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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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Dupa o serie de 15 sedinte de crestere, indicele BET s-

a aflat miercuri in a doua zi consecutiva de scadere, 
afectat in continuare de o lipsa vizibila a cererii la 

cumparare pentru mare parte dintre blue-chipsuri. 
 

Conducerea Romgaz a comunicat propunerea de 
dividend brut in valoare de 1,79 lei/actiune, care ar 

aduce un randament de 5,5% la ultimul pret de 
inchidere si anume 32,6 lei/actiune. Fata de sedinta 

anterioara, actiunile Romgaz au inchis miercuri in 
scadere cu 0,46%, ceea ce arata o oarecare 

nemultumire a investitorilor fata de nivelul mai redus 
al dividendului comparativ cu anii trecuti. 

 

Banca Transilvania a pierdut prima pozitie in topul 
lichiditatii, plasandu-se pe locul al doilea, devansata de 

Teraplast, investitorii preferand mai mult actiunile 
producatorului de materiale de constructii, care ofera 

la ultimul pret de piata un randament al dividendului 
de 15,8%, plus 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute. 

 
In Europa, principalele burse au evoluat intr-o nota 

mixta, nehotarata, care le-a gasit spre finalul zilei in 
aproprierea zonelor de referinta ale sedintei 

anterioare. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



hiosuei  
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De ce a vândut Fondul Proprietatea la Nuclearelectrica şi ce va face cu banii? Johan Meyer, FP: 
Vânzarea într-o singură tranzacţie a fost o oportunitate. Banii vor fi utilizaţi pentru furnizarea de 

randamente acţionarilor. (zf.ro) 
 
Cu aproape 11% s-au prăbuşit acţiunile Norofert (NRF), companie din agricultură listată în 

primăvara anului 2020, pe parcursul şedinţei de miercuri, 24 martie 2021, la un preţ de 21,4 lei 
pe unitate, după ce un raport de audit pentru situaţia financiară pe 2020 arată că “societatea are 

un nivel redus de lichidăţi în casa şi bancă şi politica societăţii de recuperare a creanţelor”. (zf.ro) 
 

CA al Transilvania Broker (TBK) a convocat AGA pentru data de 27-28 aprilie, pe ordinea de zi 
figurând o propunere pentru acordarea unui dividend brut de 1,72 lei/acțiune. (profit.ro) 

 
Joi, 25 martie 2021, la Bursa de la Bucureşti va intra la tranzacţionarea emisiunea de titluri de 

stat Fidelis, a cărei perioadă de subscriere s-a desfăşurat de la 1 martie şi până la 19 martie 
2021 şi în urma căreia micii investitori au împrumutat statul român cu 1,4 mld. lei. (zf.ro) 

 
Pe o activitate apropiată de media ultimilor ani, piața de acțiuni a avut o sesiune neconcudentă, 

în care doar titlurile TeraPlast au păstrat elanul din precedentele săptămâni. (profit.ro) 
 

Ministrul Energiei s-a transformat din "salvator" în "bau-bau" pentru Hidroelectrica și Fondul 
Proprietatea, după ce a propus majorarea taxei pe apă cu 55%. (profit.ro) 
 

Autoritatea de supraveghere financiară din SUA (SEC) investighează fenomenul SPAC-urilor, 
febra care a luat cu asalt Wall Street-ul începând de anul trecut, şi încearcă să afle cum 

gestionează riscurile implicate investitorii care intră în astfel de entităţi, potrivit unor informaţii 
agregate de Reuters de la mai multe surse. (zf.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/vandut-fondul-proprietatea-nuclearelectrica-face-banii-johan-meyer-19977219
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/de-ce-s-au-prabusit-actiunile-norofert-cu-11-in-sedinta-de-miercuri-19977425
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/transilvania-broker-de-asigurare-distribuie-un-dividend-cu-randament-de-6-5-20079154
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pe-25-martie-2021-intra-la-tranzactionare-la-bursa-de-la-bucuresti-19977280
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-usoara-retragere-transferuri-de-peste-5-milioane-lei-pe-actiunile-norofert-20079026
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/ministrul-energiei-s-a-transformat-din-salvator-in-bau-bau-pentru-hidroelectrica-si-fondul-proprietatea-dupa-ce-a-propus-majorarea-taxei-pe-apa-cu-55-20078449
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/asf-ul-american-a-pus-ochii-pe-spac-uri-fenomenul-companiilor-create-19978899


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10851,60 -0,12 

BET-TR 18278,69 -0,12 

BET-BK 2099,00 -0,08 

BETPlus 1622,84 -0,13 

BET-FI 47556,38 -0,67 

BET-NG 782,75 -0,34 

BET-XT 964,12 -0,25 

BET-XT-TR 1631,69 -0,25 

ROTX 22949,77 0,45 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 24 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 0,8200 7.107.581,08 

TLV 2,3750 5.373.129,11 

FP 1,6500 3.596.228,70 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,8200 8.747.666 

SNP 0,4085 8.117.317 

BRK 0,3070 2.894.412 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 24 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/

