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“Cumparati companii 

cu un istoric solid de 
profitabilitate si care 

au o franciza de 

business dominanta.” 

- Warren Buffet 
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Piata locala a revenit la o evolutia mixta, care a 

mentinut valoare indicelui BET la nivelul de referinta 
al sedintei anterioare. 

 
Mai precis, indicele BET a inchis la 11.213 puncte, cu  

0,01% in zona pozitiva. 

 
A fost o sedinta amestecata in privinta evolutiilor, 

tipica volatilitatii scazute, insa, au existat si actiuni 
care avut o volatilitate mai ridicata, cum ar fi Medlife 

+4,59%, Purcari Winneries +2,69% sau Bursa de 
Valori Bucuresti +2,36%. 

 
In privinta lichiditatii, rulajul in piata principala a 

ramas aproape de valoarea de cu o sedinta in urma, 
la valoarea de 35 de milioane de lei. Putem spune ca 

piata locala nu a fost prea mult ajuatata nici de catre 
evolutiile principalelor burse europene, acestea 

mentinand un ritm lent in sedinta de luni, cel mai bun 
exemplu fiind indicele german DAX30 care a inchis 

doar plus 0,11%. 
 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Circa 4,25 miliarde de lei ar urma să intre în economie în 2021 sub formă de dividende plătite 
de marile companii listate la BVB, cu doar 400 mil. lei sub anul precedent, ceea ce arată o 

politică generoasă de remunerare a investitorilor, în pofida unuia dintre cei mai dificili ani 
postdecembrişti. (zf.ro) 

 
Nuclearelectrica (SNN), companie de stat care adminstrează centrala nucleară de la Cernavodă, 

a primit pe 26 aprilie 2021 votul acţionarilor pentru distribuirea a 472 milioane de lei din 
profitul pe 2020 sub formă de dividende. (zf.ro) 

 
Rompetrol Well Services a avut luni AGA în urma căreia s-a stabilit repartizarea unui dividend 
de 0,015 lei din profitul pe 2020 şi un altul de 0,105 lei din rezerve consituite din profit în 

ultimii ani. (zf.ro) 
 

Biofarm (BIO) propune un dividend brut de 0,022 lei/acțiune care, calculat la nivel net și 
raportat la ultimul preț de închidere, de 0,6500 lei/acțiune a titlurilor companiei, conferă 

acționarilor un randament net de 3,22%. (profit.ro) 
 

Bursa americană își consolidează nivelurile câștigate pe noi valori record în istoria sa de peste 
100 de ani, iar acesta a creat contextul favorabil revenirii la cumpărare și a investitorilor activi 

la BVB. Ordinele acestora au ridicat rulajul pieței de acțiuni la 55,28 milioane lei (11,22 
milioane euro). (profit.ro) 

 
Oferta de tip plasament privat de acțiuni emise de Visual Fan, prin care compania care deține 

brandul Allview realizează o majorare a capitalului social prin aport în numerar, a fost încheiată 
anticipat în prima zi, în condițiile unei suprasubscrieri de peste 6 ori. (profit.ro) 
 

Acţiunile UiPath au depăşt pragul de 80,81 dolari, după un raliu de 7.98% pe bursa din New 
York. (zf.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-circa-4-25-mld-lei-ar-urma-intre-economie-2021-20057397
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-are-aprobarea-actionarilor-pentru-dividende-de-472-20057044
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/kazahii-care-controleaza-rompetrol-well-services-divizia-de-servicii-20057264
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/biofarm-distribuie-40-din-profitul-net-sub-forma-de-dividende-20141634
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/volumele-revin-la-bvb-tranzactii-de-13-milioane-lei-cu-actiuni-fondul-proprietatea-20141575
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/allview-plasamentul-privat-de-actiuni-visual-fan-s-a-incheiat-in-prima-zi-suprasubscris-de-peste-6-ori-20140319
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/update-uipath-raliu-de-aproape-8-pe-wall-street-actiunile-se-apropie-20057284


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11213,75 0,01 

BET-TR 18888,74 0,01 

BET-BK 2160,82 0,30 

BETPlus 1677,96 0,02 

BET-FI 47833,17 -0,46 

BET-NG 808,90 -0,17 

BET-XT 992,61 -0,01 

BET-XT-TR 1679,93 -0,01 

ROTX 23457,08 0,19 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 26 Aprilie 2021.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 
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 1,6900 10.451.054,32 

SNG 32,4500 7.826.324,30 

EL 13,4400 4.062.171,74 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4375 7.166.576 

FP 1,6900 6.179.795 

TRP 0,8180 1.189.732 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 Aprilie 2021. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.roSursa: 
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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/

