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“Cumpara doar acea 
actiune pe care ai fi 

complet multumit sa o 
detii chiar daca piata 

se va inchide pentru 

zece ani.” 

- Warren Buffet 
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La un pas de retestarea ultimul maxim istoric, indicele 

BET a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 
aproape jumatate de procent, a patra sedinta 

consecutiva de apreciere care la purtat peste nivelul 
de 12.100 de puncte. 

 
Cele doua banci listate BRD si Banca Transilvania au 

continuat sa se mentina pe verde. De asemenea, pe 
verde au ramas si actiunile OMV Petrom, cat si cele al 

Fondului Proprietatea. Insa, aprecierile importante s-
au inregistrat la Nuclearelectrica +4,26%, Romgaz 

+1,25% si Conpet +1,71%. 
 

Actiunile Teraplast, vedeta bursei, au inchis usor in 

scadere, dupa patru sedinte consecutive de apreciere, 
dar nu inainte de  atinge miercuri un nou maxim 

istoric.  
 

Valoarea tranzactiilor in piata principala a urcat de la 
valoarea de 57,8 miloane de lei cu o sedinta in urma, 

la 74,2 milioane de lei, din care din nou tranzactiile cu 
actiunile TLV au avut o pondere mare, de aproape 

50%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţionarii Electrica au aprobat înfiinţarea unei filiale care va dezvolta şi opera capacităţi de 

generare a energiei electrice din surse regenerabile, denumită Electrica Producţie Energie. 
Firma este organizată ca societate pe acţiuni, filială a Electrica, în care aceasta va deţine un 

procent de 99,9920% din capitalul social. (zf.ro) 
 

 
Acţiunile Alro Slatina, minus 5% la Bursă în şedinţa în care compania a anunţat pierderi de 48 

mil. lei în S1/2021 şi venituri de 1,5 mld. Lei. (zf.ro) 
 
 

Millenium Insurance Broker (MIB), locul 10 pe piața de profil la finele anului, cu o cotă de 
2,19% în funcție de primele intermediate și venituri din brokeraj de 29,1 milioane de lei în 

2020, și-a propus listarea acțiunilor pe bursă, operațiunea urmând să fie declanșată până la 
finele acestui an. (profit.ro) 

 
 

Intr-o mișcare catalizată de acțiunile Băncii Transilvania și OMV Petrom, bursa românească a 
atins noi valori record, într-o etapă favorabilă activelor de risc la nivel mondial. (profit.ro) 

 
 

Indicii bursieri americani S&P 500 și Dow Jones Industrial Average au atins maxime record, pe 
fondul adoptării în Senatul SUA a unui pachet major de investiții în infrastructură. (profit.ro) 

 
 
Indicele bursei londoneze FTSE 100 a urcat cu peste 0,4% miercuri, 11 august, în timp ce 

indicii burselor din Frankfurt (DAX) şi Paris (CAC) au crescut cu circa 0,1% şi, respectiv, 0,2%, 
marcând astfel noi maxime. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/electrica-are-acordul-actionarilor-pentru-infiintarea-unei-filiale-20226376
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-alro-slatina-minus-5-la-bursa-in-sedinta-in-care-compania-20226377
https://www.profit.ro/stiri/surpriza-millenium-insurance-broker-vine-la-bursa-20358411
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-urca-pe-un-nou-maxim-istoric-volume-consistente-si-revenire-a-interesului-pentru-actiunile-digi-20359054
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicii-americani-s-p-500-si-dow-jones-ating-maxime-record-dupa-ce-senatul-sua-a-adoptat-un-pachet-major-de-investitii-in-infrastructura-20358770
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-bursele-europene-la-noi-maxime-istorice-pe-20226402


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12101,23 0,45 

BET-TR 21264,72 0,44 

BET-BK 2347,79 0,39 

BETPlus 1809,09 0,44 

BET-FI 51346,97 0,30 

BET-NG 784,81 0,82 

BET-XT 1066,44 0,44 

BET-XT-TR 1876,06 0,44 

ROTX 26288,13 0,73 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 11 August 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 2,9900 34.358.581,22 

SNP 0,4180 8.516.664,89 

DIGI 36,2000 5.213.897,60 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4180 20.387.052 

TLV 2,9900 11.488.070 

TRP 1,0340 2.607.096 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 August 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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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/

