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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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O zi slaba din toate punctele de vedere la bursa de la 

Bucuresti, ca de vacanta, cu o lichiditate totala care  
abia a depasit 4 milioane de Euro si cu scaderi pe linie 

pentru toti indicii, pana la 0.47% (ROTX). 
 

Investitorii s-au uitat mai mult la actiuni ca BRK si 
COTE, cele mai lichide din aceasta sedinta, in timp ce 

TLV, SNP sau SNN au cazut pe planul doi, cu volume 
sub un milion de lei fiecare. Nici TRP nu a mai reusit sa 

depaseasca milionul de lei. BRK s-a remarcat si prin 
aprecierea de peste 14% (a cata in ultimele doua 

luni?). Pe piata de obligatiuni a fost un titlu care s-a 

tranzactionat mai mult: R2403A, 
 

Pe piata AeRo MAM si-a continuat explozia, cu peste 
9%, dar pe plus au incis si HUNT si REIT, desi cu valori 

mai mici decat in timpul sedintei. NRF a revenit pe 

minus. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



hiosuei  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stiri bursiere 
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Bursa la T1/2021: Cu un raliu de 83% în primele trei luni din 2021, TeraPlast este cea mai 

performantă acţiune din BET. Urmează Nuclearelectrica (42%) şi Alro Slatina (25%). Doar Medlife 
a scăzut cu 6%. (zf.ro) 
 

Producătorul de energie nucleară Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) şi-a bugetat pentru anul 
2021 venituri totale de 2,74 mld. lei, în creştere cu 6% faţă de veniturile realizate în 2020, şi un 

profit net de 562 mil. lei, cu 19,6% mai mic faţă de rezultatul din anul precedent, arată Bugetul 
de Venituri şi Cheltuieli al companiei supus aprobării acţionarilor în data de 6 mai 2021. (zf.ro) 

 
Producătorul de gaze naturale Romgaz, cea mai mare companie listată controlată de statul 

român, a anunţat vineri seară la bursa de la Bucureşti că a reziliat contractul de execuţie a 
centralei termoelectrice de la Iernut din cauza faptului că executantul, respectiv asocierea dintre 

spaniolii de la DuroFelguera şi Romelectro, nu şi-au respectat în termen obligaţiile contractuale. 
(zf.ro) 

 
Transelectrica avea de recuperat, la data de 22 martie 2021, creanţe în valoare totală de 47,6 

milioane de lei pentru serviciul de transport al electricităţii, potrivit unui document postat pe site-
ul companiei, transmite Agerpres. (bursa.ro) 

 
Cu cea mai mare parte a piețelor bursiere dezvoltate închise în Vinerea Mare a Paștelui Catolic și 
Protestant, sesiunea a fost anostă și la BVB. Puținii jucători activi au preferat să-și ia de pe masă 

o parte din câștigurile obținute în avansul furibund al indicelui principal pe noi maxime, astfel 
încât tendința a fost de corecții. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-la-t1-2021-cu-un-raliu-de-83-in-primele-trei-luni-din-2021-20020549
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-vrea-afaceri-2-74-mld-lei-2021-profit-net-562-mil-20020552
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-rezilieaza-cu-spaniolii-de-la-durofelguera-si-romelectro-20020561
https://www.bursa.ro/transelectrica-are-de-recuperat-creante-de-47-6-milioane-de-lei-pentru-serviciul-de-transport-al-electricitatii-60197243
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-corectie-usoara-pe-volume-drastic-reduse-20093378


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.302,27 -0,29% 

BET-TR 19.037,81 -0,29% 

BET-BK 2.154,99 -0,14% 

BETPlus 1.689,27 -0,25% 

BET-FI 48.662,13 -0,02% 

BET-NG 811,55 -0,45% 

BET-XT 998,60 -0,27% 

BET-XT-TR 1.690,04 -0,27% 

ROTX 23.663,94 -0,47% 
Sursa: www.bvb.ro 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 02 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 

BRK 0,3770 2.378.085,97 

FP 1,7740 1.451.795,61 

COTE 92,6000 1.137.298,40 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,3770 6.505.343 

SNP 0,4350 1.799.028 

ROCE 0,1695 943.804 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 02 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=BRK
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=COTE
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ROCE


 

+ 
 

   
 

 

 

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/

