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“Fii temator atunci 

cand altii sunt lacomi. 
Fii lacom atunci cand 

altii sunt tematori.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a crescut peste medie, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni apropiindu-se de 12 

milioane EUR. Indicii au inchis mixt, de la -0,45% 
(BET) la +1,46 (BET-FI). 

 

TLV a fost primul in topul lichiditattii, cu peste 9,7 
milioane de lei si s-a corectat cu 2,41% in ziua ex-

dividend. Al doilea a fost SNG, care a crescut cu 

1% dupa ce in timpul sedintei depasise 3%. SNP a 
completat podiumul. Au fost in total 13 emitenti 

care au depasit un milion de lei, intre care un 

emitent extern, LHA, care s-a remarcat si prin 

scaderea cu 26% dupa trecerea unei date de 

inregistrare, precum si nou venitul CC, care a 

dezamagit subscriitorii in plasamentul privat. SNN 
si-a continuat ascensiunea – a inchis in 32,65. 

 

Volume mai bune la SIF-uri, mai ales la EVER si 
SIF1, dupa ce au anuntat preturile in ofertele de 

rascumparare. EVER a urcat cu aproape 11%, 

pana la 1,465, pretul de oferta fiind 1,85. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Connections Consult (simbol bursier CC) a debutat miercuri, 22 septembrie, pe piaţa AeRO a 

Bursei de Valori Bucureşti, la o capitalizare de 64,3 mil. lei după ce acţiunile au înregistrat o 
scădere de 13,8% faţă de preţul din plasamentul privat derulat anterior listării, până la 59,5 de 

lei. (zf.ro) 
 

Evergent Investments (fosta SIF Moldova) îşi va răscumpăra cel mult 19,46 milioane de acţiuni, 
echivalentul a 1,98% din societate, la un preţ de 1,85 lei/titlu, după cum reiese dintr-un raport 

al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) publicat pe site-ul operatorului pieţei noastre de 
capital. (bursa.ro) 
 

Hotărârile acţionarilor One United Properties (ONE) din data de 10 septembrie, împreună cu 
cererile de intervenţie ale conducerii companiei privind înregistrarea deciziilor la Registrul 

Comerţului, vor fi soluţionate de instanţa de judecată, după cum reiese din raportul 
dezvoltatorului imobiliar publicat, ieri, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 

 
Bursa a avut o sesiune marcată de nehotărârea investitorilor, cu închideri divergente ale indicilor 

și celor mai tranzacționate acțiuni, dar în care lichiditatea a fost bine distribuită. (profit.ro) 
 

Acțiunile europene cresc pentru a doua zi consecutiv, recuperând integral scăderile provocate 
luni de criza Evergrande. Gigantul chinez a anunțat că va efectua o plată de dobânzi aferentă 

unei emisiuni de obligațiuni denominate în yuani. (profit.ro) 
 

Micii investitori din Statele Unite au achiziţionat acţiuni de 1,93 mld. dolari de-a lungul sell-offului 
Evergrande, sumă ce reprezintă a patra cea mai mare achiziţie netă de când a început criza 
sanitară, conform datelor companiei de date VandaTrack, citate iniţial de Business Insider. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/connections-consult-prima-zi-bvb-capitalizare-64-3-mil-lei-pret-50-9-20270309
https://www.bursa.ro/la-un-pret-cu-40-procente-peste-cel-de-ieri-evergent-investments-isi-va-rascumpara-19-46-milioane-de-actiuni-87153444
https://www.bursa.ro/hotararile-actionarilor-one-united-din-10-septembrie-pe-masa-tribunalului-bucuresti-22853446
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/volumele-se-majoreaza-la-bvb-actiunile-bancii-transilvania-trag-in-jos-intreaga-piata-20403841
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-cresc-si-recuperaza-integral-declinul-generat-de-criza-evergrande-gigantul-chinez-vazut-ca-un-nou-lehman-brothers-urca-la-frankfurt-dupa-ce-a-anuntat-ca-a-negociat-unele-plati-20403335
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/a-patra-cea-mai-mare-achizitie-neta-din-timpul-pandemiei-20270331


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.301,14 -0,45% 

BET-TR 21.770,10 0,13% 

BET-BK 2.420,66 0,54% 

BETPlus 1.836,74 -0,44% 

BET-FI 53.087,45 1,46% 

BET-NG 815,50 0,69% 

BET-XT 1.091,53 0,01% 

BET-XT-TR 1.930,97 0,45% 

ROTX 26.326,82 -0,29% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 22 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 2,6300 9.729.687,11 

SNG 33,6500 7.223.975,65 

SNP 0,4615 5.908.098,02 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4615 12.803.458 

TLV 2,6300 3.704.102 

TRP 1,3640 3.069.637 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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=SNG
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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

