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“Un investitor trebuie 

sa faca foarte putine 
lucruri bine atata 

vreme cat evita marile 

greseli.” 

- Warren Buffet 
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La o zi dupa ce a atins un nou maxim istoric si de la 

care a primit un recul puternic, indicele BET revine 
usor pe plus a doua zi si inchide saptamana la doar 

55 de puncte distanta de maximul istoric. 
 

Evolutia blue-chip-urilor a fost mixta, cu volatilitate 
ceva mai ridicata pentru BRD + 1,17%, Digi +1,93% 

si OMV Petrom +0,96% care au incheiat sedinta in 
teritoriul pozitiv, dar si pentru cele intrate in teritoriul 

opus, Transgaz -2,93%, Medlife -2,40%, 
Nuclearelectrica si Transelectrica -1,16%, respectiv 

1,22%. 

 
In piata principala valoarea totala a tranzactiilor a 

scazut la 35 de milioane de lei, prima pozitie in topul 
lichiditatii fiind ocupata in continuare de Banca 

Transilvania cu 14,6 milioane de lei, la care se mai 
adauga si o tranzactie de tip deal in valoare de 3,7 

milioane de lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Transelectrica (TEL), operatorul sistemului naţional de transport al energiei, a încheiat primele 
şase luni din 2021 cu un profit net de 104 mil. lei, în scădere cu 10% faţă de acelaşi semestru 

din 2020, în contextul unor venituri operaţionale de 1,42 miliarde de lei, plus 30%. (zf.ro) 
 

 
Biofarm (BIO) a realizat în primul semestru din acest an un profit net în creștere cu 22%, de 

36,4 milioane lei, în timp ce veniturile nete din vânzări realizate în prima parte a anului au 
crescut cu 14%, la 117,98 milioane lei. (profit.ro) 

 
 
Transilvania Broker de Asigurare (TBK), a patra cea mai mare companie de brokeraj în 

asigurări de pe piaţa locală, a anunţat vineri la BVB că a încheiat primul semestru din 2021 cu 
un profit net de 3,4 mil. lei, în urcare cu 18,23% faţă de S1/2020. (zf.ro) 

 
 

Compa Sibiu (CMP), producător de componente auto cu 142,2 mil. lei capitalizare, a raportat 
pentru S1/2021 un profit net de 17,4 mil. lei, comparativ cu pierderea de 4,05 mil. lei din 

S1/2020, la venituri de 368,2 mil. lei, plus 56,4%. (zf.ro) 
 

 
Electromagnetica afișează la S1 pierderi de aproape 18 milioane lei. Compania reclamă 

oscilațiile din piața de energie induse de politicile „verzi” ale Uniunii Europene. La începutul 
anului 2017, firma a traversat un episod similar, fiind puternic afectată de insolvența KDF 

Energy. (profit.ro) 
 
Ultima sesiune de tranzacționare a săptămânii a fost caracterizată de un rulaj moderat, de 

40,66 milioane lei (8,28 milioane euro), asigurat în proporție de 45,30% de activitatea pe 
titlurile Băncii Transilvania (TLV). (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transelectrica-profit-net-de-104-mil-lei-in-s1-2021-cu-10-mai-mic-20231328
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/biofarm-a-realizat-in-primul-semestru-un-profit-net-in-crestere-la-s1-20362337
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transilvania-broker-de-asigurare-profit-net-de-3-4-mil-lei-in-s1-20231329
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-componente-auto-compa-sibiu-trece-pe-profit-net-de-20231331
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/infografice-dupa-socul-din-2017-care-i-a-adus-pierderi-catastrofale-electromagnetica-se-frige-din-nou-pe-piata-contractelor-la-zi-din-energie-20361440
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-atinge-un-nou-maxim-inchideri-divergente-in-functie-de-rezultatele-financiare-ale-companiilor-20361892


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12136,73 0,16 

BET-TR 21325,42 0,16 

BET-BK 2354,10 -0,18 

BETPlus 1814,92 0,18 

BET-FI 51652,71 -0,12 

BET-NG 787,00 -0,14 

BET-XT 1070,60 0,16 

BET-XT-TR 1883,24 0,15 

ROTX 26307,99 -0,11 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 13 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 2,990 14.685.725,39 

SNG 32,3000 3.389.103,35 

SNN 29,8500 2.555.882,00 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,9900 4.910.514 

BRK 0,3790 3.274.748 

SNP 0,4225 1.631.367 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 13 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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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/

