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“Daca nu esti impacat 

cu gandul de a detine 
un lucru timp de 10 ani, 

atunci nu ar trebui sa il 
detii nici macar 10 

minute.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a fost si mai slaba, valoarea actiunilor 

tranzactionate, ramanand sub 8 milioane de Eur. 

BET a atins un nou maxim, asa cum ne-a obisnuit 
in ultima perioada. Si ceilalti indici s-au apreciat, 

cu exceptia BET-FI, singurul care a inchis pe minus 

(-0,29%).  
 

SNP a revenit pe primul loc in topul lichiditatii, cu 

o valoare tranzactionata de aproape 9 milioane de 
lei. Pe urmatoarele doua locuri s-au clasat TRP si 

TLV, cu volume aproape identice, la jumatate fata 

de SNP. Toti acesti emitenti au inchis pe plus. Pe 
plus semnificativ (+3,48%) a inchis din nou si M. 

Au fost in total 10 emitenti care au depasit un 

million de lei, intre care si un structurat. 
 

CMP s-a remarcat prin volumul neobisnuit, iar IMP 

s-a corectat dupa aprecierile recente. BRD a atins 
din nou pragul de 19 lei/actiune. 

 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a terminat primele şase luni ale 
anului cu un profit net de 2,1 miliarde de lei (430 de milioane de euro), de circa 2,2 ori mai mare 

faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele din raportul Fondului Proprietatea. (zf.ro) 
 

Grupul de restaurante Sphera Franchise Group, care deţine francizele KFC, Pizza Hut şi Taco Bell 
în România, a închis primul semestru cu vânzări consolidate de 444,5 milioane lei, în creştere cu 

46%, şi un profit net de 5,2 milioane lei, faţă de pierderi de 22 milioane lei în S1 2020. (zf.ro) 
 

SIF Banat-Crişana (SIF1) a vândut în al doilea trimestru din 2021 către Banca Transilvania 
deţinerea de 10% pe care o avea la BT Asset Management, unul dintre cei mai mari administratori 
de fonduri mutuale din România. (zf.ro) 

 
Pe o lichiditate moderată, dar bine distribuită în adâncime, indicele reprezentativ BET a atins o 

nouă valoare record. Indicele S&P500 a ajuns pe cele mai ridicate niveluri din istoria sa de 64 de 
ani, de când este măsurat, depășind reperul de 4.530 de puncte. Este contextul în care s-a format 

un climat favorabil activelor de risc la nivel mondial, valul de optimism ajungând și în România, 
unde indicii principali se află, de asemenea, pe maxime. (profit.ro) 

 
Indicii americani S&P 500 și Nasdaq au încheiat tranzacțiile la noi niveluri record, investitorii fiind 

interesați de acțiunile companiilor de tehnologie, calmați fiind de comentariile liniștitoare ale 
Rezervei Federale referitoare la ritmul retragerii măsurilor de stimulare și de impactul avut asupra 

redresării economice, transmitev Reuters. (profit.ro) 
 

Peste trei sferturi din cele mai mari companii americane au raportat venituri mai mari prin 
comparaţie cu perioada precoronavirus, subliniind astfel faptul că majoritatea businessurilor s-
au adaptat la condiţiile economice cauzate de pandemie. Din totalul societăţilor incluse în indicele 

bursier S&P 500, 213 au înregistrat venituri mai mari în T2/2021 faţă de aceeaşi perioadă din 
2019. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/companii/energie/hidroelectrica-alearga-spre-pragul-de-1-mld-euro-profit-in-2021-la-20249688
https://www.zf.ro/companii/sphera-franchise-group-detine-francizele-kfc-pizza-hut-taco-bell-20249680
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-banat-crisana-iese-din-actionariatul-bt-asset-management-dupa-16-20249416
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-urca-pe-un-nou-maxim-20378089
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicii-americani-s-p-500-si-nasdaq-au-inchis-la-niveluri-record-20378411
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/75-din-companiile-incluse-in-s-p-500-au-raportat-venituri-peste-cele-20249428


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.463,67 0,60% 

BET-TR 21.910,59 0,59% 

BET-BK 2.383,19 0,21% 

BETPlus 1.862,96 0,54% 

BET-FI 51.595,66 -0,29% 

BET-NG 806,21 0,68% 

BET-XT 1.095,32 0,46% 

BET-XT-TR 1.927,71 0,45% 

ROTX 26.668,80 0,56% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 30 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 

SNP 0,4600 8.814.500,00 

TRP 1,1000 4.978.108,82 

TLV 3,0550 4.939.037,01 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 19.291.643 

TRP 1,1000 4.532.512 

CMP 0,6360 1.663.787 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 30 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 

https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=CMP
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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/

