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“Nu te protejezi in 

mod adecvat fiind pe 
jumatate treaz in timp 

ce ceilalti dorm.” 

- Warren Buffet 
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Dupa reluarea tranzactiilor la BVB, indicele BET a 

urcat cu 1,32% in sedinta de miercuri, impins de 
aprecierile celor mai importante blue-chipsuri si 

anume Banca Transilvania 2,40%, BRD 1,89%, 

Fondul Proprietatea 2,31%, Romgaz 2,15% si 
Transelectrica 1,64%. Ceva mai putin au urcat 

actiunile OMV Petrom, cu numai 0,85%, in timp 

ce actiunile Electrica au scazut cu 5,33%, ca 
urmare a intrarii in exdividend, emitentul ofera 

un dividende brut in valoare de 0,73 lei/actiune, 

care va fi platit incepand cu data de 25 luna 
curenta. 

 

Lichiditatea in piata principala a urcat peste 
nivelul de 30 de milioane de lei, prima in top fiind 

Romgaz cu 5 milioane de lei, urmata de catre 

Banca Transilvania si Transelectrica cu rulaje 
apropiate care au depasit cu putin  4 milioane 

de lei fiecare. 

 
Principalele burse europene au inchis usor pe 

crestere, in timp ce in SUA indicii au avut o 

evolutie laterala. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 
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Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, a cumpărat Idea Bank de la polonezii de 
la Getin Holding într-o tranzacţie de 43 de milioane de euro şi care include şi operaţiunile de 

leasing şi brokeraj. Tranzacţia, de care potrivit informaţiilor ZF a fost interesată şi Vista Bank, a 
fost anunţată miercuri-seară la Bursa de Valori de la Bucureşti. (zf.ro) 

 
Cele 17 acţiuni ale indicelui principal BET, aşa-numitele „blue chip-uri“, înregistrează în primele 

cinci luni ale anului dinamici cuprinse între minus 4,7% în cazul companiei naţionale de 
transport al energiei electrice Transelectrica (TEL) şi plus 90,4% pentru producătorul de 

materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (TRP), în contextul unei pieţe aproape de maximul 
istoric. (zf.ro) 
 

Guvernul s-a angajat față de autoritățile europene, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), că va finaliza listarea la Bursă a companiei de stat Hidroelectrica, cel mai 

mare producător de energie electrică din România, în trimestrul III al anului viitor. (profit.ro) 
 

Şantierul Naval Orşova (SNO), producător de nave fluviale controlat în proporţie de 91,2% de 
trei SIF-uri, a anunţat joi la Bursă că a încheiat două contracte externe în valoare totală de 

3,63 milioane euro pentru construcţia unor nave fluviale care vor fi livrate în Olanda. (zf.ro) 
 

Indicele BET a câștigat peste un procent pe volume în piața de acțiuni de 38,73 milioane lei 
(7,87 milioane euro), sub media zilnică de anul trecut. (profit.ro) 

 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) publicat de guvern reprezintă cea mai mare 

promisiune politică din istoria României, prin care România trebuie să realizeze în următorii 6 
ani investiţii care nu au fost făcute în ultimii 30 de ani, pentru a-şi moderniza economia şi 
administraţia publică. Aceste reforme şi proiecte de investiţii publice trebuie puse în aplicare 

până în 2026. (zf.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-cumpara-idea-bank-de-la-polonezii-de-la-getin-20116071
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/prima-liga-bursiera-dupa-primele-cinci-luni-din-2021-de-la-minus-4-7-20115934
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/document-pnrr-guvernul-a-promis-listarea-la-bursa-a-hidroelectrica-cel-mai-devreme-in-iulie-2022-20228740
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/santierul-naval-orsova-a-incheiat-doua-contracte-externe-in-valoare-20116886
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-din-nou-pe-un-impuls-pozitiv-20228898
https://www.zf.ro/eveniment/pnrr-cea-mai-mare-promisiune-politica-29-mld-euro-pentru-urmatorii-6-20116106


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11582,46 1,32 

BET-TR 19948,68 1,61 

BET-BK 2234,56 0,95 

BETPlus 1732,94 1,31 

BET-FI 49551,34 2,26 

BET-NG 792,14 0,38 

BET-XT 1019,98 1,32 

BET-XT-TR 1761,83 1,60 

ROTX 25153,22 1,34 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 2 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 

SNG 33,2000 5.043.911,80 

TLV 2,7700 4.219.423,42 

TEL 24,8000 4.167.756,40 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4130 9.301.904 

TLV 2,7700 1.529.529 

TRP 0,8370 1.401.240 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 2 Iunie 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/

