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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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La numai o zi dupa ce a punctat un nou maxim 

istoric, indicele BET bate joi in retragere, in 
scadere cu jumatate de procent. Intoarcerea in 

teritoriul negativ s-a produs brusc la trei ore de la 

deschidere, desi initial entuziasmul de dupa 
deschidere propulsase indicele pana la nivelul de 

12.140 de puncte. 
 

Aceasta evolutie a principalului indice s-a datorat 

in special volatilitatii actiunilor Banca Transilvania 
si BRD, ale caror cotatii au explodat dupa 

deschidere, ca apoi dupa cateva ore sa inceapa sa 

intampine o rezistenta sustinuta din partea 
vanzatorilor care efectiv au aruncat pachete mari 

de actiuni in piata, impingand pretul celor doua 

companii bancare in teritoriul negativ. 
 

Daca cu o zi inainte principalele burse externe s-

au aflat in stagnare, in sedinta de joi situatia s-a 
schimbat, astfel ca atat in Europa cat si la NYSE 

culoarea rosier a fost predominanta. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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După doborârea unor noi maxime istorice, indicele BET s-a retras, impulsul fiind imprimat în 
principal de corecția acțiunilor Băncii Transilvania. Într-o zi de ajustări ale cotațiilor la New York 

Stock Exchange, și investitorii de la Bursa de Valori București au luat o pauză în elanul de 
cumpărare. (profit.ro) 

 
Acţionarii Transport Trade Services (TTS) sunt convocaţi, la data de 26 august, pentru alegerea 

a cinci membri ai Consiliului de Administraţie, între care doi independenţi, pentru o perioadă de 
patru ani, a anunţat compania printr-un raport publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 
Trei noi emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate în lei şi în euro, intră de vineri la 

tranzacţionare pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolurile bursiere 
R2207A, R2307A, R2307AE, informează BVB. “Ministerul de Finanţe a atras 614,5 milioane lei 

şi 59 milioane euro (valori însumând 905 milioane lei – 183,5 milioane euro) în cadrul ofertei 
publice de vânzare de titluri de stat Fidelis derulată în perioada 22 iunie – 12 iulie. 

(financialintelligence.ro) 
 

Aproximativ trei sferturi din câştigurile înregistrate anul acesta de fondul de investiţii Berkshire 
Hathaway îşi au originea în numai trei companii: gigantul tech Apple, instituţia bancară Bank of 

America şi grupul de servicii financiare American Express, conform unei analize efectuate de 
Investor’s Business Daily. (zf.ro) 

 
Unsprezece companii antreprenoriale s-au listat pe segmentul alternativ AeRO al bursei de la 

Bucureşti de la începutul anului 2021, de la MAMBricolaj pe 21 ianuarie 2021 la Simtel Team pe 
1 iulie 2021, fiind în mare parte societăţi care au deschis noi sectoare de activitate la bursa 
locală, ceea ce a atras investitori atât în plasamentele private, cât şi ulterior începerii 

tranzacţionării. (zf.ro) 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-corecteaza-cu-un-sfert-de-procent-activitate-neobisnuita-in-piata-de-certificate-20295382
https://www.bursa.ro/in-data-de-26-august-actionarii-transport-trade-services-vor-alege-noul-board-28097341
https://financialintelligence.ro/trei-noi-emisiuni-de-titluri-de-stat-fidelis-intra-de-vineri-la-tranzactionare-la-bvb/
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/doar-trei-actiuni-alimenteaza-75-din-profitul-berkshire-hathaway-20189972
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cat-supraevaluate-actiunile-venite-bursa-tranzactioneaza-cele-11-20189960


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12025,00 -0,25 

BET-TR 20950,59 -0,25 

BET-BK 2324,79 -0,23 

BETPlus 1797,58 -0,24 

BET-FI 52937,22 -0,23 

BET-NG 791,77 0,04 

BET-XT 1062,94 -0,28 

BET-XT-TR 1857,47 -0,27 

ROTX 25317,53 -0,48 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 15 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 2,8000 18.524.475,85 

FP 1,8780 3.491.489,54 

BRD 17,7000 1.690.830,16 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,8000 6.578.101 

BRK 0,3670 3.064.943 

SNP 0,4360 2.335.615 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 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/

