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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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Inca o sedinta slaba, din toate punctele de vedere. 

Toti indicii au revenit pe minus, cea mai mare 

depreciere avand-o BET-FI, -0,83%. Lichiditatea 
pe actiuni a fost extrem de mica, valoarea 

tranzactiilor abia depasind 4,4 milioane de Eur, 

aproximativ o treime din valorile din ultimele 
sedinte. 

 

Cel mai lichid emitent a fost TLV, cu 5,4 milioane 
lei. TRP a fost al doilea ca volum si a inregistrat 

prima corectie dupa marsul din ultimele zile. Si 

SNP a inchis pe minus, pe un volum modest. Au 
fost in total doar 5 emitenti care au depasit un 

million de lei, intre care si un structurat. 

 
Noul venit pe AeRO, APP, a inchis prima sedinta pe 

bursa la pretul de 8,7 lei, mult sub pretul din 

plasamentul privat, de 11,5. CEON a avut inca o 
sedinat de apreciere cu doua cifre dupa anuntarea 

rezultatelor financiare. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele 84 de companii listate pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti au ajuns în luna august 

2021 la o capitalizare cumulată de peste 200 mld. lei, aflându-se pentru prima oară peste acest 
prag şi încheind luna la o valoare bursieră de 201,8 mld. lei, potrivit datelor BVB. (zf.ro) 

 
Cu 19,4% s-au apreciat în ultimele două şedinţe, respectiv 1 septembrie (15%) şi 2 septembrie 

(4,35%) acţiunile producătorului de ambalaje Promateris (PPL), controlat de Florin Pogonaru, 
reacţia pozitivă a investitorilor fiind determinată de rezultatele semestriale anunţate pe 31 

august. (zf.ro) 
 
SIF Banat-Crişana (SIF1), societate cu 1,33 mld. lei capitalizare condusă de fostul ministru de 

finanţe Bogdan Drăgoi, şi-a diminuat deţinerea pe care o are la Evergent Investments (EVER) 
prin vânzarea unor pachete de circa 42 milioane de lei în al doilea trimestru din 2021, adică în 

lunile aprilie, mai şi iunie. (zf.ro) 
 

Appraisal & Valuation (APP) a închis prima şedinţă de tranzacţionare la bursa de la Bucureşti  la 
o capitalizare de 11,2 mil. lei, respectiv un preţ pe acţiune de 8,7 lei, in scădere cu 24,35% faţă 

de cel din plasament. (zf.ro) 
 

ProdLacta, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa lactatelor, a înregistrat în S1 2021 un 
profit net de 441.000 de lei, în scădere cu 49,5% faţă de prima parte a anului trecut, potrivit 

calculelor ZF pe baza datelor publicate în raportul semestrial al companiei publicat pe site-ul 
Bursei de Valori Bucureşti. (zf.ro) 

 
Într-o sesiune în care motoarele principale ale impulsului ascedent de la sfârșitul lunii august s-
au gripat, indicii principali au pierdut aproximativ o treime de procent. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-opt-luni-depasita-borna-200-mld-lei-capitalizare-avans-25-20252714
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-promateris-companie-controlata-de-florin-pogonaru-raliu-de-20252550
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-banat-crisana-a-vandut-actiuni-evergent-investments-de-42-mil-20252531
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/appraisal-valuation-companie-antreprenoriala-de-evaluari-intra-la-20252544
https://www.zf.ro/companii/fabrica-de-lactate-prodlacta-din-brasov-a-inregistrat-un-profit-de-0-20251575
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-bate-in-retragere-expectativa-in-contextul-unor-necunoscute-politice-ce-sunt-in-masura-sa-conduca-la-o-criza-guvernamentala-mai-adanca-20381860


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.255,27 -0,38% 

BET-TR 21.553,71 -0,39% 

BET-BK 2.360,94 -0,55% 

BETPlus 1.832,26 -0,37% 

BET-FI 51.242,27 -0,83% 

BET-NG 783,60 -0,34% 

BET-XT 1.077,21 -0,48% 

BET-XT-TR 1.896,61 -0,48% 

ROTX 26.404,56 -0,29% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 02 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 

TLV 3,0100 5.424.885,89 

TRP 1,1780 3.240.494,67 

SNP 0,4445 2.236.546,07 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4445 5.019.858 

TRP 1,1780 2.751.927 

TLV 3,0100 1.802.197 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 02 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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
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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/

