
––5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 17 Mai 2021 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma intr-

un final.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala ramane in stagnare luni, dupa o 

evolutie mixta si o volatilitate scazuta. 
 

Dupa raliul de saptamana trecuta prin care 

actiunile Fondul Proprietatea au atins un nou 
maxim istoric, astazi au inchis cu putin pe plus, in 

urma publicarii rezultatelor financiare pe primul 

trimestru din anul curent. Fondul a obtinut un 
profit net de 701,4 milioane de lei, fata de 

piederea de 1,9 miliarde lei a perioadei similare a 

anului anterior. 
 

Totodata, rezultatele au fost publicate si pentru 

DIGI, unde cifra de afaceri a crescut cu 8,62%, in 
timp ce profitul net a scazut cu 51,75% in primul 

trimestru. 

 
In piata principala, valoarea tranzactiilor a scazut 

cu putin, de la 30 de milioane sedinta anterioara 

la 28,4 milioane, primele doua clasate in topul 
lichiditatii, Banca Transilvania si Fondul 

Proprietatea, insumand aproape 1/3 din acest 

rulaj general. 
 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pentru prima oară de la listarea din ianuarie 2011 încoace, Fondul Proprietatea (FP) se 
tranzacţionează cu primă la Bursa de la Bucureşti, adică valoarea de piaţă, dată prin 

intermediul tranzacţiilor bursiere, este peste valoarea „averii” Fondului, dată prin activele nete 
ale companiilor din portofoliu şi practic cele care generează randamente Fondului. (zf.ro) 

 
Producătorul de cărămizi Cemacon Cluj Napoca (CEON), companie listată cu o capitalizare de 

250 mil. lei şi controlată majoritar de Dedeman, a raportat un profit net de 7,2 milioane de lei 
în T1/2021, în scădere cu 32% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, când rezultatul net era de 

10,6 mil. lei. (zf.ro) 
 
Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie care administrează rafinăriile Petromidia 

Năvodari şi Vega Ploieşti, a raportat pentru primul trimestru din 2021 afaceri de 1 miliard de 
dolari, în creştere cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, compania 

şi-a redus pierderile de la 88 mil. dolari la 14,7 mil. dolari. (zf.ro) 
 

Sphera Group (SFG) a raportat pentru T1/2021 un profit net de  0,5 mil. lei (excluzând 
impactul adoptarii IFRS 16), faţă de pierderea de 9,5 mil. lei obţinută în perioada similară a 

anului trecut, în timp ce vânzările s-au cifrat la 211,4 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 
6,6% faţă de T1/2020 şi  de 1,5% faţă de T4/2020. (zf.ro) 

 
Ropharma Brașov (RPH) a realizat în primul trimestru venituri totale din exploatare de 111,46 

milioane lei, cu 14,91% mai mici decât cele de 131,00 milioane lei din perioada similară a 
anului trecut. (profit.ro) 

 
Investitorii au ales să nu mute decisiv în ultima zi a raportărilor financiare la T1 a companiilor 
listate la cota pieței reglementate a Bursei de Valori București. Ordinele au fost într-atât de 

firave încât rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 30,81 milioane lei (6,25 milioane euro), iar 
fluctuațiile, imperceptibile la nivelul indicilor. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/prima-oara-listarea-2011-fondul-proprietatea-tranzactioneaza-prima-20085342
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-caramizi-cemacon-cluj-napoca-companie-de-250-mil-lei-20085302
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/rompetrol-rafinare-operator-petromidia-navodari-vega-ploiesti-20085289
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sphera-group-raporteaza-in-primele-trei-luni-din-2021-vanzari-de-211-20085366
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/ropharma-brasov-declin-la-aproape-toate-capitolele-din-bilant-20199271
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/debut-neconcludent-de-saptamana-la-bvb-revenire-a-volumelor-pe-segmentul-titlurilor-de-stat-20198771


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11600,63 0,06 

BET-TR 19772,08 0,06 

BET-BK 2237,22 0,04 

BETPlus 1736,00 0,05 

BET-FI 49592,51 -0,13 

BET-NG 814,42 -0,04 

BET-XT 1022,47 0,00 

BET-XT-TR 1749,63 0,00 

ROTX 24852,12 0,24 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 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 

TLV 2,6100 6.770.123,52 

FP 1,8060 3.821.686,62 

SFG 17,5000 1.990.857,70 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4375 4.297.106 

TLV 2,6100 2.594.170 

FP 1,8060 2.109189 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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/

