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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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Bursa locala realizeaza o noua performanta in sedinta 

de marti, dupa ce indicele BET atinge un nou maxim 
istoric prin trecerea decisiva de nivelul de 11.000 de 

puncte, obtinand o crestere cu 1,15%, printr-un avans 
de aproape 100 de puncte. 

 
Fondul Proprietatea si OMV Petrom au contribuit cel 

mai mult la aprecierea indicelui BET, dupa ce actiunile 
celor doi emitenti au urcat cu 1,48%, respectiv 1,20%. 

Fata de sedinta anterioara, s-a observat o crestere a 
volatilitatii, induse si de aprecirea burselor externe, in 

special cea de la Frankfurt, unde indicele DAX30 a atins 

un nou maxim istoric. 
 

Asadar, multe blu-chips-uri de la BVB au inchis in zona 
verde, insa trebuie mentionat ca lichiditatea pietei 

principale nu a consemnat o crestere importanta, de 
fapt aceste aprecieri ale preturilor de piata fiind 

datorate volumelor mai reduse oferite la vanzare. 

 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



hiosuei  
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Ce mişcări se mai întâmplă pe Bursă: BERD şi-a diminuat deţinerea la Banca Transilvania de la 
7,9% la 6,9% în a doua jumătate din 2020. Cumpărători, fonduri de pensii, în special NN, dar şi 

SIF-uri. (zf.ro) 
 
Acţiunile producătorului de îngrăşăminte organice Norofert (simbol bursier NRF) scădeau marţi 

la ora redactării acestei ştiri cu 15,15%, pe fondul unor tranzacţii de 4,7 milioane de lei, 
continuându-şi trendul negativ pe care au intrat în urma publicării unei opinii contrare a 

auditorului la rezultatele financiare preliminare, potrivit datelor agregate de ZF de la BVB. (zf.ro) 
 

Rompetrol Well Service SA, companie scoasă la vânzare de principalul acționar KMG 
International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului petrolier kazah de stat KazMunayGas, nu 

va derula un program de răscumpărare a acțiunilor proprii, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor companiei respingând respectiva propunere venită din partea unui acționar minoritar. 

(profit.ro) 
 

Star Residence Invest (REIT), prima societate de tip Real Estate Investment Trust (REIT) de la 
BVB, care investeşte în sectorul imobiliar, a anunţat marţi că Fondul Închis de Investiţii STK 

Emergent, administrat de STK Financial AFIA SA, a scăzut în data de 23 martie 2021 sub pragul 
de deţinere de 20% din companie, ajungând la 19,84% din drepturile de vot. (zf.ro) 

 
Producătorul de cabluri Romcab Târgu-Mureş, reîntors la tranzacţionare, anunţă afaceri de 62 
mil. euro în T1/2021, fără să menţioneze rezultatul net, ci doar că a avut profit în T4/2020. (zf.ro) 

 
Cu indicii bursei americane într-o zonă de maxime, și la BVB investitorii au avut tăria de a împinge 

piața mai sus. Nu sunt neapărat ordine de cumpărare excepționale. Rulajul pieței de acțiuni a 
fost de 44,82 milioane lei (9,12 milioane euro). (profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-miscari-se-mai-intampla-pe-bursa-berd-si-a-diminuat-detinerea-la-19993883
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-ingrasaminte-ecologice-norofert-scade-marti-la-bursa-19998237
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/kmg-a-respins-propunerea-de-rascumparare-de-actiuni-rompetrol-well-services-initiata-de-actionarul-minoritar-kjk-balkan-holding-compania-este-scoasa-la-vanzare-20086720
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fondul-stk-emergent-vinde-4-din-star-residence-invest-cea-mai-19998239
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-cabluri-romcab-targu-mures-reintors-la-19997325
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-mai-castiga-un-procent-si-ajunge-la-un-nou-maxim-istoric-explozie-de-pret-pentru-actiunile-digi-20087456


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11097,03 1,15 

BET-TR 18692,10 1,15 

BET-BK 2123,76 0,80 

BETPlus 1658,43 1,11 

BET-FI 47953,32 -0,40 

BET-NG 793,50 0,92 

BET-XT 981,83 0,88 

BET-XT-TR 1661,65 0,88 

ROTX 23392,37 1,05 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 30 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 2,4300 8.214.220,81 

SNP 0,4210 4.024.777,80 

BRD 15,9000 3.561.062,94 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4210 9.604.784 

TLV 2,4300 3.395.726 

TRP 0,8040 2.812.716 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 30 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/

