
––5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 19 August 2021 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“Un investitor trebuie 

sa faca foarte putine 
lucruri bine atata 

vreme cat evita marile 

greseli.” 

- Warren Buffet 
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Corectia brusca a principalelor burse europene a scos 
indicele BET din echilibrul ultimelor trei sedinte, astfel 

ca la finalul sesiunii de joi acesta se afla in scadere cu 
ceva mai mult de 2/3 de procent. 

 
Cele mai importante scaderi in randul blue-chipurilor 

au fost inregistrate pentru BRD -1,37%, Romgaz -
1,39%, Electrica -1,52%, OMV Petrom -1,20% si 

DIGI -1,32%. 
 

Asadar, au existat foarte multi dintre constituentii 
BET pe rosu, singurii care au scapat corectiei au fost 

Fondul Proprietatea +0,22%, Alro +1,42% si Banca 

Transilvania care a inchis in stagnare.  
 

Banca Transilvania ramane cel mai cautat emitent de 
catre investitori, astfel ca rulajul realizat a fost de 7,6 

milioane de lei dintr-un total al pietei principale de 
24,2 milioane de lei. La distamta mare s-au plasat 

Romgaz si Fondul Proprietatea cu rulaje de 2,5 

milioane lei, respectiv 2 milioane de lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) de la Bursa de la Bucureşti se 
tranzacţionau la finele lunii iulie 2021 la discounturi de tranzacţionare cuprinse între 36,8% 

pentru SIF Transilvania (SIF3) şi 56% în cazul SIF Oltenia (SIF5). (zf.ro) 
 

Spera Franchise Group (SFG) a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie de distribuire a 
unor dividende de peste 35 mil. lei din profitul net nedistribuit al anilor 2019 şi 2019, precum şi 

fixarea unui dividend brut/acţiune în valoare de 0,9 lei. (zf.ro) 
 

iHunt (HUNT), furnizor şi producător de telefoane mobile şi gadget-uri, a anunţat joi la Bursa 
de la Bucureşti că Cezar Stroe, acţionar majoritar, preşedinte CA şi director general, a vândut 
în data de 18 august 2021, acţiuni HUNT în valoare de aproape 11 mil. lei. (zf.ro) 

 
Dezvoltatorul imobiliar Impact (IMP) a încheiat primul semestru din 2021 cu o pierdere netă 

consolidată de 2,8 mil. lei, comparativ cu un profit net consolidat de 8,7 mil. lei în S1/2020, în 
contextul unor venituri din vânzarea de proprietăţi imobiliare de 68,94 mil. lei, plus 5%. (zf.ro) 

 
După ce cea mai mare parte a companiilor listate au oferit deja rezultatele, investitorii activi la 

BVB au ezitat să inițieze cumpărări consistente, în condițiile în care indicii principali se află deja 
într-o zonă de maxime. Aceasta rezultă într-o gripare a lichidității și cotații în derivă. (profit.ro) 

 
Acțiunile marilor companii europene scad abrupt în ședința de joi, pe fondul temerilor legate de 

retrage stimulilor monetari, care au împins bursele globale către noi maxime istorice în ultimul 
an. (profit.ro) 

 
Cotațiile petrolului au coborât la minimile ultimelor 3 luni joi, pe fondul așteptărilor pesimiste 
privind evoluția cererii globale în contextul răspândirii variantei delta a coronavirusului. 

Aprecierea dolarului pune presiune suplimentară pe prețuri, aflate la a șasea sesiune 
consecutivă de corecții. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-urile-la-final-de-iulie-2021-discounturi-de-tranzactionare-de-la-20236684
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actionarii-sphera-franchise-group-aproba-dividende-de-35-mil-lei-si-20236703
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cezar-stroe-actionar-majoritar-si-ceo-al-ihunt-a-vandut-actiuni-de-20236572
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dezvoltatorul-imobiliar-impact-raportat-pierdere-2-8-mil-lei-primul-20236755
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/povesti-cu-dow-jones-la-bvb-20367469
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-scad-abrupt-pe-fondul-temerilor-legate-de-retragea-stimulilor-monetari-20366987
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/petrolul-coboara-la-minimele-ultimelor-3-luni-pe-fondul-asteptarilor-privind-scaderea-cererii-20367237


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12054,64 -0,69 

BET-TR 21194,80 -0,64 

BET-BK 2322,80 -0,94 

BETPlus 1802,73 -0,68 

BET-FI 51601,03 -0,01 

BET-NG 767,96 -1,21 

BET-XT 1060,85 -0,70 

BET-XT-TR 1867,20 -0,65 

ROTX 26046,39 -1,03 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 19 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 2,9800 7.607.847,17 

SNG 32,0000 2.526.428,65 

FP 1,8400 2.020.836,13 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,9800 2.559.839 

SNP 0,4105 2.156.213 

TRP 1,0040 1.256.886 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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/

