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“Faptul ca oamenii vor 

fi plini de lacomie, 
tematori sau nebuni 

este predictibil. 
Impredictibila este 

succesiunea in care o 

vor face.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET a inceput o noua saptamana cu un nou 

maxim istoric prin trecerea de nivelul de  10.900 de 
puncte, desi temporar, deoarece in finalul sedintei a 

intrat sub acest nivel, obtinand numai o apreciere de 
0,08%.  

 
Sustinerea indicelui a fost mult mai slaba in sedinta de 

luni, astfel ca singurul blue-chip care a pus umarul la 
sprijin a fost doar BRD, cu o apreciere de 1,55%, in 

timp ce Banca Transilvania si Fondul Proprietatea au 
inchis in scadere, iar OMV Petrom a inchis in stagnare. 

     
Totodata, lichiditatea pietei a scazut la 26 de milioane 

de lei, iar cel mai mare rulaj individual a fost de 4,2 
milioane de lei, realizat din schimburile cu actiuni FP. 

 

Asadar, s-a observat o scadere reala a cererii din 
partea investitorilor, dupa valul de apreciere din 

ultimele saptamani. 
 

Bursele europene au inceput saptamana intr-o nota 
mixta, in timp ce in SUA evolutia a fost doar de 

crestere. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Dividendul propus de CA TRANSGAZ (TGN) este de 8,14 lei, care, potrivit calculelor realizate de 

ZF pe baza preţului curent de tranzacţionare, asigură investitorilor un dividend de 2,8%. (zf.ro) 
 

Operatorul portuar Oil Terminal (OIL) a convocat acţionarii în data de 26 aprilie pentru a aproba 
dividende de 1,6 mil. lei din profitul pe 2020, respectiv o rată de distribuţie către acţionari de 

50%. Dividendul brut propus a se acorda acţionarilor este de 0,00276217 lei. (zf.ro) 
 
BIOFARM (BIO) propune un dividend brut de 0,022 lei/acțiune care, calculat la nivel net și 

raportat la ultimul preț de închidere, de 0,5700 lei/acțiune a titlurilor companiei, conferă 
acționarilor un randament net de 3,67%. (profit.ro) 

 
Fără dividende la Cemacon Cluj, la care fraţii Pavăl au peste 90%. Profitul net de 22,5 mil. lei din 

2020 merge în rezerve şi la rezultat nerepartizat. (zf.ro) 
 

Ministerul Energiei a solicitat completarea ordinii de zi a adunării acţionarilor Electrica (EL) din 
28 aprilie cu o serie de puncte referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administraţie ai 

furnizorului şi distribuitorului de energie electrică, prin metoda votului cumulativ, pentru un 
mandat de patru ani. (bursa.ro) 

 
Deși indicele principal a păstrat intactă tendința de apreciere și chiar a marcat un nou maxim 

istoric, prima sesiune a săptămânii a fost mai degrabă neconcludenta, cu dinamică redusă la 
nivelul indicilor, închideri divergente și volume drastic reduse. (profit.ro) 
 

Se împlineşte un an, astăzi, de la crahul produs pe bursele americane de măsurile de lockdown 
impuse în contextul declarării pandemiei de Covid-19. (bursa.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transporatorul-national-de-gaze-naturale-transgaz-propune-19969427
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/operatorul-portuar-oil-terminal-controlat-de-stat-vrea-sa-acorde-19969446
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/biofarm-distribuie-40-din-profitul-net-sub-forma-de-dividende-20075900
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fara-dividende-la-cemacon-cluj-la-care-fratii-paval-au-peste-90-19969498
https://www.bursa.ro/ministerul-energiei-vrea-alegeri-pentru-board-ul-electrica-07426245
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/debut-ezitant-de-saptamana-la-bvb-20075642
https://www.bursa.ro/la-un-an-de-la-crahul-produs-de-pandemia-de-covid-19-bursele-americane-in-cea-mai-rapida-recuperare-din-istorie-43526242


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10882,98 0,08 

BET-TR 18331,5 0,08 

BET-BK 2109,36 0,02 

BETPlus 1627,31 0,07 

BET-FI 48130,57 -0,15 

BET-NG 791,41 -0,01 

BET-XT 969,71 0,09 

BET-XT-TR 1641,15 0,09 

ROTX 22889,82 -0,12 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 22 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 

FP 1,6300 4.222.568,53 

TLV 2,3800 3.237.936,88 

SNP 0,4155 2.201.151,24 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4155 5.286.492 

FP 1,6300 2.584.766 

TLV 2,3800 1.365.911 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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/

