi a fost 

de numai  -3,91% pentru grup si -3,03% pentru 

banca, in timp ce in privinta veniturilor nete  din 
speze si comisoane impactul a fost de -7,88% la 

nivelul grupului si -5,34% la nivelul bancii.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituţie de credit din România în funcţie 
de valoarea activelor gestionate, a încheiat anul 2020 cu un profit net de 1,476 miliarde de lei la 

nivel de grup, în scădere cu 20% faţă de anul precedent, în timp ce veniturile operaţionale s-au 
diminuat cu 1,6% la 4,5 mld. lei. (zf.ro) 
Furnizorul de servicii medicale private MedLife (M), companie antreprenorială controlată de 

familia Marcu, a raportat la nivel de grup un profit net de 62 milioane de lei pentru anul 2020, în 
creştere cu 246% faţă de anul precedent, în timp ce afacerile s-au majorat cu 11,5% la aproape 

1,1 miliarde de lei. (zf.ro) 
Sphera Group (SFG), operatorul în sistem de franciză al lanţurilor de restaurante KFC, Pizza Hut 

şi Taco Bell în România, a raportat pentru 2020 o pierdere netă de 2,3 mil. lei lei (excluzând 
impactul adoptării IFRS 16), faţă de profitul de 64 mil. lei obţinut în 2019, în timp ce vânzările în 

restaurante s-au cifrat la 710 mil. lei, echivalentul unei scăderi de 25,6%. (zf.ro) 
Turbomecanica București (TBM), companie din domeniul aeronauticii, a realizat anul trecut 

venituri de 116,65 milioane lei, cu 1,47% mai mari decât cele de 114,96 milioane lei din 2019. 
Impactul pe variația stocurilor este important, +33,63%, respectiv un avans la 11,92 milioane 

lei, de la 8,92 milioane lei. (profit.ro) 
O secvență de 6 ședințe negative a fost întreruptă de un ricoșeu consistent. Piața a găsit în 

rezultatele finanicare de la Nuclearlectrica (SNN) și Romgaz Mediaș (SNG) pretextul unui 
rebound. Titlurile companiei care operează centrala nuclear-electrică de la Cernavodă au crescut 

cu 4,09%, până la prețul de 22,90 lei/acțiune, în condițiile în care societatea a raportat pentru 
anul trecut un profit net de 687,4 milioane lei, în creștere cu 27,8% față de 2019. (profit.ro) 
Acțiunile marilor companii europene au încheiat tranzacțiile de joi în scădere, din cauza creșterii 

randamentelor obligațiunilor și a volatilității de pe piețele din Statele Unite, care au contracarat 
efectul pozitiv al optimismului legat de redresarea economiei zonei euro, transmite Reuters. 

(profit.ro) 
 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-cea-mare-banca-romania-incheie-anul-2020-profit-19934327
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/medlife-incheie-2020-cu-un-profit-net-de-62-mil-lei-la-afaceri-de-1-19935024
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sphera-group-administratorul-kfc-si-pizza-hut-in-romania-incheie-19935019
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/turbomecanica-si-a-redus-cu-peste-o-treime-profitul-net-in-2020-20013253
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sectorul-energetic-trage-bursa-in-sus-pentru-o-sesiune-de-revenire-pe-volume-mici-20012737
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-au-inchis-in-scadere-din-cauza-randamentelor-mari-ale-obligatiunilor-si-a-volatilitatii-din-sua-20013433


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10279,82 0,89 

BET-TR 17310,50 0,89 

BET-BK 2008,24 0,69 

BETPlus 1536,78 0,87 

BET-FI 46581,37 -0,05 

BET-NG 763,38 1,68 

BET-XT 919,27 0,80 

BET-XT-TR 1555,40 0,80 

ROTX 21770,92 1,22 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 25 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 2,1750 7.066.772,31 

SIF4 0,9520 4.549.394,03 

SNP 0,3815 2.664.992,40 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,1550 7.716.817 

SNP 0,3815 7.031.079 

SIF4 0,9520 4.746.588 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 25 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/

