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“Cumpara doar acea 

actiune pe care ai fi 
complet multumit sa o 

detii chiar daca piata 

se va inchide pentru 

zece ani.” 

- Warren Buffet 
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Indicele BET a ramas vineri cu putin sub nivelul 

maximului istoric inregistrat cu o zi in urma, incheind 
sedinta mai mult intr-o nota de stagnare. 

 
A fost o scadere in volatilitatea coroborata cu o un rulaj 

general scazut, astfel ca in piata principala valoarea 
tranzactiilor a urcat cu putin peste nivelul de 20 de 

milioane de lei. 
 

Ca si in sedinta anterioara, Banca Transilvania ramane 
pe primul loc in preferintele investitorilor, desi, lipsa 

unui dividend propus in urmatoare AGA, cat si 

propunerea de a acorda doar 1 actiune gratuita la 10 
detinute, a cam nemultumit actionarii TLV, astfel ca 

actiunile bancii scazusera chiar cu mai mult de un 
procent dupa deschiderea sedintei. 

 
Pentru bursele externe ultimele doua sedinte au 

insemnat o revenire pe plus care le-a apropiat de 

maximele recente.  

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



hiosuei  
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Principalele companii de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi-au publicat convocatoarele pentru 
adunările de bilanţ aferente activităţii de anul trecut, iar brokerii apreciază că în linii mari, 

propunerile de distribuire a profitului realizat sunt în ton cu aşteptările, ţinând cont de şocul 
Covid-19 care, în 2020, a marcat sever activitatea emitenţilor. (bursa.ro) 
 

Pornind de la cazul Norofert, ZF a încercat să afle cine auditează cele mai recente companii de la 
Bursă: Ajunşi la capitalizări de zeci şi sute de milioane de lei, noii emitenţi lucrează cu firme de 

audit cu 3 angajaţi, chiar şi cu persoane fizice, cu afaceri de câteva sute de mii de lei. (zf.ro) 
 

Acţionarii Evergent Investments, fosta SIF Moldova, sunt convocaţi pentru adunarea de bilanţ la 
data de 29 aprilie, cu propunerea distribuirii unui dividend de 0,043 lei, echivalentul unui 

randament brut de 3% faţă de preţul de închidere al acţiunii din data de 24 martie, de 1,43 
lei/titlu (bursa.ro). 

 
Indicele celor mai tranzacționate acțiuni românești a atins o nouă valoare-record în istoria de 

peste un sfert de veac de când este măsurat, dar investitorii încă sunt prudenți cu ordinele de 
cumpărare. (profit.ro) 

 
Bursa de la Bucureşti a început să producă milionari români din IPO, ca la americani, şi investitori 

în junk bonds, unde dobânzile sunt de 3 ori peste piaţă. Dar să nu uităm că la un moment vor 
apărea şi prăbuşiri ale acţiunilor, plus celebrele default-uri. (zf.ro) 
 

Analiştii financiari estimează deprecierea leului până la un curs mediu de 4,9708  lei/euro în 
următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul martie 2022-martie 

2021, va înregistra o valoare medie de 3,29%, potrivit Asociaţiei CFA Society. (zf.ro) 
 

 

https://www.bursa.ro/randament-din-dividende-intre-0-5-procente-si-16-procente-pentru-actiunile-din-bet-05707245
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pornind-cazul-norofert-zf-incercat-afle-auditeaza-cele-recente-19987082
https://www.bursa.ro/propunere-de-dividend-si-rascumparari-la-evergent-investments-fosta-sif-moldova-48896247
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-incheie-saptamana-pe-un-nou-maxim-volumele-se-reduc-drastic-20082274
https://www.zf.ro/opinii/bursa-bucuresti-inceput-produca-milionari-romani-ipo-americani-19990601
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/analistii-financiari-anticipeaza-deprecierea-cursului-4-97-lei-euro-19979601


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10961,65 0,11 

BET-TR 18464,07 0,12 

BET-BK 2106,95 0,15 

BETPlus 1638,48 0,09 

BET-FI 47828,30 0,45 

BET-NG 785,42 -0,21 

BET-XT 972,31 0,10 

BET-XT-TR 1645,55 0,10 

ROTX 23131,04 0,19 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 26 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 2,3950 5.415.724,47 

TRP 0,8040 3.199.152,21 

SNP 0,4160 2.167.016,23 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4160 5.234.889 

TRP 0,8040 3.974.804 

TLV 2,3950 2.280.221 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 Martie 2021. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.roSursa: 

Pagina 3 

 

ESTnews 



 

+ 
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

