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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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Optimismul a continuat si in sedinta de miercuri, cand 

indicele BET a inregistrat un nou maxim istoric, dupa 
o serie de cinzi zile consecutive de crestere. 

 
Din nou, principalele blue-chipsuris-au aflat in spatele 

acestei aprecieri istorice a indicelui BET, printre 

acestea cea mai importanta crestere au avut actiunile 
OMV Petrom +1,68%, urmate de cele ale bancii 

Transilvania cu +1,01%. 
 

Desi ar fi fost de asteptat ca acest nou maxim istoric 
pentru principalul indice de la BVB sa corespunda unui 

rulaj general in crestere, situatia reala a fost contrara 
asteptarilor, astfel ca valoarea totala a tranzactiilor a 

scazut in piata principala pana la valoarea de 25 de 
milioane de lei. Din acest rulaj, schimburile cu actiuni 

OMV Petrom si TLV au reprezentat ceva mai putin de 
25%. Asadar, a avut loc o apreciere pe volume mici, 

ca urmare a unei oferte reduse la vanzare. 
 

In Europa, principalele burse au inchis usor in 
crestere, exceptie facnd bursa de la Milano care a 

ramas in teriroriul negativ. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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OMV Petrom, unicul producător local de petrol şi gaze, a terminat primele trei luni ale anului cu 
vânzări de 4,8 miliarde de lei, cu 20% mai mici faţă de cele înregistrate în perioada similară a 

anului trecut, şi cu un profit net de 573 de milioane de lei, cu 12% mai mic. (zf.ro) 
 

 
Dacă prin prisma evoluţiei indcelui BET, Bursa de la Bucureşti a recuperat integral în 

decembrie 2020 prăbuşirile din martie 2020 provocate de criza noului coronavirus, pe 27 aprilie 
2021 a venit rândul capitalizării să treacă peste şocul din primăvara anului trecut. (zf.ro) 

 
 
Fondul Proprietatea, acționar minoritar al Hidroelectrica, solicită distribuirea a 1 miliard de lei 

către acționarii companiei, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, propunerea 
urmând să fie discutată la jumătatea lunii viitoare. (profit.ro) 

 
 

OMV Petrom, unicul producător local de petrol şi gaze, va anunţa în a doua jumătate a anului o 
actualizare a strategiei de dezvoltare pentru a se alinia tranziţiei energetice.  Sunt luate în 

calcul investiţii în proiecte solare. (zf.ro) 
 

 
Pe baza celor mai recente preţuri de tranzacţionare pentru Fondul Proprietatea (FP) din după-

amiază şedinţei de miercuri, 28 aprilie 2021, acţiunile se tranzacţionează cu discount de 5,9% 
faţă de valoarea unitară a activului net (VUAN), potrivit calculelor realizate de ZF. (zf.ro) 

 
 
Etapa corectivă prelungită de la Bursa de Valori București, care a acoperit cea mai mare parte a 

acestei luni, a fost surmontată astăzi, când, după un avans de 0,65%, indicele reprezentativ 
BET a închis la nivelul de 11.398,47 puncte, cea mai ridicată din istoria sa. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/zf-24/omv-petrom-scadere-pe-linie-dupa-primele-trei-luni-vanzarile-sunt-20061131
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-bursa-criza-s-terminat-capitalizarea-pietei-20060781
https://www.profit.ro/stiri/fondul-proprietatea-actionar-minoritar-hidroelectrica-solicita-distribuirea-suplimentara-a-1-miliard-de-lei-catre-actionarii-companiei-proportional-cu-participarea-acestora-la-capitalul-social-20146051
https://www.zf.ro/companii/christina-verchere-omv-petrom-evaluam-proiecte-de-energie-durabila-20060722
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/care-sunt-urmatorii-pasi-pentru-fondul-proprietatea-in-contextul-20060603
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-nou-maxim-actiunile-omv-petrom-si-banca-transilvania-motoare-ale-cresterilor-20146143


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11398,47 0,65 

BET-TR 19199,89 0,65 

BET-BK 2187,02 0,42 

BETPlus 1705,50 0,66 

BET-FI 48459,43 0,37 

BET-NG 820,03 0,59 

BET-XT 1008,09 0,61 

BET-XT-TR 1706,13 0,61 

ROTX 23852,29 0,63 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 28 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 

SNP 0,4540 5.416.386,45 

TLV 2,4900 2.580.184,59 

FP 1,7160 2.436.839,86 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4540 12.063.023 

TRP 0,8200 2.885.143 

FP 1,7160 1.424.985 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 28 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/

