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“Fii temator atunci 

cand altii sunt lacomi. 
Fii lacom atunci cand 

altii sunt tematori.” 

- Warren Buffet 
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Inca o sedinta interesanta in contextul scaderilor 
destul de violente de pe pietele externe. Totusi, 

lichiditatea a ramas sub medie, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni abia trecand de 8 milioane 
EUR. Toti indicii au inchis pe minus, cu deprecieri 

cuprinse intre -0,07% (BET-FI) si -1,47% (BET-

NG). Au fost volume mari pe piata obligatiunilor. 
 

In prima zi de prezenta in indicii FTSE Russell, SNP 

si TRP au avut cele mai mari volume. De data 
aceasta TRP a fost cel mai tranzactionat (7,6 

milioane lei). SNP a avut doar 5,5 milioane si a 

scazut puternic, cu peste 4%. TLV a ocupat locul 

trei. Au fost in total 11 emitenti care au depasit un 

milion de lei, intre care ONE, abia intrat in BET si 

SAFE, mai rar cu volum asa de mare. 
 

SNG si FP au fost printre putinii emitenti care au 

inchis pe plus, FP chiar cu peste 2%. Toti emitentii 
veniti in ultima perioada pe AeRO au inregistrat 

scaderi, la majoritatea importante, de peste 4%, 

unele depreciindu-se cu peste 6% (SAFE, AST, 
RKOT, AG). 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II, cei mai mari investitori ai Bursei locale, aveau la 
finalul lunii august din 2021 active totale de 86,2 mld. lei, record istoric, în creştere cu 11 miliarde 

de lei faţă de finele anului 2020, arată cele mai recente date ale ASF. (zf.ro) 
 

 
Board-ul Impact a hotărât majorarea capitalului companiei cu maxim 193,7 milioane lei prin aport 

de numerar. Operaţiunea se va derula printr-un plasament privat. (bursa.ro) 
 

 
Connections Consult, jucător pe piața de transformare digitală din România, vine miercuri la 
bursă, urmând să își tranzacționeze acțiunile sub simbolul bursier CC. (profit.ro) 

 
 

Bursa de Valori București a urcat pe noi maxime în condiții de lichiditate sporită, trendul fiind 
alimentat de includerea de agenția de evaluare financiară FTSE Russell a acțiunilor OMV Petrom 

(SNP) și TeraPlast Bistrița (TRP) în structura indicelui său pentru piețe emergente. Ca de atâtea 
ori în piața de capital, ziua consumării acestui proces a fost una de marcări de profit. (profit.ro) 

 
 

Îngrijorările tot mai mari legate de o posibilă intrare în incapacitate de plată a grupului mobiliar 
chinez Evergrande au agitat luni piețele financiare globale, care au închis în scădere, investitorii 

vânzând active imobiliare din China, în căutarea unui refugiu în active sigure, transmite Reuters. 
(profit.ro) 

 
 
Cei care au cumpărat acţiuni UiPath – primul unicorn românesc ajuns pe Wall Street, cea mai 

mare Bursă la nivel mondial, în prima şedinţă de tranzacţionare, respectiv 21 aprilie 2021, sunt 
astăzi pe minus în pofida unor indici bursieri americani în creştere. (zf.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cele-sapte-fonduri-pensii-private-pilon-ii-investitii-record-21-mld-20267750
https://www.bursa.ro/prin-aport-in-numerar-board-ul-impact-a-hotarat-majorarea-capitalului-companiei-cu-maxim-193-7-milioane-lei-43533442
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/connections-consult-vine-la-bursa-20401761
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-reactioneaza-la-vanzarile-din-pietele-externe-si-se-corecteaza-semnificativ-cele-mai-importante-schimburi-realizate-pe-actiunile-promovate-la-nivel-international-20401563
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursele-au-inchis-in-scadere-agitate-de-teama-intrarii-in-incapacitate-de-plata-a-grupului-chinez-evergrande-20401815
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cinci-luni-de-la-listarea-uipath-la-bursa-de-la-new-york-actiunile-20267753


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.220,99 -0,77% 

BET-TR 21.501,99 -0,77% 

BET-BK 2.384,16 -0,81% 

BETPlus 1.824,56 -0,76% 

BET-FI 52.037,68 -0,07% 

BET-NG 800,78 -1,47% 

BET-XT 1.080,19 -0,93% 

BET-XT-TR 1.902,56 -0,93% 

ROTX 26.089,54 -0,80% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 20 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 

TRP 1,3220 7.640.937,52 

SNP 0,4540 5.157.888,30 

TLV 2,6350 4.305.576,12 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4540 11.346.616 

TRP 1,3220 5.785.826 

DAFR 0,0155 1.851.500 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 20 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=TRP
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DAFR
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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/

