
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 01 Aprilie 2021 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“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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Inca o zi foarte buna pentru bursa de la Bucuresti, cu 

o lichiditate in crestere, depasind 13.4 milioane de 
Euro, si cu aprecieri peste 1% pentru BET si ceilalti 

indici principali. SNG a fost cel mai tranzactionat 
emitent, dupa anuntul privind oferta angajantă de 

achiziţie a participatiei ExxonMobil la exploatarea din 
Marea Neagra. 

 
Urmatoarele volume au fost facute pe actiuni FP si 

SNN, care au atins in timpul sedintei noi maxime 
istorice. Si SNP s-a apreciat, acest emitent detinand 

cealalta jumatate din participatia vizata de SNG de la 

Exxon. 
 

Aproape toti emitentii noi de pe AeRo care s-au 
remarcat in ultimele luni s-au apreciat foarte mult in 

aceasta sedinta, performer fiind MAM, cu peste 12%, 
dar si HUNT si SAFE s-au apropiat de 5%. NRF si-a 

continuat revenirea, inchizand cu +3,28%. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



hiosuei  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

Circa 12.000 de investitori şi-au deschis conturi în 2020, reiese din datele Fondului de 
Compensare a Investitorilor • Marcel Murgoci, Estinvest: "Statul a contribuit la creşterea 

numărului investitorilor prin faptul că a oferit populaţiei posibilitatea de a achiziţiona titluri de 
stat prin bursă" (bursa.ro) 
 

Prin prisma indicelui principal BET, care urmăreşte evoluţia celor mai tranzacţionate acţiuni, bursa 
s-a apreciat cu 14,1% în T1/2021, adică în lunile ianuarie, februarie şi martie, acesta fiind cel 

mai ridicat ritm de creştere la nivelul primului trimestru al unui an din 2012 încoace, arată datele 
agregate de ZF. Spre comparaţie, în T1/2012 indicele principal a urcat cu 24%. (zf.ro) 

 
Joi în sistemul BVB a fost înregistrată o tranzacţie de tip DEALS cu un număr de 17 milioane de 

acţiuni Evergent Investments (simbol bursier EVER) în valoare de 14,14 mil. lei, la preţul de 1,42 
lei pe unitate, în scădere cu 0,35% faţă de cel din piaţă, arată datele BVB. (zf.ro) 

 
MAM Bricolaj a depăşit joi 100 mil. lei valoare bursieră după un raliu de 12,4% al acţiunilor: 

dublare de la listare şi triplare faţă de preţul din plasamentul privat. (zf.ro) 
 

Agroserv Măriuţa, compania care deţine brandul de lactate Lăptăria cu Caimac, a anunţat joi 
seară la Bursa de Valori Bucureşti că a primit pe 15 martie aprobarea acţionarilor pentru 

majorarea capitalului social cu suma de 43.100 de lei, până la 173.100 de lei, prin emiterea unui 
număr de 431.020 de acţiuni noi, respective derularea unei oferte de vânzare de tipul 
plasamentului privat. (zf.ro) 

 
Într-un context european “verde”, favorabil activelor de risc, indicele principal al Bursei de Valori 

București s-a apreciat pentru a șasea ședință de tranzacționare consecutivă joi, până la un nou 
maxim istoric. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.bursa.ro/supliment-bursa-alternative-trading-crestere-consistenta-a-investitorilor-la-bvb-in-anul-pandemiei-covid-67677243
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-la-bucuresti-plus-14-in-t1-2021-din-care-10-doar-in-luna-20010379
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/un-pachet-de-1-7-din-evergent-investments-schimba-actionarii-pentru-20010382
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/mam-bricolaj-a-depasit-joi-100-mil-lei-valoare-bursiera-dupa-un-20009645
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/agroserv-mariuta-compania-din-spatele-brandului-laptaria-cu-caimac-20009879
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-atinge-un-nou-maxim-dupa-6-zile-de-aprecieri-consecutive-20091990


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.335,48 1,30% 

BET-TR 19.093,76 1,30% 

BET-BK 2.158,00 0,72% 

BETPlus 1.693,55 1,29% 

BET-FI 48.672,02 0,11% 

BET-NG 815,18 1,45% 

BET-XT 1.001,30 1,06% 

BET-XT-TR 1.694,61 1,06% 

ROTX 23.774,90 1,30% 
Sursa: www.bvb.ro 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 01 Aprilie 2021.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 

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 

SNG 33,6000 10.608.426,60 

FP 1,7720 4.748.697,95 

SNN 26,2500 3.508.855,90 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4370 6.990.424 

BRK 0,3280 3.245.854 

FP 1,7720 2.686.589 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 01 Aprilie 2021. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 
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https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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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/

