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“Niciodata nu investi 
intr-o afacere pe care 

nu o intelegi.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 
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Bursa locala a avut parte de o revenire pe 

crestere chiar la finalul sedintei, cand pachete 

consistente de actiuni la diverse companii au fost 
puse la cumparare la preturi mai mari, astfel ca 

mai multe blue-chips-uri au inchis cu aprecieri 

cuprinse intre 1% si 2%, aducand totodata un 
castig de 0,82% indicelui BET. 

 
Pe ansamblu, rulajele au fost destul de reduse in 

piata principala, in afara de schimburile cu actiuni 

a doua dintre companii, una fiind One United 
Properties care s-a listat luni, iar rulajul realizat a 

fost de 22,4 milioane de lei si Teraplast, ale carei 

actiuni au intrat tot luni in ex-dividend dar au 
avut o evolutie peste asteptari. 

 

Initial, actiunile Teraplast au scazut cu ceva mai 
mult fata de valoarea dividendului, cel de 0,13 lei 

pe actiune in raport cu ultimul pret de piata al 

sedintei anterioare, insa, spre final a avut loc o 
recuperare care a redus a redus scaderea la 0,08 

lei, adica de la -14,5% la -8%. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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One United Properties (ONE) a  încheiat prima şedinţă de tranzacţionare la Bursa de Valori 

Bucureşti la un preţ de 1,99 de lei pe acţiune, respectiv la o capitalizare de 2,85 de miliarde de 
lei. În timpul şedinţei, acţiune ONE au fluctuat în intervalul 1,99 lei - 2,14 lei, iar investitorii au 

realizat tranzacţii de 22,4 mil. lei. (zf.ro) 
 

Circa 905 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice în cea de-a patra ediţie de vânzare a 
titlurilor de stat Fidelis, cea pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte dobânzi chiar şi de 3,25% 

pe an. (zf.ro) 
 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că 

miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 
7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe SMT sub simbolul bursier VIV26E. (zf.ro) 

 
Ziua listării One United Properties a antrenat lichiditatea de la Bursa de Valori București, al 

cărei indice BET a depășit marginal precedenta valoare record, de la sfârșitul lunii iunie. 
(profit.ro) 

 
Fondul american de investiții ARK Investment Management (ARK Invest), cu active de peste 50 

miliarde de dolari în administrare, controlat de Cathie Wood, și-a majorat deținerea la UiPath la 
mai mult de 870 milioane de dolari, după achiziția unui nou pachet minoritar de acțiuni. 

(profit.ro) 
 

Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească, plănuieşte să se listeze toamna aceasta 
pe Bursa din Londra cu o evaluare de până la 500 de milioane de lire (584 milioane de euro), în 
speranţa de a răspunde în faţa succesului înregistrat de Wizz Air în Europa de-a lungul ultimului 

deceniu, scrie publicaţia britanică The Times. (zf.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-one-united-properties-incheie-prima-sedinta-tranzactionare-20184939
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/statul-roman-atrage-905-mil-lei-de-la-investitori-prin-vanzarea-20184940
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/a-doua-emisiune-de-obligatiuni-vivre-deco-intra-la-tranzactionare-la-20184967
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/debut-pozitiv-de-saptamana-la-bvb-crestere-pe-noi-maxime-volume-sporite-si-un-nou-emitent-20289824
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/fondul-de-investitii-ark-invest-controlat-de-cathie-wood-cunoscuta-datorita-previziunilor-sale-indraznete-a-ajuns-la-o-detinere-de-peste-870-milioane-dolari-la-uipath-20289239
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/blue-air-tinteste-o-evaluare-de-circa-600-mil-euro-prin-listarea-la-20184378


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11967,80 0,82 

BET-TR 20851,14 1,14 

BET-BK 2319,18 0,17 

BETPlus 1788,92 0,79 

BET-FI 52950,48 -0,26 

BET-NG 793,15 1,52 

BET-XT 1059,88 0,69 

BET-XT-TR 1851,11 0,99 

ROTX 25274,69 0,96 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 Iulie 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 

ONE 1,9900 22.438.240,94 

TRP 0,8800 6.896.450,03 

M 16,8500 3.550.851,15 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

ONE 1,990 10.826.318 

TRP 0,8800 8.065.036 

SNP 0,4390 3.434.155 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 Iulie 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/

