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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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Revenire cu +1,61% pentru indicele BET in sedinta 

de miercuri, dupa o crestere generala la BVB,  
influentata si de aprecierea, in special, a bursei 

americane. Cu toate acestea, miercuri, principalele 
burse europene au intors in scadere dupa doua zile 

de rebound. 

 
Revenind la BVB, cele mai importante aprecieri au 

fost consemnate de catre OMV Petrom +2,74%, 
Banca Transilvania +2,05%,  BRD +1,95% si Fondul 

Proprietatea +1,69%. 

 
Fata de sedinta anterioara, lichiditatea in piata 

principala a scazut la jumatate, pana la nivelul de 
21 de milioane de lei. Ar mai fi de mentionat ca in 

piata de tip deal, a avut loc o trazactie cu actiuni 

EVER (fost SIF2) in valoare de 13,7 milioane de lei. 
 

 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

 
În doar două zile, micii investitori au împrumutat statul cu 52 mil. lei prin achiziţia de titluri de 

stat Fidelis şi au subscris acţiuni One de 139 mil. lei. One deja are suprasubscriere pe retail. 
(zf.ro) 

 
Producătorul de lactate Bonas din Cluj, un business de circa 15 milioane lei în 2019, va intra 

astăzi la tranzacționare pe bursă, sub simbolul bursei BONA. (profit.ro) 
 

Compania de materiale de construcții Cemacon realizează o investiție de 4,21 milioane euro 
într-o unitate de producție a unor învelitori din materiale eco. (profit.ro) 
 

Producătorul de aluminiu Alro Slatina a contractat un împrumut corporativ de 40 mil. dolari 
(aproape 170 mil. lei) de la Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) pentru 

programul de investiţii de capital. (zf.ro) 
 

Acţionarii majoritari ai producătorului de cămăşi Braiconf au cumpărat terenurile fostelor 
platforme Comat SA şi Remat SA din municipiul Brăila, pentru 2,5 mil.lei, şi vor construi o nouă 

fabrica. (zf.ro) 
 

Declinul abrupt de câteva minute al bursei din prima sesiune de tranzacționare de după 
minivacanța de Rusalii a fost recuperat într-o sesiune cu aprecieri consistente pe acțiunile OMV 

Petrom și Banca Transilvania. (profit.ro) 
 

Microsoft, cel mai mare producător de software din lume, cu afaceri şi în România, a ajuns la 
capitalizare bursieră pe Wall Street la 2.000 de miliarde de dolari, în creştere cu 20% de la 
începutul anului 2021. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/in-doar-doua-zile-micii-investitori-au-imprumutat-statul-cu-52-mil-20153643
https://www.profit.ro/must-read/bonas-afacere-de-familie-clujeana-lansata-imediat-dupa-revolutie-vine-astazi-la-bursa-20256026
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/real-estate-constructii/cemacon-firma-din-portofoliul-fondatorilor-dedeman-obtine-finantare-nerambursabila-din-norvegia-pentru-o-linie-de-productie-de-invelis-ceramic-20257756
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/alro-slatina-imprumuta-170-mil-lei-de-la-banca-de-comert-si-20153645
https://www.zf.ro/companii/actionarii-majoritari-ai-producatorului-de-camasi-braiconf-au-20154576
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/puseul-de-vanzare-de-marti-de-la-bvb-amendat-aproape-integral-20258282
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/microsoft-capitalizare-record-2-000-miliarde-dolari-adica-aproape-20153635


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11592,74 1,61 

BET-TR 20112,18 1,61 

BET-BK 2258,60 0,52 

BETPlus 1734,12 1,58 

BET-FI 51391,05 -0,42 

BET-NG 768,85 1,25 

BET-XT 1025,62 1,22 

BET-XT-TR 1784,03 1,22 

ROTX 24770,37 1,22 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 23 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 0,4120 8.125.699,15 

FP 1,8100 3.064.415,42 

TLV 2,7350 2.004.172,98 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4120 19.829.588 

FP 1,8100 1.706.872 

BRK 0,2910 1.354.561 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 23 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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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/

