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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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Reluarea corectiilor la bursele externe a tras in 

jos indicele BET, care reusise dupa deschiderea 

sedintei de miercuri sa obtina un usor castig. 
Pierderea indicelui BET ramane redusa, 

comparativ cu pierderile indicilor externi. 

 
Desi volatilitatea a crescut in pietele externe, la 

BVB s-a observat o volatilitate destul de scazuta, 

astfel ca mare parte dintre blue-chips-uri au 
ramas in apropierea nivelurilor de referinta ale 

sedintei anterioare. 

 
Lichiditatea a avut de asemenea de suferit, cel 

mai mare rulaj fiind consemnat pentru Fondul 

Proprietatea la nivelul de 4,5 milioane de lei, in 
timp ce pentru Banca Transilvania care este in 

general unul din emitentii cei tranzactionati de 

catre investitori, sa inregistreze doar un rulaj de 
2,4 milioane de lei. 

 

  
 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Directoratul Transelectrica (TEL), compania naţională de transport al energiei electrice, a 
anunţat miercuri seară la Bursa de Valori Bucureşti că urmează să convoace acţionarii pentru a 

le supune aprobării repartizarea unor dividende de 39,1 mil. lei. Potrivit calculelor ZF, 
dividendul brut propus este de 0,534 lei pe unitate, care ar asigura investitorilor un randament 

de 2%. (zf.ro) 
 

 
Bursa de Valori Bucureşti, operatorul pieţei de capital din România, a procesat miercuri, la ora 

17:37, o emisiune record de obligaţiuni a BCR, respectiv 1 miliard de lei cu scadenţa în 2028, 
aceasta fiind cea mai mare finanţare în lei a unei societăţi la bursa locală. (zf.ro) 
 

 
Agroserv Măriuța SA, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, se listează vineri pe 

Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la Bursa de Valori București după ce luna trecută a 
încheiat cu succes plasamentul privat de acțiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, 

echivalentul a 4 milioane de euro. (profit.ro) 
 

 
Într-o etapă de impas al lichidității pe piața reglementată de la BVB, în ring intră titluri 

obligatare emise de a 2-a bancă din sistem. Povestea zilei de la Bursa de Valori București s-a 
consumat în piața de obligațiuni, unde titluri emise de BCR, scadente în anul 2028 (BCR28), au 

fost procesate de sistemul pieței, o tranzacție în valoare de 1 miliard de lei. (profit.ro) 
 

 
Corecțiile abrupte din piața criptoactivelor au “șters” peste 600 miliarde de dolari din 
capitalizarea monedelor virtuale în ultima săptămână. Valoarea de piață a celor peste 7.000 de 

criptomonede monitorizate de CoinGecko a scăzut la 1.900 miliarde de dolari, de la peste 2.500 
miliarde de dolari în urmă cu o săptămână, scrie Bloomberg. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transelectrica-revine-si-propune-investitorilor-dividende-de-39-1-20089819
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/breaking-bcr-aduce-o-finantare-record-de-1-miliard-de-lei-la-bursa-20089599
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/agribusiness/laptaria-cu-caimac-vine-pe-bursa-20208832
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bcr-vine-pe-bursa-cu-obligatiuni-de-1-miliard-de-lei-record-al-unui-emitent-local-corectie-pe-piata-de-actiuni-20209591
https://www.profit.ro/bloomberg/grafice-corectiile-abrupte-din-piata-criptoactivelor-au-sters-peste-600-miliarde-de-dolari-bitcoin-coboara-sub-35-000-dolari-20208271


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11607,74 -0,30 

BET-TR 19784,20 -0,30 

BET-BK 2232,72 -0,28 

BETPlus 1736,91 -0,32 

BET-FI 49183,91 -0,21 

BET-NG 812,79 -0,26 

BET-XT 1020,72 -0,28 

BET-XT-TR 1748,27 -0,28 

ROTX 24921,32 -0,39 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 19 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 1,8200 4.589.411,95 

TRP 0,8180 3.930.279,77 

TLV 2,6100 2.462.091,92 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 0,8180 4.798.240 

CMP 0,7100 2.990.978 

SNP 0,4380 2.954.883 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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/

