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“if you don't find a 

way to make money 
while you sleep, you 

will work until you 

die.” 

- Warren Buffet 
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Dupa trei sedinte consecutive de stationare, 
indicele BET intoarce brusc si destul de agresiv in 

sedinta de marti, dupa reluarea tranzactionarii la 

BVB, consemnand o scadere de -1,71%. 
 

Mare parte din corectia de astazi a avut loc in fina- 
lul sedintei, dupa ce o serie de blue-chips-uri au 

pierdut procente importante si anume, Banca 

Transilvania -3,94%, OMV Petrom -2,90%, Romgaz 
-1,30% si BRD -1,20%. 

 
De data aceasta, valoarea totala a tranzactiilor in 

piata principala a urcat pana aproape de nivelul de 

40 de milioane de lei, din care aproape jumatate 
din aceasta suma a fost impartita aproape egal 

intre Banca Transilvania, Romgaz si OMV Petrom. 
 

Bursele europene importante au avut o evolutie 
mixta, in timp ce la NYSE, indicele DJIA a revenit 

repede pe plus, dupa o deschidere in scadere. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pe baza intervalului de preţ din oferta de vânzare de acţiuni, cuprins între 1,93 lei şi 2,12 lei pe 
acţiune, şi aplicat celor mai recente rezultate financiare, respectiv un profit net de aproximativ 

177 milioane de lei şi venituri totale de 541 mil. lei, One United Properties are un muliplu PER 
cuprins între 15,6x şi 17,1x. (zf.ro) 

 
Producătorul clujean de lactate Bonas Import Export, controlat de familia Naş, intră joi la 

tranzacţionare pe piaţa AeRO a BVB, sub simbolul BONA. (zf.ro) 
 

În prima zi de subscriere pentru emisiunile de obligațiuni guvernamentale în programul Fidelis, 
cele 3 instrumente financiare au adunat subscrieri în echivalent de 3,59 milioane euro. 
(profit.ro) 

 
OMV Petrom a obtinut licenţa pentru comercializarea de gaze naturale lichefiate, diversificandu-

şi astfel activităţile pe piaţa de comercializare a gazelor şi a produselor conexe, potrivit unui 
comunicat afişat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti. (bursa.ro) 

 
Evergent Investments, cu expunere în sectorul bancar, energie, imobiliar şi în agricultură, 

precum ferme de afine, a intrat în acţionariatul Agroserv Măriuţa, producătorul de lactate care 
deţine brandul Lăptaria cu Caimac, cu o participaţie de 5,11%. (zf.ro) 

 
One United Properties (ONE), dezvoltator imobiliare care desfăşoară o ofertă de vânzare de 

acţiuni pentru listarea la bursa de la Bucureşti, a anunţat că a achiziţionat un teren de 
aproximativ 21.160 de metri pătraţi pe malul lacului Tei de la o societate din grupul Ţiriac. 

Valoarea tranzacţiei este de 15 mil. euro, potrivit unui raport publicat la bursă. (zf.ro) 
 
Deși până la jumătatea sesiunii principalii indici de la BVB s-au regăsit în zona de referință, un 

șoc de vânzare survenit către închidere pe câteva titluri a adus un recul de 1,7% pentru 
întreaga piață. (zf.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-ce-multipli-de-evaluare-are-one-united-properties-one-pe-baza-20151532
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-clujean-de-lactate-bonas-controlat-de-familia-nas-vine-20150613
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/oferta-de-titluri-de-stat-radiografie-la-debut-20256816
https://www.bursa.ro/omv-petrom-intra-pe-piata-de-comercializare-a-gazelor-naturale-lichefiate-63765348
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evergent-investments-cumpara-5-1-din-actiunile-agroserv-mariuta-20151537
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/one-united-properties-cumpara-cu-15-mil-euro-un-teren-pe-malul-20151340
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-corecteaza-abrupt-in-numai-cateva-minute-declin-de-3-4-pentru-actiunile-bancii-transilvania-si-omv-petrom-dar-si-subscrieri-de-20-milioane-euro-pe-oferta-one-20256755


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11409,11 -1,71 

BET-TR 19793,60 -1,71 

BET-BK 2246,97 -0,93 

BETPlus 1707,21 -1,68 

BET-FI 51609,32 0,50 

BET-NG 759,39 -1,90 

BET-XT 1013,24 -1,45 

BET-XT-TR 1762,49 -1,45 

ROTX 24471,37 -1,55 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 22 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 

TLV 2,6800 11.353.224,15 

SNG 30,2000 8.763.103,25 

SNP 0,4010 6.901.795,15 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4010 17.010.232 

TLV 2,6800 4.153.927 

TRP 0,8310 1.295.031 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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 
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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/

