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“Este mult mai bine sa 

cumperi o companie 
excelenta la un pret 

bun decat sa cumperi 
o companie buna la un 

pret excelent.” 

- Warren Buffet 
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Dupa cateva sedinte de evolutie incerta indicele 

BET revine vineri in forta pe plus inchizand 
sedinta de tranzactionare cu 1,36%. 

 

Cel mai mare suport pentru indicele principal de 
la BVB a venit de la companiile cu ponderile cele 

mai ridicate, Banca Transilvania si OMV Petrom, 

care au urcat cu 2,40%, respectiv 2,49%. In 
crestere a mai inchis si Romgaz 0,82%, insa cea 

mai mare apreciere a fost inregistrata de 

Nuclearelectrica, 6,18%. 
 

Lichiditatea pietei principale a scazut, astfel ca la 

finalul sedintei valoarea totala a tranzactiilor 
trecea cu putin de 20 de milioane de lei. 

 

De luni, 14 iunie, vor intra la tranzactionare in 
piata principala actiunile Transport Trade Service 

SA (simbol TTS). Au fost vandute in cadrul IPO, 

50% din actiunile emitentului, astfel ca in  
conformitate cu informatiile de pe pagina BVB, 

noi actionari cu detineri de peste 5% sunt NN 

Group N.V., Paval Holding SRL si Aegon Pensii. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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După oferta publică primară cu interes mare pentru investitorii individuali, compania de 
transport fluvial Transport Trade Services se listează astăzi, primul mare eveniment de acest 

tip din ultimii aproape 3 ani și jumătate, de la sosirea la cota BVB a producătorului de vinuri 
Purcari. De asemenea, marți va intra la tranzacționare pe piața AeRO compania Agroland 

Agribusiness. (profit.ro) 
 

Acţiunile a zece companii au fost listate în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în 
ultimele douăsprezece luni, fără îndoială cea mai bună perioadă din cei peste şase ani de la 

lansarea Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al bursei noastre. (bursa.ro) 
 
Acţiunile Nuclearelectrica (SNN), producător de energie nucleară controlat de statul român 

(82,5%), s-au apreciat vineri cu 6,2%, pe fondul unor tranzacţii de 1,8 milioane de lei, potrivit 
datelor agregate de ZF de la BVB. (zf.ro) 

 
Pavăl Holding, vehiculul de investiţii financiare al fraţilor Pavăl, a cumpărat 5,3% din 

transportatorul de mărfuri pe Dunăre Transport Trade Services pentru 31 mil. lei. (zf.ro) 
 

Bittnet Systems (BNET), integrator de soluţii IT&C şi furnizor de training din domeniul IT, a 
cumpărat 1,78% din Arctic Stream într-o tranzacţie de 1.865.800 de lei. (zf.ro) 

 
Săptămâna de tranzacționare s-a închis la BVB pe o tendință pozitivă, susținută atât de o serie 

de titluri lichide, cât și de emitenți cu perspective bune în sectoarele lor. Rulajul pieței de 
acțiuni a fost de 43,37 milioane lei (8,81 milioane euro), apropiat de media ultimilor ani. 

(profit.ro) 
 
Prețurile petrolului au atins noi maxime ale ultimilor peste doi ani vineri și sunt pe cale să 

încheie a treia săptămână de creșteri consecutive, pe fondul așteptărilor privind revenirea 
cererii în SUA, Europa și China, în urma relaxării restricțiilor anti-Covid. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/tts-vine-astazi-la-bursa-primul-mare-eveniment-de-acest-tip-din-ultimii-aproape-3-ani-si-jumatate-20240056
https://www.bursa.ro/in-ultimele-douasprezece-luni-zece-listari-de-actiuni-pe-aero-noua-au-pretul-peste-cel-din-plasament-06584340
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-avans-de-6-2-vineri-la-bursa-pe-tranzactii-de-1-8-20132633
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fratii-paval-de-la-dedeman-mai-fac-o-investitie-la-bursa-de-la-20132130
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bittnet-systems-a-cumparat-actiuni-la-arctic-stream-in-valoare-de-1-20132457
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-omv-petrom-si-banca-transilvania-cresc-semnificativ-si-trag-in-sus-bursa-20241985
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/petrolul-atinge-noi-maxime-ale-ultimilor-peste-2-ani-pe-fondul-asteptarilor-privind-revenirea-cererii-20241852


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11520,46 1,36 

BET-TR 19987,76 1,37 

BET-BK 2260,61 0,72 

BETPlus 1724,52 1,33 

BET-FI 51351,85 -0,02 

BET-NG 769,28 1,70 

BET-XT 1020,97 1,19 

BET-XT-TR 1776,00 1,20 

ROTX 24860,75 0,68 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 11 Iunie 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 

SNP 0,4110 3.278.391,77 

FP 1,7680 2.890.759,90 

TLV 2,7700 2.502.793,13 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4110 8.016.808 

ROCE 0,2200 3.790.935 

FP 1,7680 1.633.537 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 Iunie 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 



 

                                                  
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

