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“Cumpara doar acea 

actiune pe care ai fi 

complet multumit sa o 
detii chiar daca piata 

se va inchide pentru 

zece ani.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea totala la BVB a depasit 10 milioane de Eur, 

cea mai mare parte a acestei valori datorandu-se TLV. 
Urmatoarele in top au fost SNG si SNP. Daca TLV a 

inregistrat o corectie, SNG si SNP au inchis pe plus, in 
maximul zilei. Si FP a inchis in maximul zilei, dar si la 

maximul istoric: 1,745 lei/actiune. Indicele BET a atins 
un nou maxim istoric, 11.189 puncte, avand un avans 

de 14,11% de la inceputul anului. 
 

SNG a depus ieri oferta angajantă de achiziţie a 100% 
din acţiunile ExxonMobil Exploration and Production 

Romania Limited, care deţine 50% din drepturile 

dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de 
concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare 

petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă 
Adâncă. 

 
DIGI si-a continuat saltul inceput in sedinta 

precedenta, pe un volum semnificativ. De remarcat si 
„intoarcerea” actiunilor NRF dupa prabusirea cauzata 

de opinia contrara a auditorului. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



hiosuei  
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Romgaz, companie controlată de statul român prin Ministerul Energiei, a anunţat, miercuri seara, 
pe Bursa de la Bucureşti că a transmis o ofertă angajantă de cumpărare către americanii de la 

ExxonMobil pentru achiziţia acţiunilor pe care americanii le deţin în proiectul de gaze Neptun din 
Marea Neagră.   (zf.ro) 
 

Producătorul român de energie Hidroelectrica, deţinut de stat, ia un credit de 1,25 miliarde lei de 
la BRD, cu scadenţa la 7 ani, pentru achiziţia de participaţii şi realizarea de investiţii directe în 

proiecte bazate pe energia produsă de vânt sau solară. (zf.ro) 
 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a anunţat că joi, 1 aprilie, a doua emisiune de obligaţiuni a 
retailerului online şi a producătorului de telefoane mobile şi gadgeturi iHunt (HUNT), în valoare 

de 7 mil. lei, va intra la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al BVB. 
(zf.ro) 

 
Sphera Group (SFG), administratorul KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România, intenţionează să 

deschidă 16 noi restaurante în 2021 în urma unor investiţii de aproximativ 50 mil. lei (10,2 mil. 
euro), potrivit datelor din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent acestui an. (zf.ro) 

 
Cel mai mare jucător al pieței locale de capital, NN Pensii, concentrează active de peste 25 

miliarde lei, din care o cincime o reprezintă investițiile în acțiuni. Cea mai mare deținere, depășind 
reperul de 1 miliard de lei, este în Banca Transilvania, compania ajungând și la o participație de 
222 milioane lei la Nuclearelectrica. (profit.ro) 

 
Indicele S&P500 de la New York Stock Exchange se tranzacționează în zona maximelor din toată 

istoria sa de 63 de ani, ia acesta este un context favorabil și pentru bursa românească. Aceasta 
a câștigat chiar un nou maxim fără un efort substanțial la cumpărare. (profit.ro) 

 
 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-depus-oferta-achizitia-actiunilor-gigantului-american-exxon-20002388
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/hidroelectrica-ia-un-credit-imens-de-la-brd-de-1-25-miliarde-lei-pe-20001047
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ihunt-listeaza-astazi-a-doua-emisiune-de-obligatiuni-la-bvb-20002702
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sphera-group-kfc-si-pizza-hut-vrea-sa-deschida-16-restaurante-in-20002674
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/nn-pensii-investitii-5-8-miliarde-lei-actiuni-majorare-cincime-expunerii-bursele-europene-fonduri-tip-etf-fondul-intra-nuclearelectrica-consolideaza-drept-cel-important-investitor-bvb-20089611
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-nou-maxim-pe-volume-normalizate-actiunile-fondului-proprietatea-de-asemenea-pe-o-noua-valoare-record-20089315


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.189,60 0,83% 

BET-TR 18.848,03 0,83% 

BET-BK 2.142,54 0,88% 

BETPlus 1.671,94 0,81% 

BET-FI 48.618,43 1,39% 

BET-NG 803,52 1,26% 

BET-XT 990,76 0,91% 

BET-XT-TR 1.676,77 0,91% 

ROTX 23.469,19 0,33% 
Sursa: www.bvb.ro 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 31 Martie 2021.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

 

Evolutie indici 

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 2,4000 10.344.483,38 

SNG 33,2000 5.204.555,90 

SNP 0,4300 4.694.269,64 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4300 11.000.613 

TLV 2,4000 4.285.434 

TRP 0,8000 2.236.419 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 31 Martie 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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https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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=TLV
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

