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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 ajuns luni foarte aproape de nivelul de 

11.000 de puncte, mai precis cu 4 puncte sub acest 
prag, insa a inchis ceva mai jos, astfel ca la finalul 

sedintei castigul obtinut a ramas la 0,08%. Cu toate 
acestea, indicele BET a reusit o noua performanta prin 

realizarea unui nou maxim istoric. 
 

O contributie importanta la acest nou maxim a fost 
adusa de catre Banca Transilvania ale carei actiuni au 

urcat cu 1,04%, aducand totodata si un plus de 
lichiditate prin rulajul in valoare de 13,3 milioane de 

lei, cu  mult peste urmatorii emitenti BRD si Teraplast, 

care au inregistrat valori ale tranzactiile lor de 4,5 
milioane de lei, respectiv 3,5 milioane de lei. 

 
In rest, evolutia la BVB a fost mixta, companiile din 

energie Nuclearelectrica si Romgaz au inchis in zona 
verde, in timp ce OMV Petrom a ramas in stagnare, iar 

in zona financiar bancara, pe langa TLV, care a inchis 
cu plus, s-a mai incadrat si FP, mai putin BRD care a 

terminat sedinta in scadere. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Digi a anunţat luni seara pe bursă că vinde operaţiunile din Ungaria către grupul 4iG, în spatele 
căruia se află unul dintre aliaţii premierului Viktor Orban. Digi avea 1,1 milioane de abonaţi în 

Ungaria, dar nu a primit licenţă 5G şi a fost amendată de mai multe ori de autoritatea de 
concurenţă. (zf.ro) 
Acţionarii Purcari Wineries (WINE) au aprobat, în adunarea de ieri, majorarea capitalului social 

prin distribuirea a 20 milioane de acţiuni gratuite, se arată în raportul producătorului de vinuri 
din Republica Moldova remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 

Allianz Ţiriac Pensii Private, administrator al fondului de pensii private AZT Viitorul Tău, al doilea 
cel mai mare fond Pilon II din România, a lichidat în T4/2020 investiţiile pe care le avea la Sphera 

Group, societate care administrează în sistem de franciză restaurantele KFC, Pizza Hut şi Taco 
Bell, dar şi la Bursa de Valori Bucureşti. (zf.ro) 

Bittnet Systems (BNET), companie antreprenorială de 172 mil. lei capitalizare, arată în raportul 
pe 2020 supus votului acţionarilor, şi publicat luni, că a obţinut un profit net de 1 milion de lei în 

anul 2020, faţă de circa 52.580 de lei cât era rezultatul net în raportul preliminar. (zf.ro) 
Agricover Holding listează pe 31 martie obligaţiuni de 40 mil. euro în cea mai mare finanţare 

antreprenorială de la bursa de la Bucureşti. Obligaţiunile au scadenţa pe cinci ani şi o dobândă 
de 3,5% pe an. (zf.ro) 

Producătorul de articole din cauciuc Artego Târgu Jiu (ARTE) va distribui jumătate din profitul 
anului trecut ca dividende, după votul de ieri al acţionarilor în acest sens. (bursa.ro) 

Într-o zi dominată de tranzacțiile cu acțiuni bancare, indicii principali de la BVB au închis cu 
deviații foarte mici față de nivelurile de referință de vineri. (profit.ro) 
Gigantul bancar elvețian Credit Suisse și Nomura Holdings, cea mai mare bancă de investiții 

japoneză, au avertizat că se confruntă cu pierderi de ordinul miliardelor de dolari, după ce un 
mare fond de hedging din SUA nu a răspuns apelurilor în marjă, forțând închiderea pozițiilor 

băncilor și vânzări în bloc de acțiuni pe burse. (profit.ro) 
 

 

https://www.zf.ro/business-hi-tech/mare-surpriza-digi-anuntat-luni-seara-bursa-vinde-operatiunile-19993681
https://www.bursa.ro/actionarii-purcari-au-aprobat-majorarea-de-capital-cu-alocare-de-titluri-gratuite-43427242
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-schimbari-a-facut-in-portofoliu-azt-viitorul-tau-al-doilea-cel-19994000
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bittnet-systems-companie-antreprenoriala-de-la-52-500-de-lei-profit-19993933
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/agricover-holding-listeaza-31-martie-obligatiuni-40-mil-euro-cea-19993732
https://www.bursa.ro/artego-va-distribui-jumatate-din-profitul-anului-trecut-ca-dividende-00527240
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/debut-ezitant-de-saptamana-la-bvb-20085899
https://www.profit.ro/bloomberg/credit-suisse-si-nomura-se-confrunta-cu-pierderi-de-miliarde-dolari-dupa-intrarea-in-incapacitate-de-plata-a-unui-fond-speculativ-din-sua-20085800


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10970,96 0,08 

BET-TR 18479,75 0,08 

BET-BK 2106,93 0,00 

BETPlus 1640,26 0,11 

BET-FI 48144,39 0,66 

BET-NG 786,26 0,11 

BET-XT 973,26 0,10 

BET-XT-TR 1647,15 0,10 

ROTX 23148,84 0,08 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 29 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 2,4200 13.342.265,59 

BRD 15,7600 4.541.251,46 

TRP 0,7980 3.568.024,79 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,4200 5.528.656 

SNP 0,4160 4.878.583 

TRP 0,7980 4.448.681 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 29 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/

