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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 scazut din nou, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni apropiindu-se de 9 milioane Euro, la care s-au mai 
adaugat 1,7 milioane de Euro tranzactii cu obligatiuni. 

Indicii au ramasa proape nemiscati, avand variatii extrem 
de mici, similar cu ce s-a intamplat pe pietele externe 
importante. 

 
Cel mai tranzactionat emitent a fost FP, care a depasit 

16,7 milioane de lei, gratie a catorva tranzactii foarte 
mari, dar a inchis din nou pe minus. La foarte mare 

distanta, pe locul doi s-a clasat vedete din sedinta 
anterioara, FRB, cu trei milioane de lei si o apreciere de 

aproape 5%. Au urmat SNP si TLV si inca trei emitenti 
care au trecut de 1 milion, intre care si CMP, care s-a 

remarcat si prin aprecierea de aproape 7% BRD a intrat 
iar in umbra, cu doar putin peste 500.000 lei. 

 
Astazi intra la tranzactionare un nou emitent, RAIKO 

Transilvania, sub simbolul RKOT, producator de de 
sisteme pluviale. 
 

 
 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 
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Sistemul Medical MedLife a anunţat miercuri finalizarea tranzacţiei de cumpărare a pachetului 

majoritar în proporţie de 60% al companiei Medica Sibiu, furnizor de servicii medicale private din 
judeţul Sibiu, potrivit news.ro. (bursa.ro) 

 
 

Din cauza lipsei marilor listări, Bursa de la Bucureşti devine prea mică pentru fondurile de pensii 
private Pilon II în contextul în care astfel de fonduri sunt alimentate lunar cu aproximativ 800 de  

milioane de lei din contribuţii, sumă care trebuie investită. (zf.ro) 
 
 

Acţiunile Raiko Transilvania (RKOT), societate specializată în producerea, vânzarea şi distribuţia 
sistemelor complete de acoperiş şi a sistemelor de drenaj a apei pluviale, intră astăzi la 

tranzacţionare în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

 
Bursa americană a menținut avanposturile cucerite către noi maxime istorice pe indicii S&P500 

și Dow Jones Average Industrial, însă piața de capital românească are a 4-a sesiune consecutivă 
de impas. Pe transferuri însumând 16,73 milioane lei, reprezentând nu mai puțin de 38,69% din 

rulajul de 43,23 milioane lei (8,79 milioane euro) al pieței de acțiuni, titlurile Fondul Proprietatea 
(FP) au suferit un recul de 1,26%, până la prețul de 1,7260 lei/acțiune. (profit.ro) 

 
 

Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri 3,5 miliarde de euro de pe pieţele externe în prima 
ieşire de eurobonduri din acest an, într-o finanţare structurată pe două tranşe, de 12 ani, 
respectiv 20 de ani, şi la care investitorii au subscris circa 10 mld. euro. (zf.ro) 

 

 

https://www.bursa.ro/medlife-a-finalizat-achizitia-medica-sibiu-43238242
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/emisiunea-zf-deschiderea-astazi-bursa-sufoca-mari-listari-pilonul-ii-20032469
https://www.bursa.ro/incepand-de-astazi-actiunile-raiko-transilvania-intra-la-tranzactionare-in-piata-aero-00928245
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunea-fondului-proprietatea-se-corecteaza-cu-1-si-trage-in-jos-bursa-20104611
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/guvernul-citu-imprumuta-3-5-mld-euro-pietele-externe-prima-emisiune-20032413


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.243,97 -0,01% 

BET-TR 18.939,62 -0,01% 

BET-BK 2.153,19 0,04% 

BETPlus 1.681,38 0,01% 

BET-FI 48.153,55 -0,49% 

BET-NG 814,75 0,14% 

BET-XT 994,41 0,00% 

BET-XT-TR 1.682,96 0,00% 

ROTX 23.658,75 0,03% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 07 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 

FP 1,7260 16.728.112,99 

SNP 0,4370 2.903.850,86 

TLV 2,4200 2.676.241,56 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

DAFR 0,0160 18.289.272 

FP 1,7260 9.740.932 

SNP 0,4370 6.645.701 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 07 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=FP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DAFR
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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/

