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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 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

 

 

Dupa aproape doua saptamani indicele BET trece 

din nou peste pragul de 12.000 de puncte, odata 
cu apropierea actiunilor Banca Transilvania de 

ultimul maxim, cel de 2.8000 lei/actiune, 

aprecierea fiind sustinuta de un volum ridicat, 
care a plasat compania bancara pe primul loc in 

topul lichiditatii, cu un rulaj de 9,3 milioane de 
lei. 

 

Urmatoarele doua companii aflate in top au fost 
BRD, cu 6,5 milioane de lei si Teraplast, dupa 

doua zile de la ex-dividend, cu un rulaj de 4,2 

milioane de lei. 
 

Mult mai jos s-a situat compania de imobiliare 

One United Properties, proaspat listata, cu un 
rulaj de 2,3 milioane de lei. 

 

Indicii principalelor burse europene au inchis usor 
in scadere, in timp ce la NYSE indicii au ramas 

inca de la inceputul sedintei in teritoriul negativ. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele aproximativ 280 de companii listate pe segmentul alternativ de tranzacţionare AeRO au 

încheiat luna iunie cu o capitalizare cumulată de 10,3 mld. lei, în creştere cu 46% faţă de 
aceeaşi lună din 2020, respectiv 3 mld. lei, pe fondul aprecierii preţului acţiunilor ca urmare a 

revenirii burselor, dar şi în contextul unor noi intrări în ringul de tranzacţionare. (zf.ro) 
 

Consiliul de Administraţie al companiei Sphera Francise Group, operatorul Pizza Hut, KFC, 
TacoBell propune acţionarilor distribuirea unor dividende în valoare de 35 mil. de lei din profitul 

net nedistribuit al anilor 2019-2020. (zf.ro) 
 
Titlurile de stat Fidelis a patra ediţie, în valoare totală de 905 mil. lei, au fost procesate marţi 

13 iulie în sistemul bursei de la Bucureşti. Listarea, cel mai probabil pe 16 iulie. (zf.ro) 
 

Antibiotice Iaşi, cel mai mare producător de medicamente cu capital românesc, are în plan 
construirea unei fabrici în Vietnam, potrivit lui Ioan Nani, director general al companiei, întrucât 

aceasta are o pondere a vânzărilor pe piaţa asiatică de peste 36% şi îşi propune să rămână 
acolo pe termen lung. (zf.ro) 

 
EximBank a acordat o finanțare în valoare de 167 de milioane RON companiei ALRO Slatina, 

unicul producător de aluminiu și aliaje din aluminiu din România și unul dintre cei mai mari 
producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitatea de producție, 

potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. (financialintelligence.ro) 
 

Într-o sesiune în care aproape jumătate din activitatea de tranzacționare a fost asigurată de 
acțiunile bancare, indicele celor mai lichide titluri românești a ajuns pe o valoare record. 
(profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-companiile-de-pe-aero-la-10-3-mld-lei-capitalizare-in-iunie-20186792
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sphera-group-kfc-pizza-hut-vrea-sa-acorde-actionarilor-dividende-de-20186810
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/titlurile-de-stat-fidelis-a-patra-editie-in-valoare-totala-de-905-20186793
https://www.zf.ro/companii/ioan-nani-antibiotice-iasi-am-inceput-discutia-despre-o-fabrica-in-20186911
https://financialintelligence.ro/eximbank-finanteaza-cu-167-milioane-ron-activitatea-curenta-a-alro-slatina/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-depaseste-pragul-de-12-000-de-puncte-pentu-prima-oara-in-istorie-20291692


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12006,24 0,32 

BET-TR 20918,05 0,32 

BET-BK 2321,01 0,08 

BETPlus 1794,86 0,33 

BET-FI 52704,34 -0,46 

BET-NG 792,15 -0,13 

BET-XT 1061,39 0,14 

BET-XT-TR 1854,78 0,20 

ROTX 25279,79 0,02 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 13 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 

TLV 2,7950 9.309.480,26 

BRD 17,6800 6.534.829,48 

TRP 0,8840 4.237.927,61 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,3610 5.238.647 

TRP 0,8840 4.751.702 

TLV 2,7950 3.372.134 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 13 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/

