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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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Piata a recuperate o parte din pierderile 
inregistrate marti. Toti indicii au inchis pe plus, BET 

cu 1,03%, iar BET-FI, cu cea mai mica apreciere, 

0,31%. Lichiditatea pe actiuni a fost mai mica, 
valoarea tranzactiilor abia depasind 11 milioane de 

Eur. 

 
Clasamentul lichiditatii a fost mult mai echilibrat, 

primii trei emitenti avand valori tranzactionate in 

jur de 8 milioane de lei fiecare. Ordinea a fost SNP, 
TLV, SNG. SNP a revenit pe plus cu peste 2%, iar 

SNG a inchis pe zero dupa ce se apreciase 

semnificativ in timpul sedintei. TRP continua sa 
surprinda, cu o crestere de 4,74%, pe un volum de 

peste 5 milioane de lei. Au fost in total doar 7 

emitenti care au depasit un million de lei, intre care 
si un structurat. 

 

S-a remarcat SIF4, cu o crestere de peste 5%, 
dupa informatii despre o contraoferta la oferta de 

rascumparare. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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TeraPlast Bistriţa (TRP), cel mai mare producător de materiale de construcţii cu acţionariat local, 

a ajuns la o capitalizare de peste 2 miliarde de lei în şedinţa de tranzacţionare de miercuri, 1 
septembrie, după ce acţiunile companiei au înregistrat opt şedinţe consecutive de creşteri, în 

care preţul a urcat cumulat cu circa 20%. (zf.ro) 
 

Cifra de afaceri netă a producătorului de articole din cauciuc Artego a urcat în primele 6 luni cu 
27,80%, la 73,14 milioane lei, de la 57,23 milioane lei față de perioada similară a anului trecut, 

însă profitabilitatea s-a micșorat. (profit.ro) 
 
Producătorul de electrocasnice Electroargeş (ELGS) a încheiat primul semestru din 2021 cu un 

profit net de 1,3 mil. lei, faţă de pierdere de 9,5 mil. lei în S1/2021, în contextul unor venituri 
din vânzări de 132,5 mil. lei, plus 11,7%. (zf.ro) 

 
NAPO a realizat în primul semestru venituri operaționale în valoare de 40,88 milioane lei, în 

scădere cu 3,79% față de cele de 42,49 milioane lei din perioada similară a anjului trecut. 
(profit.ro) 

 
După corecția agresivă din sesiunea precedentă, investitorii au revenit la cumpărare, tonul 

aprecierilor fiind dat de acțiunile care intră în structura indicelui de piețe emergente al FTSE 
Russell. (profit.ro) 

 
Pe 3 septembrie 2021, OMV Petrom, cea mai mare companie listată la Bursa de la Bucureşti în 

termeni de capitalizare, aniversează 20 de ani de la intrarea în ringul de tranzacţionare, perioadă 
de timp în care valoarea sa de piaţă a urcat de la 2,75 mld. lei la aproximativ 25 mld. lei pe o 
bursă în creştere, prin prisma indicelui principal BET, cu aproximativ 1.500%. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/teraplast-bistrita-capitalizare-record-de-peste-2-mld-lei-dupa-opt-20251449
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/artego-targu-jiu-afaceri-in-crestere-profit-in-declin-20380139
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-electrocasnice-electroarges-a-trecut-pe-profit-net-20251133
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/societatea-de-constructii-napoca-trece-pe-pierdere-la-s1-20380178
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-recupereaza-aproape-jumatate-din-declinul-de-marti-activitate-concentrata-pe-primii-4-emitenti-20380569
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/20-ani-listarea-petrom-crestere-aproape-10-ori-capitalizarii-20251448


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.302,26 1,03% 

BET-TR 21.637,23 1,03% 

BET-BK 2.374,02 0,85% 

BETPlus 1.839,08 1,01% 

BET-FI 51.670,54 0,31% 

BET-NG 786,30 0,46% 

BET-XT 1.082,40 0,95% 

BET-XT-TR 1.905,80 0,96% 

ROTX 26.482,67 1,43% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 01 Septembrie 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 0,4500 8.643.731,74 

TLV 3,0000 8.358.411,62 

SNG 31,7000 7.318.021,95 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4500 19.318.290 

TRP 1,1940 5.242.585 

TLV 3,0000 2.764.733 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 01 Septembrie 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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


 

                                                  
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

