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“Nu este necesar sa 
faci lucruri 

extraordinare pentru a 
obtine rezultate 

extraordinare.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET revine in sedinta de joi pe crestere si 
atinge un nou maxim istoric, 10.846,64 puncte, dupa 

un inceput de sedinta mai timid, aprecierea 
conturandu-se in partea a doua a sedintei cand 

actiunile au inceput sa se aprecieze, obtinand in final o 
crestere de 2,09% 

 
Tot spre finalul sedintei, actiunile Bnaca Transilvania s-

au apreciat, insa doar cu 0,85%, in rest, toate blue-
chipsurile au ramas in teritoriul negativ sau in zona 

zero. 
 

Vedeta saptamanii, Teraplast, a inregistrat un nou 

maxim istoric, reusind totodata sa ocupe prima pozitie 
in topul lichiditatii, devansand Banca Transilvania, cu 

un rulaj de 7,1 milioane de lei, fata de cele 5,4 milioane 
de lei realizate din schimburile cu actiunile companiei 

bancare. 
 

Fata de sedinta anterioara, lichiditatea pietei a scazut 

cu 20%. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Producătorul de carton ondulat Vrancart Adjud (VNC), din acţionariatul căruia fac parte Pavăl 
Holding – al fraţilor Pavăl de la Dedeman, dar şi SIF Banat Crişana, fonduri de pensii şi alţi 

investitorii, convoacă acţionarii pe 27 aprilie 2021 pentru a aproba printre altele repartizarea unui 
dividend brut de 0,0097 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 5,2%. (zf.ro) 
 

Acţionarii SIF Oltenia au de ales între două variante de repartizare a profitului de 52,2 mil. lei din 
2020: trecerea integrală la rezerve sau dividende de 25 mil. lei. (zf.ro) 

 
Evergent Investments, fostă SIF Moldova, a anunţat la Bursa de Valori Bucureşti că acţiunile 

societăţii vor fi suspendate de la tranzacţionare în perioada 25-26 martie ca urmare a schimbării 
simbolului bursier din SIF2 în EVER. (zf.ro) 

 
Consiliul de Administrație al Antibiotice Iași (ATB) a convocat pentru 20-21 aprilie AGA, unde va 

figura și un vot cu privire la repartizarea câștigului net din anul precedent. Conform propunerii 
boardului, din profitul de repartizat de 26,39 milioane lei, 91,58% va merge către capitolul „alte 

rezerve” și numai 2,20 milioane lei vor fi distribuite sub formă de dividende. (profit.ro) 
 

Cele 3 emisiuni de titluri de stat pentru care Guvernul derulează operațiuni de piață au adunat 
7.350 de ordine în sistemul bursei, jumătate din plasamente fiind pentru obligațiunile 

guvernamentale denominate în euro. (profit.ro) 
 
Impuls către o nouă valoare record pentru bursă, o corecție și o reluare a creșterii. Este secvența 

din 4 sesiuni a săptămânii până în acest moment, într-un context în care volumele au fost sporite. 
Chiar dacă acestea s-au retras ușor, rulajul pieței de acțiuni tot a depășit reperul de 40,00 

milioane lei. (profit.ro) 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fratii-paval-dedeman-alti-actionari-vrancart-adjud-convocati-aprobe-19964362
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actionarii-sif-oltenia-au-de-ales-intre-doua-variante-de-repartizare-19964405
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/de-la-sif2-la-ever-pe-25-si-26-martie-actiunile-evergent-investments-19964450
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/doar-8-din-profitul-net-al-antibiotice-iasi-pleaca-spre-actionari-sub-forma-de-dividende-incasare-de-numai-1-milion-de-lei-pentru-ministerul-sanatatii-20070220
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/subscrieri-de-aproape-245-milioane-euro-pe-titlurile-de-stat-puse-in-vanzare-de-finante-cu-o-zi-inaintea-inchiderii-ofertei-20070146
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-din-nou-pe-culmi-20070117


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10846,64 0,33 

BET-TR 18270,74 0,34 

BET-BK 2104,98 0,21 

BETPlus 1622,71 0,38 

BET-FI 48034,37 -1,01 

BET-NG 788,62 0,50 

BET-XT 965,86 0,20 

BET-XT-TR 1634,68 0,20 

ROTX 22889,55 0,75 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 18 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 

TRP 0,7800 7.197.306,40 

TLV 2,3700 5.419.406,62 

SNP 0,4155 3.899.380,02 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4155 9.396.431 

TRP 0,7800 9.111.644 

BRK 0,3140 3.420.482 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 18 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/

