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“Nu este necesar sa 

faci lucruri 
extraordinare pentru a 

obtine rezultate 

extraordinare.” 

- Warren Buffet 
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Flash news: BRD A CONVOCAT AGA, CARE 
CONTINE PROPUNEREA DE DIVIDEND PENTRU 

2020: 0.0749 LEI/ACTIUNE. 
 

Indicele BET a inregistrat marti pentru a doua sedinta 
la rand un nou maxim istoric, pe o fortare a cotatiilor 

la cumparare care au impins spre maxime locale sau 
istorice mai multe dintre blue-chipsuri. Un bun 

exemplu in aceste sens sunt actiunile Banca 
Transilvania care au inchis cu un nou maxim local, pe 

o apreciere de 0,64%. O situatie aproape 
asemanatoare de apreciere a fost la BRD, doar ca aici 

a avut loc o retestare a maximului atins in urma cu 
doua luni. 

 

Optimismul investitorilor a condus de asemenea la o 
crestere si in lichiditate, astfel ca valoarea totala a 

tranzactiilor a ajuns la nivelul de 65 de milioane de lei. 
 

Ca si ieri, cele mai cautate actiuni au fost cele ale bancii 
Transilvania care au realizat un rulaj in valoare de 15,1 

milioane de lei, urmand Nuclearelectrica si Teraplast cu 
rulaje de 8,7 milioane de lei, respectiv 8,3 milioane de 

lei. Trebuie mentionat ca actiunile Teraplast au avansat 
cu 5,43%, spre un nou maxim istoric, atingand nivelul 

de 0,73 lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Indicele BET, ce reflectă evoluţia celor mai lichide acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), 
a atins ieri un nou maxim istoric de 10.844,45 de puncte, după circa treisprezece ani şi opt luni 

de la recordul de 10.813,59 puncte, din 24 iulie 2007, înainte de izbucnirea crizei financiare din 
2008 - 2009, care a afectat toate pieţele. (bursa.ro) 
 

Acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) s-au tranzacţionat în luna februarie 
2021 la discounturi faţă de valoarea unitară a activului net (VUAN) cuprinse între 35,1% pentru 

Evergent Investments, fostă SIF Moldova (SIF2) şi 55,7% în cazul SIF Banat-Crişana (SIF1). 
(zf.ro) 

 
Producătorul de cărămizi Cemacon Cluj (CEON) a anunţat marţi la Bursa de la Bucureşti că Paval 

Holding, vehicul de investiţii al fraţilor Pavăl, proprietarii Dedeman, a achiziţionat în două şedinţe 
de tranzacţionare acţiuni la societate în valoare de 1,5 mil. lei, potrivit calculelor realizate de ZF. 

(zf.ro) 
 

Acţionarii MAM Bricolaj (MAM), furnizor de materiale şi accesorii pentru mobilier controlat de 
familia Găvan, au aprobat marţi achiziţia a două terenuri şi construcţiile aferente în Prelungirea 

Ghencea, Bucureşti pentru suma de 1,35 mil. euro, potrivit hotărârilor AGA publicate. (zf.ro) 
 

Profitând de un context favorabil pentru activele de risc pe piețele financiare internaționale și în 
care la New York Stock Exchange avem valori-record, și bursa românească a reușit să depășească 
maximul precedent, din anul 2007. (profit.ro) 

 
Activele fondurilor de pensii private (Pilonul 2) ale celor peste 7,6 milioane de contributori 

însumau 77,1 miliarde de lei la finele lunii februarie a acestui an, în scădere cu 0,6% față de 
ianuarie, dar în creștere cu 22,7% față de februarie 2020. (profit.ro) 

 
 

https://www.bursa.ro/bvb-prima-bursa-din-regiune-care-depaseste-nivelul-de-dinaintea-crizei-din-2008-bet-atinge-un-nou-maxim-istoric-20235246
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-celor-cinci-sif-uri-discounturi-fata-de-activele-nete-de-19961015
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/paval-holding-vehicul-de-investitii-al-fratilor-paval-de-la-dedeman-19960831
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/mam-bricolaj-are-aprobarea-actionarilor-pentru-achizitia-a-doua-19961027
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-indicele-bet-a-depasit-valoarea-record-a-boom-ului-bursier-romanesc-de-la-inceputul-secolului-20066558
https://www.profit.ro/profitul-tau/la-un-an-de-la-declansarea-pandemiei-activele-fondurilor-de-pensii-private-au-cazut-din-nou-20066106


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10844,45 0,56 

BET-TR 18265,47 0,57 

BET-BK 2098,67 0,76 

BETPlus 1621,55 0,56 

BET-FI 48502,65 0,36 

BET-NG 788,71 0,17 

BET-XT 966,33 0,59 

BET-XT-TR 1635,35 0,59 

ROTX 22828,09 0,46 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 16 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 2,3750 15.123.215,75 

SNN 23,9500 8.716.230,80 

TRP 0,7240 8.313.042,51 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,7240 11.598.841 

SNP 0,4095 9.021.270 

BRK 0,3020 6.582.123 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 16 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/

