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“Timpul este prietenul 

companiilor excelente 
si inamicul celor 

mediocre.” 

- Warren Buffet 
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Revenirea pe plus a pietelor externe a readus indicele 
BET aproape de maximul inregistrat cu o sedinta in 

urma, dupa ce majoritatea blue-chipsurilor au inchis in 
zona verde. 
 

Asadar, actiunile Banca Transilvania urca cu aproape un 
procent, OMV Petrom revine pe plus cu 1,67%, iar 

titlurile Nuclearelectrica inchid in crestere cu 1,81%, 
foarte apropape de nivelul de maxim istoric inregistrat 

in urma cu o luna. 
 

Rulajele au scazut in intensitate, astfel ca, desi Banca 
Transilvania a continuat sa ocupe prima pozitie in topul 

lichiditatii, valoarea schimburilor a coborat la jumatate 
fata de cea din sedinta anterioara. 

 
In piata principala, valoarea totala a tranzactiilor a 

scazut de la 45 de milioane de lei, la 30 de milioane de 
lei, existand in continuare diferente mari intre primele 
clasate in topul lichiditatii si restul companiilor. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cea mai mare societate de investiţii financiare din România a intrat în acţionariatul 
Nuclearelectrica: Evergent (fosta SIF Moldova) a investit 21 mil. lei la compania nucleară. Pe de 

altă parte, Evergent Investments a vândut din Transgaz şi din Compa Sibiu şi a cumpărat 
acţiuni BRD. (zf.ro) 

 
Producătorul de prefabricate Prebet Aiud, listat la Bursa de Valori Bucureşti, a cumpărat 5% din 

ROCA Investments, divizia de investiţii care face parte din Impetum Group. Pentru această 
participaţie, Prebet a plătit 2,1 milioane de euro, potrivit unui anunţ făcut astăzi la Bursă. 

(zf.ro) 
 
Preţul de subscriere pentru noile acţiuni de tip clasa A ale Holde Agri Invest (HAI), ce vor fi 

emise în cadrul majorării de capital pe care compania urmează să o realizeze, este de 1,42 
lei/titlu, a anuţat ieri societatea de agribusiness printr-un raport remis Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

NN Group, societate ce deţine şi administrează indirect Fondul de Pensii NN (Pilon II) şi 
Fondurile de Pensii Facultative NN Activ şi NN Optim (Pilon III) a ajuns, în data de 29 aprilie, la 

o deţinere de 5,04% din capitalul Alro Slatina, a anunţat ieri producătorul de aluminiu printr-un 
raport remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 

 
Indicele BET a depășit pentrru prima oară în istoria sa reperul de 11.500 de puncte, pe creșteri 

antrenate de acțiunile Băncii Transilvania și OMV Petrom. Tranzacțiile cu acțiuni au fost însă de 
numai 30 milioane lei. (profit.ro) 

 
Guvernul are în vedere listarea pe piața de capital a ”unui pachet de acțiuni la companiile unde 
statul este acționar”. Executivul mai transmite, într-un document semnat acum, că vizează atât 

accelerarea reformelor structurale la companiile de stat, cât și restructurarea companiilor de 
stat din sectorul energetic. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cea-mare-societate-investitii-financiare-romania-intrat-20067327
https://www.zf.ro/companii/producatorul-de-prefabricate-prebet-aiud-a-intrat-in-actionariatul-20067520
https://www.bursa.ro/pentru-majorarea-de-capital-cu-cel-mult-21-milioane-lei-pretul-de-subscriere-al-unei-noi-actiuni-holde-este-de-1-42-lei-65411348
https://www.bursa.ro/nn-group-detine-peste-5-procente-din-alro-slatina-86411349
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-ajunge-la-un-nou-maxim-dar-volumele-sunt-in-suferinta-banca-transilvania-capitalizare-bursiera-de-3-miliarde-euro-20161994
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/guvernul-pregateste-listarea-unui-pachet-de-actiuni-la-companiile-unde-statul-este-actionar-mesajul-anterior-transmis-de-citu-si-nasui-la-profit-piata-de-capital-forum-20162051


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11560,75 0,86 

BET-TR 19473,24 0,86 

BET-BK 2224,80 0,98 

BETPlus 1729,54 0,82 

BET-FI 49193,56 0,64 

BET-NG 827,93 1,21 

BET-XT 1022,92 0,88 

BET-XT-TR 1731,24 0,88 

ROTX 24317,61 1,26 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 5 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 2,5750 9.810.725,51 

SNP 0,4560 3.475.244,41 

TRP 0,8150 2.734.075,45 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4560 7.663.324 

TLV 2,5750 3.802.520 

TRP 0,8150 3.343.548 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 5 Mai 2021. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 

Pagina 3 

 

ESTnews 

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/

