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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 scazut din nou, valoarea tranzactiilor 

pe actiuni fiind de 9,2 milioane EUR. Toti indicii au 

inchis pe plus. 
 

Primul loc in topul lichiditatii a fost ocupat, 

surprinzator, de EBS, cu peste 6,4 milioane de lei, 
care s-a si apreciat cu peste 3%, continuand 

trendul din ultimele zile. Pe doi a fost TRP, care a 

atins un nou maxim istoric. Tot surprinzator, 
podiumul a fost inchis de ONE, cu peste 5 milioane 

de lei, la care grosul s-a facut prin cateva tranzactii 

foarte mari. Au fost in total 12 emitenti care au 

depasit un milion de lei, intre care un structurat 

long pe DOW. TLV si BRD au avut volume mult mai 

mici decat primele clasate si au inchis pe plus. 
 

S-au mai remarcat COTE, prin volumul mai mare 

decat de obicei si TTS, cu o apreciere de 2,2%. 
EVER a inchis pe zero dupa raliul din ziua 

precedenta, iar IMP a crescut cu peste 5%. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Viitorii pensionari ai României, adică acei salariaţi care contribuie în mod obligatoriu cu 3,75% 
din venitul brut lunar pentru administrarea privată a economiilor pentru bătrâneţe, au virat 10,3 

miliarde de lei (2 mld. euro) către fondurile de pensii private obligatorii Pilon II din august 2020 
încoace. (zf.ro) 

 
 

Într-o zi cu recuperare furibună la New York Stock Exchange, și la BVB investitorii s-au activat la 
cumpărare. În top 10 al transferurilor doar un singur titlu a avut o închidere „roșie”, respectiv 

SIF Banat Crișana (SIF1), cu un declin de 0,75%, până la prețul de 2,6500 lei/acțiune, pe volume 
echivalente cu 3,01 milioane lei. (profit.ro) 
 

 
Acțiunile europene au închis în urcare pentru a treia ședință la rând, în pofida îngrijorărilor legate 

de posibilul faliment al gigantului chinez Evergrande. (profit.ro) 
 

 
Prima ligă bursieră din Germania, la 2.000 mld. euro capitalizare, adică de 100 ori cât Bursa de 

la Bucureşti. La Bucureşti, prima ligă bursieră are 23 mld. euro capitalizare. Indicele BET 
reprezintă 2,2% din PIB-ul României, în timp ce DAX însumează 59% din economia Germaniei. 

(zf.ro) 
 

 
SEC (Securities and Exchange Commission – autoritatea de supraveghere financiară din SUA) a 

adoptat o nouă regulă care va ajuta instituţia să delisteze companiile care încalcă procedurile de 
audit din cadrul pieţelor americane de capital, mişcare care ameninţă peste 200 de businessuri 
chinezeşti, transmite Yahoo Finance. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/2-miliarde-de-euro-au-trimis-romanii-la-fondurile-pilon-ii-din-20271793
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiunea-de-la-bvb-volume-moderate-si-vedeta-din-austria-20405136
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-au-inchis-in-urcare-pentru-a-treia-sedinta-la-rand-in-pofida-ingrijorarilor-legate-de-gigantul-chinez-evergrande-20405068
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/prima-liga-bursiera-germania-2-000-mld-euro-capitalizare-adica-100-20271778
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/statele-unite-fac-un-nou-pas-cu-privire-la-delistarea-de-pe-burse-a-20271804


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.395,28 0,77% 

BET-TR 21.936,88 0,77% 

BET-BK 2.442,85 0,92% 

BETPlus 1.850,82 0,77% 

BET-FI 53.224,74 0,26% 

BET-NG 820,90 0,66% 

BET-XT 1.099,56 0,74% 

BET-XT-TR 1.945,19 0,74% 

ROTX 26.533,53 0,79% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 23 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 

EBS 182,8000 6.429.076,70 

TRP 1,3880 6.340.601,34 

ONE 1,9740 5.635.500,88 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4635 9.340.977 

TRP 1,3880 4.585.256 

ONE 1,9740 2.893.503 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 23 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=EBS
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
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=ONE
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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/

