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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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Cu o bursa locala mai mult verde, indicele BET a 

fost la un pas de retestarea maximelor istorice, 
dupa ce a inchis in crestere cu 0,81%. 

 
Blue-chips-urile care au ajutat principalul indice de 

la BVB sa continue cresterea au fost  au fost OMV 

Petrom +1,94%, Romgaz +1,15%, BRD +0,84%, 
Banca Transilvania +0,73%, si Fondul Proprietatea 

+0,66%. 
 

Lichiditatea a urcat in sedinta de joi odata cu 

interesul investitorilor pentru actiunile Fondul 
Proprietatea, astfel ca numai schimburile cu 

actiunile Fondului au insumat 10,1 milioane de lei. 
Urmatoarele rulaje dupa FP au fost la OMV Petrom, 

4,99 milioane de lei si Teraplast 1,9 milioane de lei. 

Banca Transilvania, unul dintre cele mai importante 
blue-chips-uri, a ocupat un loc inferior in topul 

lichiditatii, dupa un rulaj de 1,58 milioane de lei. 
 

 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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In după-amiaza zilei de joi, în doar câteva minute, investitorii au subscris acţiuni One United 

Properties de 70 mil. lei. Astăzi se încheie tranşa cu discount de 3% pentru retail, subscrierile 
din primele trei zile fiind de 327 mil. lei. Cu alte cuvinte, micii investitori au subscris cât peste 

toată oferta de 276 mil. lei. (zf.ro) 
 

 
Bonas Import Export, compania clujeană care deţine brandul de produse lactate Bonas, a 

încheiat prima zi ca şi companie listată, o şedinţă în care acţiunile au fluctuat între 3,4 şi 5,05 
lei, la un preţ de 4,5 lei pe acţiune, respectiv la o capitalizare de 22,2 mil. lei, după ce 
investitorii au realizat tranzacţii în valoare de 1,1 mil. lei (zf.ro) 

 
 

lser Forest, companie care comercializează utilaje pentru industria forestieră, ar urma să listeze 
săptămâna viitoare obligaţiuni de aproximativ 1,5 mil. euro la Bursa de Valori Bucureşti. Tot 

săptămâna viitoare ar urma să intre la tranzacţionare şi obligaţiunile Nemo Express, una dintre 
cele mai mari companii de curierat din România. (zf.ro) 

 
 

Susținută de aprecierile peste medie ale acțiunilor OMV Petrom și Romgaz, piața românească 
de acțiuni a închis „pe verde”. (profit.ro) 

 
 

Prețurile petrolului au închis aproape de maximele ultimelor trei ani, susținute de scăderea 
stocurilor în Statele Unite și intensificarea activităților economice în Germania, transmite 
Reuters. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dupa-amiaza-zilei-joi-cateva-minute-investitorii-au-subscris-actiuni-20155431
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-lactate-bonas-incheie-prima-zi-ca-societate-listata-20155716
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/alser-forest-si-nemo-express-ar-urma-sa-vina-saptamana-viitoare-la-20155718
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-adauga-o-sesiune-pozitiva-trendului-de-crestere-volumele-sunt-insa-in-impas-20259799
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/preturile-petrolului-aproape-de-maximele-ultimilor-trei-ani-20260237


 
 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11686,38 0,81 

BET-TR 20296,99 0,92 

BET-BK 2268,76 0,45 

BETPlus 1747,54 0,77 

BET-FI 51473,47 0,16 

BET-NG 775,26 0,83 

BET-XT 1032,79 0,70 

BET-XT-TR 1798,41 0,81 

ROTX 24981,89 0,85 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 24 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 

FP 1,8220 10.111.554,94 

SNP 0,4200 4.995.167,02 

TRP 0,8420 1.914.618,89 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4200 12.021.970 

FP 1,8220 5.513.851 

TRP 0,8420 2.283.949 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 24 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/

