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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma intr-

un final.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala inchide vineri in scadere, dupa ce au 

fost raportate pentru mai multe blue-chips-uri 
rezultatele la primul trimestru din 2021, mare 

parte din ele in scadere fata de perioada similara 

a anului trecut, singurele care au inregistrat 
rezultate pozitive ale profitului net fiind 

Nuclearelectrica si Transelectrica, +9,03%, 

respectiv +6,18%. 
 

Tot vineri a debutat in piata Aero compania 

producatoare de vinuri ecologice Vifrana, simbol 
BIOW, pretul de inchidere fiind stabilit la 0,5000 

lei pe actiune, dupa ce la deschidere s-a 

tranzactionat la 0,6000 lei/actiune. Capitalizarea 
companiei este de 25,1 milioane de lei, iar vineri 

tranzactiile cu actiunile producatorului de vinuri 

au totalizat 2,28 de milioane de lei, ceva mai 
mult de 9% din valoare de piata a emitentului. 

 

In piata principala, rulajul general ramane la 
nivelul de 30,6 milioane de lei, actiunile Fondul 

Proprietatea fiind cele mai cautate de catre 

investitori, urmate de OMV Petrom si TLV. 
 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Marile pieţe de energie dau semnalul revenirii economice: plus de 4% la consumul de 
electricitate, 8% la gaze. Monopolurile din energie reuşesc doar parţial să profite de 

conjunctura de piaţă favorabilă. (zf.ro) 
Digi Communications (DIGI) a încheiat primul trimestru al anului 2021 cu un profit net de 14,1 

mil.  euro, comparativ cu pierderea netă de 56 mil.  euro raportată în perioada similară a anului 
trecut, în contextul unor venituri totale de 340,2 mil.  euro, plus 8,6%. (zf.ro) 

Biofarm București (BIO), societate din portofoliul SIF-urilor, a realizat în primul trimestru 
venituri din vânzări de 62,36 milioane lei, în scădere cu 2,62% față de cele de 64,04 milioane 

lei din perioada similară anului trecut. (profit.ro) 
Star Residence Invest (REIT) a anunţat vineri că Fondul Închis de Investiţii STK Emergent, 
administrat de STK Financial AFIA SA, a raportat că nu mai deţine acţiuni REIT. Anterior acestei 

notificări, fondul deţinea 10,56% din compania înfiinţată de dezvoltatorul imobiliar Impact. 
(zf.ro) 

Turbomecanica  (TBM) a realizat în primele 3 luni ale acestui an un câștig pretaxare EBITDA de 
2,2 milioane lei, dar a trecut pe un rezultat negativ. (profit.ro) 

Pavăl Holding, vehiculul de investiţii financiare al fraţilor Pavăl, acţionari ai Dedeman, avea la 
final de T1/2021 un pachet de 0,84% din Antibiotice Iaşi (ATB), echivalentul unei investiţii de 

2,8 milioane de lei. Spre comparaţie, la final de 2020 deţinerea Pavăl Holding era de 0,76%. 
(zf.ro) 

Bittnet Systems (BNET) a înregistrat o pierdere netă la nivel consolidat de 0,5 milioane de lei în 
primele trei luni ale acestui an, în comparaţie cu o pierdere netă de 0,17 milioane de lei în 

perioada similară a anului anterior, în condiţiile unei scăderi a veniturilor din contractele cu 
clienţii şi majorarea uşoară a unor tipuri de cheltuieli. (bursa.ro) 

Singurul producător de energie nucleară din România a încheiat T1/2021 cu un profit net de 
234 mil. lei, în creştere cu 9% faţă de T1/2020, în timp ce veniturile s-au majorat cu 10,6%, la 
704 mil. lei în pofida scăderii cantităţii de energie electrică vândută la 2,73 TWh. (zf.ro) 

Bursa consemnează a 2-a zi de retragere după atingerea unor noi maxime istorice, în contexul 
unei săptămâni caracterizată de lichiditate slabă. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/companii/energie/marile-piete-de-energie-dau-semnalul-revenirii-economice-plus-de-4-20083568
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/digi-communications-incheiat-primul-trimestru-2021-profit-net-14-1-20080939
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/dupa-ce-a-surmontat-cu-succes-anul-pandemiei-biofarm-are-profit-net-in-crestere-si-in-primul-trimestru-din-2021-20194654
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fondul-stk-emergent-isi-incheie-exit-ul-din-compania-de-imobiliare-20082399
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/turbomecanica-trece-pe-pierdere-la-t1-20194591
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fratii-paval-de-la-dedeman-au-cumparat-actiuni-la-antibiotice-iasi-20076364
https://www.bursa.ro/in-primele-trei-luni-ale-anului-bittnet-systems-pierdere-la-nivel-de-grup-de-0-5-milioane-de-lei-21512346
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/profit-in-crestere-cu-9-pentru-nuclearelectrica-in-t1-2021-la-234-20082393
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zi-de-corectii-la-bursa-tranzactie-de-tip-deal-cu-actiuni-evergent-investments-20189134


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11593,49 -0,20 

BET-TR 19759,81 -0,20 

BET-BK 2236,42 0,27 

BETPlus 1735,08 -0,17 

BET-FI 49656,35 -0,20 

BET-NG 814,74 -0,08 

BET-XT 1022,47 -0,14 

BET-XT-TR 1749,61 -0,14 

ROTX 24792,25 0,44 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 14 Mai 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 

FP 1,8040 9.245.757,54 

SNP 0,4370 4.259.444,96 

TLV 2.6050 3.264.903,78 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4370 9.717.036 

FP 1,8040 5.110.784 

DAFR 0,0165 1.331.664 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 14 Mai 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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Sursa: 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/

