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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 revine in sedinta de joi pe crestere, cu 

0,90%, in acelasi timp a inregistrand un nou maxim 
istoric prin atingerea nivelului de 10.970 de puncte. 

 
A fost o sedinta in care investitorii au reluat achizitiile 

la companiile cu pondere ridicata si anume BRD 
+1,78%, Banca Transilvania +1,05%, OMV Petrom 

+1,59% si Fondul Proprietatea +0,91%. 
 

Dupa inchiderea sedintei de tranzactionare, 
conducerea Bancii Transilvania a publicat convocatorul 

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare, 
propunand printre altele majorarea capitalului social 

prin incorporarea rezervelor din profitul net al anului 

trecut, astfel ca prin aceasta majorare actionarii vor 
primi 1 actiune la 10 detinute, urmand ca data de 

inregistrare propusa sa fie 10.09.2021. Totodata, nu s-
a regasit in convocator propunerea de acordare de 

dividende. 
 

In Europa, principalele burse au recuparat spre finalul 
zilei pierderile survenite in prima parte, odata cu 

reboundul care a avut loc pentru indicii americani dupa 

prima ora de la deschidere. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, intenţionează să-şi 
majoreze capitalul social cu 574 mil. lei din profitul net al anului 2020 şi să acorde astfel o acţiune 

gratuită la 10 acţiuni deţinută, potrivit calculelor ZF din convocatorul publicat joi la bursa de la 
Bucureşti. (zf.ro) 
 

Producătorul de băuturi alcoolice Prodvinalco Cluj (VAC) a convocat acţionarii în data de 27 aprilie 
pentru a aproba repartizarea pe destinaţii a profitului net aferent anului 2020 şi distribuirea de 

dividende în cuantum de 10 mil. lei, respectiv un dividend brut de 0,3176 lei pe acţiune, potrivit 
convocatorului publicat joi la Bursă. (zf.ro) 

 
Companiile agroalimentare româneşti urmează modelul corporaţiilor, astfel că fac investiţii pe 

termen lung şi aleg Bursa pentru finanţare în detrimentul fondurilor de investiţii. (zf.ro) 
 

Acţiunile Evergent Investments, fostă SIF Moldova, au fost suspendate de la tranzacţionare în 
şedinţele din 25 şi 26 martie 2021, în contextul schimbării simbolului bursier din SIF2 în EVER, 

potrivit unei notificări la Bursă. Pe 29 martie 2021 acţiunile societăţii vor reveni la tranzacţionare. 
(zf.ro) 

 
Acţiunile Raiko Transilvania (simbol bursier RKOT), companie specializată în producerea şi 

vânzarea de sisteme de jgheaburi, acoperişuri şi accesorii de acoperiş, vor intra la tranzacţionare 
pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti pe 8 aprilie 2021, potrivit informaţiilor ZF. (zf.ro) 
 

Deși tendința bursei americane a fost de corecție, la BVB am consemnat o reluare a creșterii, iar 
finalul sesiunii a regăsit piața pe un nou maxim. Astfel, indicele compozit BET Plus a avansat cu 

0,87%, iar indicele reprezentativ BET a urcat cu 0,90%, până la nivelul de 10.949,06 puncte. 
(profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-vrea-sa-acorde-o-actiune-gratuita-la-10-detinute-19981187
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-clujean-de-bauturi-alcoolice-prodvinalco-vrea-sa-19981206
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/val-listari-actiuni-obligatiuni-2020-2021-sase-companii-19981797
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evergent-investments-suspendata-de-la-tranzactionare-joi-si-vineri-19981207
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-sisteme-pluviale-raiko-transilvania-intra-la-19981204
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-urca-pe-un-nou-maxim-20080572


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10949,06 0,90 

BET-TR 18442,86 0,90 

BET-BK 2103,83 0,23 

BETPlus 1636,97 0,87 

BET-FI 47611,67 0,12 

BET-NG 787,07 0,55 

BET-XT 971,31 0,75 

BET-XT-TR 1643,86 0,75 

ROTX 23086,22 0,59 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 25 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 2,4000 14.481.460,09 

TRP 0,8080 5.611.254,28 

SNP 0,4150 4.436.045,68 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4150 10.810.727 

TRP 0,8080 6.889.695 

TLV 2,4000 6.059.346 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 25 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/

