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“Nu urmaresc sa sar 

peste obstacole de 2 
metri: ma uit dupa 

obstacole sub 
jumatate de metru 

peste care pot pasi.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

 
 

 

Dupa corectia de cu o sedinta in urma, indicele 

BET a recuperat mai putin de jumatate din 

cadere, incheind sesiunea de vineri cu +0,26%. 
 

Aceasta apreciere modesta a fost sustinuta in 

mare parte doar de cativa dintre constituientii cu 
pondere ridicata, OMV Petrom +2,07% si Romgaz 

+0,94%. Banca Transilvania, BRD sau Fondul 

Proprietatea, au inchis in stagnare sau in scadere. 
 

Asadar, evolutia pietei principale a fost destul de 

amestecata si cu volatilitate redusa. 
 

Aceasta situatie a dus la o lichiditate de 

asemenea redusa, sub pragul de 20 de milioane 
de lei, la care Banca Transilvania a avut 

contributia cea mai mare, cu schimburi in valoare 

de 7,5 milioane de lei. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Grupul financiar Banca Transilvania a încheiat primul semestru cu venituri operaţionale de 2,4 

miliarde lei, în creştere cu 15%, şi un profit net consolidat de 1,01 miliarde lei, cu 47% peste 
nivelul din perioada similară din 2020, potrivit raportului financair publicat luni. (zf.ro) 

 
Acţiunile OMV Petrom (SNP) şi TeraPlast (TRP) vor fi incluse, din 20 septembrie, in indicii FTSE 

pentru Piete Emergente, alăturându-se acţiunilor Banca Transilvania (TLV) şi Nuclearelectrica 
(SNN). (zf.ro) 

 
Life is Hard (simbol bursier LIH), dezvoltator de soluţii software B2B, a raportat pentru 
S1/2021 un profit net de 367.160 de lei în scădere cu 14,5% faţă de rezultatul din S1/2020, la 

o cifră de afaceri de 10,2 mil. lei, de peste 3,8 ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2020, 
respectiv în urcare cu 281%. (zf.ro) 

 
Arctic Stream (AST), integrator de infrastructură şi securitate IT ce activează în piaţa din ţara 

noastră, a încheiat, în data de 19 august, un contract de 5,4 milioane de lei, a anunţat 
compania la finele săptămânii trecute printr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Săptămâna de tranzacționare s-a încheiat la Bursa de Valori București cu o ședință anostă, în 
care rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 24,43 milioane lei (4,93 milioane euro), asigurat în 

proporție de 43,45% de activitatea pe titlurile Băncii Transilvania (TLV). (profit.ro) 
 

Capitalizarea burselor din Hong Kong și China continentală a scăzut cu 560 de miliarde de 
dolari într-o săptămână, fondurile de investiții renunțând la unele acțiuni preferate de mult, din 
cauza restricțiilor anunțate în ultima perioadă de autoritățile de reglementare, care au prăbușit 

încrederea, transmite Reuters. (profit.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/grupul-financiar-banca-transilvania-venituri-operationale-de-2-4-20242993
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-omv-petrom-teraplast-vor-incluse-indicii-furnizorului-20243054
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/life-is-hard-profit-net-de-367-000-lei-la-afaceri-de-10-mil-lei-in-20240938
https://www.bursa.ro/arctic-stream-a-incheiat-un-contract-de-5-4-milioane-de-lei-02690445
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bvb-sesiune-cu-doar-3-nume-20368304
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/capitalizarea-burselor-chineze-a-scazut-cu-560-de-miliarde-de-dolari-intr-o-saptamana-din-cauza-restrictiilor-anuntate-de-autoritatile-de-reglementare-20368651


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12085,60 0,26 

BET-TR 21247,23 0,25 

BET-BK 2326,20 0,15 

BETPlus 1807,25 0,25 

BET-FI 51718,76 0,23 

BET-NG 775,03 0,92 

BET-XT 1064,28 0,32 

BET-XT-TR 1873,07 0,31 

ROTX 26039,47 -0,03 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 20 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 7.586.047,02 

M 16,1500 2.133.762,00 

FP 1,8320 1.918.402,37 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,9800 2.546.884 

SNP 0,4190 1.742.554 

FP 1,8320 1.046.581 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 20 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/

