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“Daca nu esti impacat 

cu gandul de a detine 
un lucru timp de 10 ani, 

atunci nu ar trebui sa il 
detii nici macar 10 

minute.” 

- Warren Buffet 
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O zi foarte proasta pentru Bursa de Valori 

Bucuresti. Lichiditatea a crescut semnificativ, 

valoarea tranzactiilor apropiindu-se de 12  
milioane de Eur, dar toti indicii au scazut, 

majoritatea cu peste 2%, deprecierile fiind mult 

mai mari decat pe pietele externe. Cel mai mult a 
scazut BET-NG (-2,92%).  

 

TLV s-a detasat pe primul loc in topul lichiditatii, 
cu o valoare tranzactionata de aproape 15 milioane 

de lei. Pe doi si trei, la distanta, s-au clasat SNP si 

SGG, iar pe patru SNG. Toti acesti emitenti au 
scazut puternic la finalul sedintei, chiar cu peste 

4%, inchizand in minimele zilei, la fel ca BRD          

(-3,16%).  Exceptiile zilei au fost TRP (+3,64%), 
pe un volum bun, si TEL (+2,04%). Au fost in total 

11 emitenti care au depasit un million de lei, intre 

care si un structurat. 
 

Majoritatea emitentilor nou veniti pe AeRO s-au 
corectat. 

 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pe lângă creşterea iminentă a facturilor la energie, dar şi într-un context în care autorităţile susţin 

că numărul de cazuri COVID-19 va creşte odată cu începerea şcolilor, România fiind deja în valul 
patru al pandemiei, septembrie mai vine cu un semnal prost pentru finalul anului 2021: istoric 

este cea mai slabă lună din an pentru Bursa de la Bucureşti. (zf.ro) 
 

Fondul Proprietatea (FP) înregistrează, după primele şase luni ale acestui an, un profit de 1,8 
miliarde de lei, faţă de o pierdere de 848,6 milioane de lei în primele şase luni ale lui 2020, 

conform raportului FP remis, ieri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 
Producătorul de hârtie, carton și ambalaje, a realizat la 6 luni venituri din cifra de afaceri de 

162,02 milioane lei, în creștere cu 27,03% față de cele de 127,54 milioane lei de la S1 2020, și 
și-a ameliorat substantial profitabilitatea. (profit.ro) 

 
Zentiva România (SCD) a realizat în primul semestru o cifră de afaceri de 330,35 milioane lei, cu 

17,34% mai mari decât cea de 281,52 milioane lei din perioada similară a anului trecut. (profit.ro) 
 

Arctic Stream (AST), firmă care își centrează dezvoltarea pe oferirea serviciilor de securitate 
cibernetică și data center, a realizat în primul semestru venituri din exploatare de 11,94 milioane 

lei, cu 54,62% mai mici decât cele de 26,31 milioane lei din perioada similară a anului trecut. 
(profit.ro) 

 
Într-o mișcare condusă de acțiunile bancare și de cele pe segmentul energetic, indiceler BET a 

avut cel mai important recul de la începutul verii și până în prezent. (profit.ro) 
 
Acțiunile europene sunt pe cale să bifeze cea de a șaptea lună de câștiguri consecutive, în pofida 

îngrijorărilor legate de răspândirea variantei delta a coronavirusului. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pe-langa-explozia-facturilor-la-energie-si-cresterea-cazurilor-covid-20250498
https://www.bursa.ro/pentru-prima-jumatate-a-anului-fondul-proprietatea-raporteaza-un-profit-de-1-8-miliarde-lei-82081449
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/vrancart-isi-dubleaza-profitul-net-semestrial-20379412
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zentiva-romania-profit-mai-mic-la-s1-20379429
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/arctic-stream-isi-reduce-profitul-net-semestrial-la-un-sfert-compania-a-semnat-recent-un-contract-cu-o-valoare-apropiata-de-veniturile-de-anul-trecut-20379435
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/corectii-agresive-la-bursa-volume-importante-si-pe-impulsul-negativ-20379305
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-la-a-saptea-luna-de-aprecieri-consecutive-cea-mai-lunga-serie-de-castiguri-din-2013-20378934


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.177,31 -2,30% 

BET-TR 21.416,10 -2,26% 

BET-BK 2.353,90 -1,23% 

BETPlus 1.820,70 -2,27% 

BET-FI 51.512,38 -0,16% 

BET-NG 782,67 -2,92% 

BET-XT 1.072,24 -2,11% 

BET-XT-TR 1.887,77 -2,07% 

ROTX 26.108,34 -2,10% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 31 August 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 2,9650 14.952.460,34 

SNP 0,4400 8.275.242,28 

SFG 18,0000 6.389.481,15 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4400 18.640.009 

TLV 2,9650 4.993.520 

TRP 1,1400 2.945.704 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 31 August 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SFG
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/

