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“Piata de actiuni este 
in asa fel gandita incat 

sa transfere bani de la 
cei activi catre cei 

rabdatori.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea aproape s-a dublat in aceasta sedinta, dar a 

ramas modesta, sub 8 milioane de Euro. Si indicii au 
inchis pe minus, in dezacord cu indicii externi, doar BET 

NG reusind sa se aprecieze cu 0,19%. 
 
Cel mat tranzactionat emitent a fost SNN, care a si 

crescut cu 3,03% dupa ce in timpul sedintei depasise 5%. 
Volume relativ mari au mai avut BRK si SNG. WINE s-a 

apreciat cu aproape 4% dupa ce a anuntat propunerea 
unui dividend brut de 1,3 lei/actiune. TRP s-a apropiat de 

2 milioane de lei, iar FP s-a mentinut langa maximul 
istoric – a inchis in 1,768. 

 
Actiunile companiilor bancare nu s-au remarcat in mod 

deosebit, doar BRD, prin volumul foarte slab, de doar 
130.000 lei. 

 
Marti, 06.04.2021, intra la tranzactionare pe AeRo 

actiunele companiei de jocuri Firebyte Games, cu 
simbolul FRB. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pe lista celor mai mari 10 investiţii ale SIF Oltenia (SIF5), în funcţie de ponderea în activul total, 

se numărau la final de februarie, cele mai recente date disponibile, Banca Transilvania (25,5%), 
BRD (20,7%), OMV Petrom (10,8%), Transelectrica (3,7%), Flaros (3,7%). (zf.ro) 

 
Aproape 7,7 milioane de salariaţi români, adică aceia care contribuie în mod obligatoriu cu 3,75% 

din salariul brut lunar pentru administrarea privată a economiilor pentru bătrâneţe prin 
intermediul fondurilor de pensii Pilon II, au depăşit SIF-urile pe parcursul anului 2020 şi au ajuns 

cei mai mari acţionari ai Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România. (zf.ro) 
 
Acţionarii Nuclearelectrica (SNN), compania ce exploatează cele două reactoare nucleare de la 

Cernavodă, au aprobat în adunarea de ieri strategia de continuare a proiectului unităţilor 3 şi 4, 
potrivit comunicatului cu deciziile transmis ieri Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 

 
Acţionarii Purcari Wineries (WINE) sunt convocaţi la data de 28 aprilie pentru adunarea de bilanţ, 

propunerea conducerii companiei fiind ca, din profiturile acumulate, suma de 26 milioane de lei 
să meargă către dividende, se arată în raportul producătorului de vinuri din Republica Moldova 

publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Producătorul clujean de lactate Bonas Import Export (simbol BONA), controlat de familia Naş în 
proporţie de 66,7%, a încheiat anticipat un plasament privat de acţiuni prin Interdealer Capital 

Invest prin intermediul căruia a atras de la investitori 10 mil. lei. (zf.ro) 
 

Bursa americană a zburat pe noi maxime, în zona de 4.070 de puncte, pentru indicele S&P500, 
însă la BVB nu a fost neapărat de descătușare. Investitorii au fost mai degrabă timizi la cumpărare 
pe principalele acțiuni, iar rulajul pieței de acțiuni s-a situat la numai 35,09 milioane lei (7,14 

milioane euro). (profit.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/care-sunt-cele-mai-mari-investitii-ale-sif-oltenia-banca-20020558
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-viitorii-pensionari-cei-mai-mari-actionari-ai-20026447
https://www.bursa.ro/actionarii-nuclearelectrica-au-aprobat-o-noua-strategie-pentru-continuarea-proiectului-reactoarelor-3-si-4-49408247
https://www.bursa.ro/purcari-vrea-sa-acorde-dividende-de-26-milioane-lei-23408241
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-clujean-lactate-bonas-controlat-familia-nas-vine-bursa-20026245
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-retrage-un-sfert-de-procent-cresteri-furibunde-pe-actiunile-nuclearelectrica-brk-si-purcari-20101014


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.273,23 -0,26% 

BET-TR 18.988,89 -0,26% 

BET-BK 2.151,62 -0,16% 

BETPlus 1.685,47 -0,22% 

BET-FI 48.510,33 -0,31% 

BET-NG 813,06 0,19% 

BET-XT 996,14 -0,25% 

BET-XT-TR 1.685,88 -0,25% 

ROTX 23.620,21 -0,18% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 05 Aprilie 2021.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 
Sursa: 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 

SNN 27,2000 4.701.297,00 

BRK 0,4040 2.295.819,26 

SNG 33,4000 1.849.245,80 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,4040 5.697.047 

TRP 0,8040 2.229.803 

SNP 0,4350 1.965.121 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 05 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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http://www.bvb.ro/
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
http://www.bvb.ro/
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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/

