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“Nu este necesar sa 

faci lucruri 
extraordinare pentru a 

obtine rezultate 

extraordinare.” 

- Warren Buffet 
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Dupa o saptamana de crestere cu doar o singura 
poticnire in sedinta de miercuri, indicele BET inchide la 

un pas de ultimul maxim istoric inregistrat in urma cu 
ceva mai mult de o luna, foarte aproape de nivelul de 

10.800 puncte. 
 

Aprecierea de vineri a fost mai redusa, astfel ca 
actiunile companiilor care au cunoscut o apreciere 

considerabila cu o sedinta in urma, au fost oprite vineri 
in a repeta o evolutie asemanatoare, datorita ofertei 

mai mare aparute la vanzare.  
 

Prin urmare, actiuni ca Banca Transilvania si Romgaz  

care au avut cresteri anterioare importante s-au 
apreciat numai cu 0,64%, respectiv 0,15%, in timp ce 

cele ale OMV Petrom au inchis in stagnare. 
 

De retinut, ca valoarea totala a schimburilor in piata 
principala a ramas la o valoare ridicata, aproape de 

nivelul de 50 de milioane de lei, din care rulajul cu 
actiuni TLV s-a pastat la o distanta mare fata de restul 

emitentilor, reprezentand ceva mai mult de ¼. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţionarii Safetech Innovations (SAFE) sunt convocaţi la data de 16 aprilie la adunarea de bilanţ, 
propunerea conducerii companiei fiind ca societatea să aloce atât acţiuni gratuite cât şi dividende, 

din rezultatul anului trecut, conform convocatorului publicat vineri de furnizorul de soluţii de 
securitate cibernetică pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Compania Visual Fan din Brașov, care comercializează gadgeturi sub brandul Allview, va intra la 
cota Bursei de Valori București în cursul acestui an, a declarat pentru Profit.ro acționarul majoritar 

al companiei, Lucian Peticilă. (profit.ro) 
 

Consiliul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) propune acţionarilor distribuirea a peste 90% din 
profitul anului trecut sub formă de dividende, reiese din convocatorul adunării de bilanţ pentru 

data de 19 aprilie, publicat astăzi de operatorul pieţei noastre de capital pe propriul site. 
(bursa.ro) 

 
Societate aflată în portofoliul SIF-urilor, Șantierul Naval Orșova repartizează către acționari 93% 

din profitul net al anului trecut și vine inclusiv cu dividende suplimentare de peste 7 milioane lei. 
(profit.ro) 

 
Cele 3 emisiuni de titluri de stat puse în vânzare de Ministerul Finanțelor Publice au adunat peste 

3.600 de ordine în sistemul bursei, aproape jumătate din plasamente fiind pentru obligațiunile 
guvernamentale denominate în euro. (profit.ro) 
 

Într-o sesiune în care 15 acțiuni au depășit reperul unor schimburi de 1 milion de lei, nu mai 
puțin de 13 din aceste simboluri au închis „pe verde” și niciun titlu nu a consemnat deprecieri. În 

unele cazuri, creșterile au fost explozive. (profit.ro) 
 

 

https://www.bursa.ro/in-data-de-16-aprilie-actionarii-safetech-voteaza-distribuirea-de-actiuni-gratuite-si-dividende-85594249
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/it-c/surpriza-un-nou-jucator-it-c-local-la-cota-bvb-compania-care-detine-brandul-allview-vine-pentru-listare-in-acest-an-20063516
https://www.bursa.ro/din-profitul-anului-trecut-bvb-intentioneaza-sa-acorde-un-dividend-cu-randament-de-4-3-procente-68284248
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/santierul-naval-orsova-distribuie-dividende-cu-randament-de-20-20063254
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/subscrieri-de-100-milioane-euro-in-oferta-fidelis-de-titluri-de-stat-20062269
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/cresteri-generalizate-la-bursa-20061481


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10742,75 0,18 

BET-TR 18092,56 0,18 

BET-BK 2077,87 0,59 

BETPlus 1605,94 0,23 

BET-FI 48259,15 1,15 

BET-NG 784,86 0,19 

BET-XT 957,72 0,32 

BET-XT-TR 1620,63 0,32 

ROTX 22712,40 0,37 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 Martie 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 2,3600 13.549.281,87 

SNP 0,4055 4.368.582,94 

BRK 0,2820 4.262.282,18 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

ALT 0,0345 17.564.342 

BRK 0,2820 14.727.333 

SNP 0,4055 10.754.429 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 Martie 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/

