
––5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 17 Septembrie 2021 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“Fii temator atunci 

cand altii sunt lacomi. 
Fii lacom atunci cand 

altii sunt tematori.” 

- Warren Buffet 
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Sedinta a fost marcata de tranzactia uriasa de la 
final cu actiuni SNP, care a facut ca valoarea 

tranzactiilor pe segmental actiuni sa atinga 42 

milioane EUR, o valoare foarte rar intalnita la bursa 
noastra. Un singur indice a inchis pe minus, ROTX. 

 

Volumul total tranzactionat de actiuni SNP a 
depasit 306 milioane, adica peste 0,5% din 

capitalul sau social, ceea ce l-a pozitionat pe 

primul loc in topul lichiditatii. Pe doi s-a clasat TRP, 
cu un volum urias pentru acest emitent, de peste 

28 milioane lei. Ambii emitenti intra de astazi in 

indicii FTSE Russell pentru Pieţe Emergente. TLV a 

inchis podiumul si a scazut din nou (-1,3%). Topul 

a fost completat de TRP. Au mai fost inca patru 

emitenti care au depasit un milion de lei. 
 

S-a remarcat si SNN prin aprecierea de aproape 

5%, conturata la finalul sedintei, pe un volum de 
aproape 6 milioane de lei. Si SNG si EL au avut 

aprecieri semnificative, dar pe volume mult mai 

modeste. La fel si TGN. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) de la BVB se tranzacţionau la finele 
lunii august 2021 la discounturi faţă de valoarea unitară a activului net (VUAN) cuprinse între 

37,5% pentru SIF Transilvania (SIF3) şi 58,5% în cazul SIF Banat-Crişana (SIF1), arată calculele 
realizate de ZF pe baza datelor din rapoartele VAN. (zf.ro) 

 
Scumpirea galopantă a energiei pe piețele angro de profil obligă Transelectrica să-și rectifice 

masiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, compania estimând pentru 2021 un profit 
brut de 40,71 milioane lei, reprezentând jumătate din cel prognozat inițial, de 80,91 milioane lei, 

relevă date analizate de Profit.ro. (profit.ro) 
 
Grupul Agroland a raportat în primul semestru (S1) din 2021 o cifră de afaceri de 128,16 milioane 

lei (25,9 milioane euro), în creştere cu 5,2% faţă de acelaşi interval al anului trecut, potrivit unui 
comunicat remis redacţiei. (bursa.ro) 

 
Evergent Investments (fosta SIF Moldova) a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(ASF) documentul de ofertă publică în vederea ducerii la îndeplinire a unei hotărâri a acţionarilor 
din data de 29 aprilie, conform unui raport de ieri al societăţii, publicat pe site-ul Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Circa 170 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice în prima săptămână din oferta de vânzare 
de titluri de stat Fidelis, ediţia a cincea, pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte dobânzi chiar 

şi de 3,75% pe an, potrivit datelor agregate de ZF. (zf.ro) 
 

Bursa românească a închis săptămâna cu o sesiune pozitivă. În preînchidere s-au realizat 
tranzacții cu 0,5% din acțiunile OMV Petrom. Activitatea s-a dinamizat în contextul în care în 
ședința următoare titlurile companiei petroliere vor intra în structura indicelui FTSE Russell pentru 

piețe emergente. (profit.ro) 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/conducerea-incompetenta-sif-urilor-penalizata-continuare-investitori-20266125
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/document-scumpirea-energiei-taie-jumatate-profitul-transelectrica-compania-gandeste-lansarea-unui-program-imprumut-inclusiv-londra-paris-luxemburg-dublin-mea-culpa-investitiile-finalizate-ultimii-5-20398483
https://www.bursa.ro/in-primul-semestru-din-2021-agroland-raporteaza-o-cifra-de-afaceri-de-peste-128-milioane-lei-27713446
https://www.bursa.ro/evergent-investments-a-depus-la-asf-documentul-pentru-derularea-unui-program-de-rascumparare-22713441
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/subscrieri-de-170-milioane-de-lei-in-prima-saptamana-din-oferta-de-20266132
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/tranzactii-de-aproape-30-milioane-euro-pe-actiunile-omv-petrom-20398782


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.315,77 0,41% 

BET-TR 21.668,75 0,42% 

BET-BK 2.403,75 0,33% 

BETPlus 1.838,58 0,36% 

BET-FI 52.075,48 0,54% 

BET-NG 812,71 1,79% 

BET-XT 1.090,30 0,51% 

BET-XT-TR 1.920,37 0,52% 

ROTX 26.299,56 -0,72% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 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 0,4745 144.910.939,61 

TRP 1,3280 28.334.454,09 

TLV 2,6600 8.663.835,05 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4745 306.245.877 

TRP 1,3280 21.459.245 

BRK 0,3360 6.983.297 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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=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=BRK
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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/

