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“Lanturile obisnuintelor 

sunt prea usoare pentru 
a fi simtite, pana cand 

devin prea grele pentru 

a mai fi rupte.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a crescut semnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni depasind 14,5 milioane 

EUR. Totusi, pe actiuni valoarea tranzactionata a 
fost mica fata de cea pe obligatiuni, care a depasit 

28 milioane de EUR datorita inregistrarii in 

sistemul bursei a unui plasament pe obligatiuni 
Libra Bank. Indicii au inchis pe plus, cu exceptia 

BET-FI. 

 
Dupa mult timp, FP a ocupat primul loc in topul 

lichiditatii, cu aproape 12 milioane de lei. Pe doi s-

a clasat SNG, iar pe trei TRP, care a avut volum 

aproape identic, 7,5 milioane lei, cu urmatorul 

clasat, EBS. Vedeta zilei a fost SNN, care a inchis 

pe plus cu 5,26%, pe un volum de 5,5 milioane lei, 
dupa ce in timpul sedintei se aprecia cu peste 10%. 

Au fost in total 13 emitenti care au depasit un 

milion de lei, intre care un structurat long pe DOW.  
 

ONE si TTS au avut volume bune si au inchis pe 

plus. Volum mai mare decat de obicei a avut si EL. 
TLV s-a pierdut in pluton si a inchis usor pe plus. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

Romgaz, companie controlată de stat se pregăteşte să împrumute 350 de milioane de euro printr-
un credit sindicalizat de pe piaţa bancară pentru a cumpăra de la Exxon participaţia gigantului 

american din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea Neagră. (zf.ro) 
 

 
Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a depăşit borna 

de 10 miliarde de lei valoare bursieră (peste 2 mld. euro), după ce acţiunile sale aproape şi-au 
dublat valoarea de la începutul acestui an, potrivit datelor agregate de ZF de la Bursa de Valori 

Bucureşti. (zf.ro) 
 
 

Scumpirea galopantă a energiei pe piețele angro de profil în acest an, în special pe cele spot, a 
determinat conducerea companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare 

de la Cernavodă, să solicite aprobarea acționarilor pentru rectificarea amplă a bugetului pe 2021, 
compania estimând o majorare cu peste 11% (circa 300 milioane lei) a veniturilor din exploatare 

comparativ cu valoarea anuală bugetată inițial, respectiv de la 2,68 la 2,98 miliarde lei. (profit.ro) 
 

 
Libra Internet Bank, o instituţie de credit specializată pe nişa profesiilor liberale şi detinută de 

fondul american de investiţii New Century Holdings, a vândut într-un plasament privat către 
investitori calificaţi, persoane fizice şi juridice obligaţiuni în euro în valoare de 27,8 mil. euro, cu 

o rată a dobânzii fixă de 4,25% pe an, plătibilă anual. (zf.ro) 
 

 
În ultima sesiune, bursa a câștigat o treime de procent și este cu mai puțin de 0,2% sub recordul 
consemnat luna trecută. Săptămâna de tranzacționare s-a încheiat cu o ședință de creștere, 

foarte bună sub aspectul lichidității. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/companii/energie/romgaz-ia-un-credit-de-350-milioane-de-euro-pentru-a-finanta-20275176
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/primul-efect-crizei-energiei-nuclearelectrica-dublat-valoarea-peste-20275184
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/scumpirea-energiei-majoreaza-cu-40-profitul-nuclearelectrica-val-de-pensionari-si-emigrari-experti-plecati-in-emirate-20405754
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/libra-bank-controlata-fond-american-vandut-catre-investitori-privati-20273184
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-revine-foarte-aproape-de-maximul-istoric-volumele-se-amelioreaza-semnificativ-20406414


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.440,96 0,37% 

BET-TR 22.017,70 0,37% 

BET-BK 2.452,19 0,38% 

BETPlus 1.857,27 0,35% 

BET-FI 52.990,51 -0,44% 

BET-NG 829,65 1,07% 

BET-XT 1.102,49 0,27% 

BET-XT-TR 1.950,38 0,27% 

ROTX 26.644,90 0,42% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 24 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 

FP 1,7680 11.701.192,30 

SNG 34,4000 8.281.074,50 

TRP 1,3900 7.579.697,68 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 13.860.103 

FP 1,7680 6.604.031 

TRP 1,3900 5.457.379 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 24 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=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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=FP
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/

