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“Prima regula este sa 

nu pierzi. A doua 
regula este sa n-o uiti 

pe prima.” 

- Warren Buffet 
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Bursa locala inchide vineri usor in scadere, dupa ce multe 

dintre blue-chipuri au reintrat pe rosu sau au inchis in 
stagnare. 

 
Asadar, corectii oarecum reduse, in jur de jumatate de 

procent pentru OMV Petrom, Nuclearelectrica, Transgaz si 
ceva mai pronuntat pentru Conpet care a scazut cu -
2,62%. Tot in scadere au mai inchis Romgaz si Electrica cu 

-0,80%, respectiv,  -0,79%. 
 

Asa cum spuneam mai sus, multe dintre actiunile 
principale au inchis in zona zero, Banca Transilvania, BRD, 
Fondul Proprietatea, Transelectrica, BVB si DIGI. 

Singure ramase in teritoriul pozitiv au fost Teraplast si Alro 
cu +0,54%, respectov +0,35%. 

 
Lichiditatea pietei principale a continuat sa se 
imbunatateasca, astfel ca vineri s-a apropiat de nivelul de 

40 de milioane de lei. Cele mai tranzactionate actiuni au 
fost si de aceasta data cele ale Bancii Transilvania, prin 

realizarea unui rulaj de 7,4 milioane de lei, urmate de 
Romgaz cu 5 milioane de lei si  TRP cu 4 milioane de lei. 
 

Vineri, dupa inchiderea pietei, conducerea TLV a transmis 
un nou convocator AGOA in care a propus printre altele  

acordarea unui dividend brut in valoare de 0,0792 
lei/actiune, care ar oferi la ultimul pret de piata de 2,8000 
lei un randament de 2,8%. Data de inregistrare propusa 

este 23 septembrie. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Circa 71.000 de investitori tranzacţionează la bursa de la Bucureşti la iunie 2021, în creştere cu 
23% faţă de aceeaşi lună din 2020, evoluţie susţinută în principal de numărul ridicat de 

companii listate, dar şi de randamentele substanţiale în contextul revenirii burselor. (zf.ro) 
 

Acţionarii Băncii Transilvania (TLV) sunt convocaţi, la data de 8 septembrie, pentru aprobarea 
distribuirii de dividende în sumă de 500 milioane de lei, a anunţat astăzi instituţia de credit din 

Cluj printr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

AGA la One United Properties: propuneri de dividende, acordarea de acţiuni gratuite prin 
majorare de capital, şi introducerea unei noi clase de acţiuni. Acţiunile au crescut la Bursă cu 
5%. (bursa.ro) 

 
Ultima sesiune de tranzacționare a săptămânii de la BVB a fost caracterizată de volume slabe și 

evoluții divergente pentru acțiuni și indici. (profit.ro) 
 

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că, în septembrie, vizează anularea în Parlament a 
legislației care interzice înstrăinarea activelor de stat, statul vizând vânzarea a 15% din 

acțiunile Hidroelectrica, probabil într-o ofertă comună cu principalul acționar minoritar, Fondul 
Proprietatea. (profit.ro) 

 
Veniturile gigantului american Amazon au crescut în T2/2021 cu 27% faţă de aceeaşi perioadă 

a anului trecut, la 113,1 miliarde de dolari. Prin comparaţie, vânzările companiei au explodat în 
T2/2020 cu 41% prin comparaţie cu anul precedent, potrivit CNBC. (zf.ro) 

 
Platforma de brokeraj Robinhood s-a listat pe bursa din SUA la o evaluare de aproximativ 32 de 
miliarde dolari, ușor sub așteptări, în contexul în care a reușit să vândă acțiuni la limita 

inferioară a intervalului de preț propus. (profit.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ziua-si-listarea-se-vede-si-in-numarul-de-investitori-la-bursa-de-la-20212004
https://www.bursa.ro/din-profitul-anului-trecut-si-din-rezerve-banca-transilvania-vrea-sa-acorde-dividende-de-jumatate-de-miliard-de-lei-48129347
bursa.ro
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-corecteaza-usor-actiunile-one-united-properties-recupereaza-masiv-din-terenul-pierdut-de-la-listare-20327540
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/plan-pentru-ca-hidroelectrica-sa-ajunga-pe-bursa-in-a-doua-jumatate-a-anului-viitor-20327612
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/amazon-raporteaza-al-treilea-trimestru-consecutiv-cu-venituri-de-20211082
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/platforma-de-brokeraj-robinhood-s-a-listat-pe-bursa-din-sua-la-o-evaluare-usor-sub-asteptari-actiunile-au-scazut-puternic-in-prima-zi-de-tranzactionare-20327274


 
 

 

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11848,61 -0,22 

BET-TR 20658,97 -0,22 

BET-BK 2300,04 0,06 

BETPlus 1770,94 -0,17 

BET-FI 51845,12 0,39 

BET-NG 770,17 -0,61 

BET-XT 1046,31 -0,13 

BET-XT-TR 1829,74 -0,13 

ROTX 25270,81 0,02 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 30 Iulie 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 2,8000 7.483.762,95 

SNG 31,1000 5.075.968,05 

TRP 0,9290 4.006.225,21 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4140 4.686.114 

TRP 0,9290 4.321.835 

TLV 2,8000 2.665.855 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 30 Iulie 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/

