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Inca o sedina anosta la BVB, cu variatii foarte mici ale 

indicilor, care au inchis pe minus, mai putin BET-BK, si cu 
o  lichiditate sub medie, putin peste 9 milioane de Euro 

pe piata de actiuni, aproape 11 cu titluri de stat si 
certificate. S-a inregistrat o tranzactie  si pe piata „deal” 
cu actiuni ATB (aproape 4% din capitalul social). 

 
Din nou, TLV a fost cel mai tranzactionat emitent, urmat 

foarte aproape de FP, cu 7 milioane de lei fiecare. FP si-a 
continuat trendul descendent, inchizand sub 1,7 

lei/actiune. Au mai fost doar trei emitenti care au depasit 
milionul de lei: SNP, SNN si TRP. TRP s-a apropiat iar de 

maximul istoric, inchizand in 0,823. 
 

BIO s-a remarcat prin aprecierea de peste 4%, pe un 
volum mare pentru acest emitent, de aproape 0,6 

milioane lei.  TGN abia a trecut de 100.000 de lei. 
Ultimele venite pe bursa, FRB si RKOT, au inchis iar 

puternic pe minus, pe volume modeste. SIF-urile nu au 
depasit 0,5 milioane de lei, impreuna. 
 

 
 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 
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Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică şi cea mai valoroasă companie din 

portofoliul statului român, propune repartizarea a 1,3 miliarde de lei sub formă de dividende din 
profitul net contabil de 1,45 miliarde de lei din anul 2020, adică o rată de repartizare de 90%, 

potrivit calculelor ZF din convocatorul publicat luni pe site-ul companiei. (zf.ro) 
 

 
Cele mai performante 10 fonduri deschise locale de acţiuni, cu o cotă de piaţă cumulată de 

3,12%, au livrat investitorilor din februarie 2020 până în februarie 2021, perioadă care a surprins 
şi debutul pandemiei de COVID-19, randamente cuprinse între 13,2% şi 24%, potrivit datelor 
agregate de ZF de la Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF). (zf.ro) 

 
 

Romcab S.A (MCAB) anunţă o cifră de afaceri de 173 milioane EUR la finalul lui 2020, în creştere 
cu aproape 88% faţă de anul precedent. În termeni de profitabilitate, anul 2020 a marcat o 

revigorare, pierderea înregistrată de companie reducându-se la jumătate faţă de anul 2019. 
(bursa.ro) 

 
 

Producătorul de îngrăşăminte organice Norofert (simbol bursier NRF) a anunţat luni la Bursa de 
la Bucureşti numirea lui Claudiu Doboş în funcţia de director financiar începând cu data de 11 

iunie 2021 pentru un mandat pe o perioadă de timp nedeterminată. (zf.ro) 
 

 
Indicele BET s-a retras cu o cincime de procent în continuarea unei secvențe de oscilații 
neconcludente. În piața deal s-au efectuat tranzacții de peste 13 milioane lei cu acțiuni 

Antibiotice. (profit.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/hidroelectrica-vrea-sa-dea-dividende-de-1-3-mld-lei-din-profitul-pe-20038486
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cele-mai-performante-fonduri-locale-de-actiuni-in-ultimul-an-bt-20038318
https://www.bursa.ro/la-finalul-anului-2020-romcab-raporteaza-venituri-de-173-milioane-de-euro-80878249
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-ingrasaminte-ecologice-norofert-isi-recruteaza-cfo-20037557
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-la-a-7-a-sesiune-de-consolidare-tranzactie-cu-4-din-actiunile-antibiotice-iasi-20113138


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.224,08 -0,16% 

BET-TR 18.906,14 -0,16% 

BET-BK 2.162,70 0,07% 

BETPlus 1.678,95 -0,12% 

BET-FI 48.559,84 -0,13% 

BET-NG 816,35 -0,25% 

BET-XT 995,79 -0,09% 

BET-XT-TR 1.685,30 -0,09% 

ROTX 23.550,12 -0,05% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedinteide 

tranzactionare din data de 12 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 

TLV 2,4150 7.176.009,68 

FP 1,6980 7.143.465,47 

SNP 0,4375 3.393.987,02 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4375 7.745.939 

FP 1,6980 4.197.375 

TLV 2,4150 2.975.890 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 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=TLV
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=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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/

