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“Fii temator atunci 

cand altii sunt lacomi. 
Fii lacom atunci cand 

altii sunt tematori.” 

- Warren Buffet 
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Piata a recuperat o mare parte din pierderile din 
sedinta anterioara, in conditiile in care lichiditatea 

a ramas modesta, valoarea tranzactiilor pe actiuni 

apropiindu-se de 8 milioane EUR. Toti indicii au 
inchis pe plus, majoritatea cu peste 1%. Iar au fost 

volume mari pe piata obligatiunilor, in principal pe 

titluri de stat. 
 

TRP a fost si in aceasta sedinta cel mai 

tranzactionat emitent (6,9 milioane lei) si a crescut 
cu peste 3%, ajungand aproape de maximul 

istoric. TLV a fost al doilea, cu volum asemanator 

si s-a apreciat cu peste 2% in ultima zi cum-

dividend. SNN a completat podiumul si chiar a 

atins maximul istoric, 31,85 lei/actiune. SNP a 

avut putin peste 1 milion lei si a recuperat o parte 
din scaderea de ieri. Au fost in total 9 emitenti care 

au depasit un milion de lei, intre care si MILK. 

 
EL si TGN au avut reveniri consistente, dar pe 

volume mici, iar TEL a scazut cu 2,5% dupa ce a 

anuntat o inrautatire a perspectivelor sale 
financiare. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Posibilul default al colosului imobiliar Evergrande, cu datorii de 300 miliarde de dolari, a provocat 
un seism pe burse, iar unda de şoc s-a propagat pe pieţele din întreaga lume, inclusiv la Bursa 

de la Bucureşti, lovind companii şi active care au prea puţine de-a face cu China şi piaţa ei 
imobiliară. (zf.ro) 

 
 

Scăderile înregistrate recent de bursa locală şi pieţele internaţionale de capital ar putea semnala 
apropierea mult aşteptatei corecţii, consideră Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al 

Estinvest, una dintre cele mai vechi case de brokeraj din Româna. (zf.ro) 
 
 

Acţionarii Compa Sibiu, producător de componente auto, iau 3 milioane de euro ajutor de stat 
pentru compania nou creată Arini Hospitality, firmă care dezvoltă două hoteluri la Sibiu sub 

brandurile Mercure şi Ibis. (zf.ro) 
 

 
Cu un interes preponderent pentru titlurile denominate în lei, emisiunile puse în vânzare de 

Ministerul Finanțelor Publice au adunat aproape 2.500 de ordine în sistemul bursei. (profit.ro) 
 

 
Acţiunile Connections Consult, companie din ţara noastră înfiinţată în 2005 şi specializată în 

furnizarea de soluţii software şi servicii IT, intră astăzi tranzacţionare în piaţa AeRO a Bursei de 
Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul bursier CC. (bursa.ro) 

 
 
Deși volumele au fost sub media obișnuită, titlurile din top 7 activitate au închis toate “pe verde”. 

Impulsul corectiv din prima sesiune a săptămânii a fost amendat în totalitate la Bursa de Valori 
București de o serie de aprecieri consistente. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/business-international/crahul-evergrande-trimite-unde-soc-burse-investitorii-tem-scenariul-20269134
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/emisiunea-zf-deschiderea-de-astazi-marcel-murgoci-estinvest-pare-un-20267824
https://www.zf.ro/companii/actionarii-compa-sibiu-iau-3-mil-euro-ajutor-de-stat-pentru-o-firma-20269115
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/subscrieri-de-peste-50-milioane-euro-acumulate-in-oferta-de-titluri-de-stat-derulata-la-bvb-20402181
https://www.bursa.ro/incepand-de-astazi-actiunile-connections-consult-intra-la-tranzactionare-in-piata-aero-22443441
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-procent-salt-consistent-pe-cele-mai-tranzactionate-actiuni-20402729


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.356,90 1,11% 

BET-TR 21.740,98 1,11% 

BET-BK 2.407,58 0,98% 

BETPlus 1.844,88 1,11% 

BET-FI 52.321,34 0,55% 

BET-NG 809,94 1,14% 

BET-XT 1.091,39 1,04% 

BET-XT-TR 1.922,28 1,04% 

ROTX 26.402,13 1,20% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 21 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 1,3660 6.907.198,06 

TLV 2,6950 6.733.588,99 

SNN 31,8500 3.549.784,95 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 1,3660 5.162.351 

TLV 2,6950 2.505.661 

SNP 0,4590 2.315.895 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 21 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN
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
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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/

