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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

Indicele BET a obtinut o noua performanta
istorica, dupa inregistrarea unui nou maxim
istoric prin trecerea decisiva de nivelul de 12.000
de puncte.
Aceasta apreciere istorica a indicelui BET a fost
sustinuta de cresterea actiunilor bancare,
Transilvania si BRD, cu 1,25%, respectiv 1,36%.
De asemenea, actiunile Banca Transilvania au
punctat un nou maxim istoric, dupa ce au trecut
de pragul de 2,8000 de lei in sedinta de miercuri.
Lichiditatea pietei principale a ramas in jurul
nivelului de 30 de milioane de lei, insa, un aport
considerabil a venit dinspre piata de tip deal,
unde au avut loc doua tranzactii cu actiuni BRD si
OMV Petrom in valoare de 12,7 milioane de lei,
respectiv 11,6 milioane de lei.
Principalele burse externe au inchis in stagnare.
Aceeasi evolutie au inregistrat si indicii americani.

ESTnews

Pagina 2

Stiri bursiere
În lipsa unor informaţii negative şi în contextul în care investitorii anticipează rezultate
financiare pozitive pentru T2/2021, indicele principal BET a spart pe 13 iulie 2021 pragul
psihologic de 12.000 de puncte, fiind pentru prima oară în istoria Bursei locale când indicele
celor mai tranzacţionate acţiuni închide peste acest nivel. Iar tendinţa pozitivă a fost prezentă
şi ieri la Bursa de la Bucureşti, însă spre deosebire de marţi, în piaţă au apărut şi investitorii
mari. (zf.ro)
Într-un context în care bursa americană oscilează într-o zonă de maxime istorice, și indicele
principal de la BVB și-a croit drum spre un nou nivel record, ajutat de creșterea cu 1,25%, pe
cele mai mari tranzacții din piața reglementată, de 8,04 milioane lei, ale titlurilor Băncii
Transilvania (TLV). La cotația de închidere de 2,8300 lei/acțiune, capitalizarea bursieră a
instituției de credit se ridică la 16,24 miliarde lei (3,29 miliarde euro). (profit.ro)
Acţionarii Sphera Franchise Group (SFG) sunt convocaţi, la data de 19 august, în vederea
aprobării alocării sumei de 35 milioane de lei ca dividende, din profitul net nedistribuit al anilor
2019-2020, se arată în raportul publicat ieri de operatorul lanţurilor de alimentaţie publică pe
site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro)
Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), spune că existenţa unei Contrapărţi
Centrale, singura piesă lipsă în a lansa în sfârşit instrumentele derivate la Bursa de la
Bucureşti, va permite intrarea investitorilor specializaţi, cu strategii de tranzacţionare şi pe
termen scurt, ceea ce ar putea să ducă la o dublare a lichidităţii. (zf.ro)
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat oferta publică de preluare obligatorie a
Romcab (MCAB), inițiată de acționarul Sadalbari, la prețul de 3,4116 lei/unitate, potrivit unui
raport transmis Bursei de Valori București. (financialintelligence.ro)
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Evolutie indici

ESTtrade

Sursa: www.bvb.ro

Indice
BET
BET-TR
BET-BK
BETPlus
BET-FI
BET-NG
BET-XT
BET-XT-TR
ROTX

Valoare
12055,03
21002,54
2330,05
1801,85
53057,39
791,48
1065,88
1862,57
25439,06

Platforma de tranzactionare cu
functionalitate
extinsa:
lansare, modificare, anulare
ordine
de
vanzare
si
cumparare, urmarire cotatii in
timp real si adancimea piata,
vizualizare portofoliu.

Variatie %
0,41
0,40
0,39
0,39
0,67
-0,08
0,64
0,42
0,63

Evolutia indicilor BVB la inchiderea
tranzactionare din data de 14 Iulie 2021.

sedintei

Platforma
adresa:

este

accesibila

la

www.cotatiibursiere.ro
de

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

Top tranzactionare

Servicii Email

Sursa: www.bvb.ro
Emitent
TLV
WINW
SNG

Top Valoare
Ultimul Pret
2,8300
31,0000
31,5500

Emitent
TLV
IMP
TRP

Top Volum
Ultimul Pret
2,8300
0,5350
0,8820

Valoare
8.037.580,99
3.203.504,00
2.992.415,00

Volum
2.848.224
1.464.244
1.409.010

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a
BVB in data de 14 Iulie 2021.
Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

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
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ESTINVEST

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.

Societatea de Servicii de
Investitii Financiare
ESTINVEST SA
Sediul
central:
Str.Republicii,
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania
Tel: 0 23 7 2 38 90 0 ; 07 28 28 2 0 12
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.

