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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 fost foarte buna, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni depasind 20 milioane EUR. 

Toti indicii au inchis pe plus, BET atingand un nou 
maxim istoric, 12.510. 

 

Surprinzator, primul loc in topul lichiditatii a fost 
ocupat de SIF1, cu peste 22 milioane de lei, 

“beneficiarul” a catorva tranzactii foarte mari care 

au dus la aceasta valoare. SNN intrece orice 
asteptari, apreciindu-se iar spectaculos, acum cu 

9,71%, pe un volum de 10 milioane lei. Pe trei si 

patru, cu valori aproape identice, s-au situat SNG 

si TLV. TLV a fost printre putinii emitenti important 

care s-au depreciat. TRP, in ultima zi in care se mai 

putea cumpara pentru actiuni gratuite, s-a 
apreciat usor pe un volum de aproape 7 milioane 

lei. Au fost nu mai putin de 15 emitenti care au 

depasit un milion de lei.  
 

S-a remarcat si TTS prin aprecierea de peste 3% 

dar si prin volum. La fel si M, care a crescut cu 
5,68%. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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BVB răspunde interesului sporit al comunității de investitori pentru companiile de creștere cu 
deschidere către piață de pe segmentul AeRO și alcătuiește indicele aferent acestei piețe. Acesta 

va fi lansat în următoarele 2-3 săptămâni și va putea fi utilizat ca bază de orientare (benchmark) 
pentru cei care iau expunere pe societăți listate la respectiva categorie. (profit.ro) 

 
 

Indicele BET a depășit nivelul de 12.500 de puncte pentru prima dată în istoria sa. În condițiile 
în care și la New York Stock Exchange indicele Dow Jones Average Industrial a revenit în zona 

de 35.000 de puncte, Bursa de Valori București a a urcat pe un maxim în istoria sa de un sfert 
de veac. (profit.ro) 
 

 
Suedia, ţară cu o populaţie estimată la 10,4 milioane de locuitori în 2021, are 991 de companii 

listate pe cele trei pieţe bursiere, cu o valoare de piaţă combinată de 1.100 mld. lire sterline 
(1.300 mld. euro). Spre comparaţie, în România, unde este estimat un număr de 19,2 milioane 

de locuitori în 2021, Bursa locală numără 368 de companii listate care valorează circa 227,6 
miliarde de lei (46 de miliarde de euro). (zf.ro) 

 
 

Prețurile petrolului au crescut pentru a cincea zi consecutiv, iar cotația petrolului Brent se află la 
cel mai ridicat nivel din octombrie 2018, îndreptăndu-se spre 80 de dolari pe baril. Creșterile sunt 

determinate de îngrijorarea investitorilor legată de oferta limitată, în timp ce cererea crește în 
unele regiuni ale lumii, transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 
Acţiunile europene au înregistrat rezultate mixte luni, 27 septembrie, investitorii considerând că 

rezultatul alegerilor din Germania a eliminat din regiune un factor major de risc, notează CNBC. 
(zf.ro) 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-pentru-piata-aero-va-fi-lansat-de-bursa-de-la-jumatatea-lunii-viitoare-20409114
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/tranzactii-100-milioane-lei-duc-bursa-maxim-schimburi-exceptionale-actiunile-sif-banat-crisana-transfer-tip-deal-valoare-13-milioane-lei-titluri-banca-transilvania-salt-nuclearelectrica-20409227
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/suedia-tara-populatie-doua-ori-mica-romaniei-cele-multe-companii-20276537
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/preturile-petrolului-au-crescut-pentru-a-cincea-zi-consecutiv-petrolul-brent-se-apropie-de-80-de-dolari-pe-baril-20409557
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-europene-evolutii-mixte-in-urma-rezultatelor-alegerilor-20276391


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.510,26 0,56% 

BET-TR 22.141,74 0,56% 

BET-BK 2.481,10 1,18% 

BETPlus 1.867,15 0,53% 

BET-FI 53.135,73 0,27% 

BET-NG 845,38 1,90% 

BET-XT 1.109,04 0,59% 

BET-XT-TR 1.962,14 0,60% 

ROTX 26.793,83 0,56% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 27 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 

SIF1 2,7000 22.392.694,98 

SNN 38,4000 10.187.569,05 

SNG 35,0000 7.400.421,60 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SIF1 2,7000 8.386.666 

SNP 0,4600 8.266.796 

TRP 1,3940 4.799.004 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 27 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=SIF1
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SIF1
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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/

