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“Timpul este prietenul 
companiilor excelente 

si inamicul celor 

mediocre.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea aproape ca s-a dublat fata de ieri, dar 

valoarea tranzactiilor pe actiuni de 15,6 milioane 

EUR s-a datorat in mare masura unui singur 
emitent, TLV. Indicii au avut variatii aproape 

imperceptibile, cei mai multi au inchis in zona 

pozitiva. 
 

TLV a avut cel mai mare volum in piata principala, 

dar a inregistrat si o tranzactie pe “deal” in valoare 
de 26,3 milioane lei. TRP a ocupat locul doi in top, 

cu peste 8 milioane de lei, iar FP a inchis podiumul. 

BRD a avut un volum foarte bun, peste 5 milioane 

lei si a ramas pe zero, la fel ca SNG. Au fost 8 

emitenti care au depasit un milion de lei. 

 
EL s-a depreciat cu peste 2,5%, pe un volum 

aproape de un million de lei.  2P a crescut iar 

puternic, cu peste 6%. Si CHOB s-a apreciat cu 
peste 4% dupa ce a anuntat dividend. CMP s-a mai 

temperat, dar a inchis tot pe plus (1,13%) 

 
 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

Căderea Guvernului condus de Florin Cîţu nu a avut un impact semnificativ asupra evoluţiei 
preţurilor acţiunilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), ieri majoritatea indicilor BVB încheind 

sesiunea de tranzacţionare nedecis, ce-i drept după un început în creştere. (bursa.ro) 
 

Romgaz (SNG) a anunţat la BVB că în data de 5 octombrie 2021 a convenit împreună cu 
ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. să extindă perioada de 

exclusivitate din 15 octombrie până în 15 noiembrie 2021 în vederea finalizării negocierilor cu 
privire la tranzacţia de achiziţie a participaţiei din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea 

Neagră. (zf.ro) 
 
În decembrie 2020 Fondul Proprietatea (FP) lichida deţinerea de aproape 5% la Nuclearelectrica 

(SNN) la preţul de aproape 17 lei pe acţiune, într-o tranzacţie de 234 mil. lei şi care a avut ca şi 
cumpărători fonduri de pensii private Pilon II, în special NN Pensii. Astăzi, la circa 10 luni distanţă, 

acţiunile SNN se tranzacţionează la 38 de lei pe unitate. (zf.ro) 
 

Cel mai mare jucător al pieței locale de capital, NN Pensii, concentrează active de peste 29 
miliarde lei, din care o cincime o reprezintă investițiile în acțiuni. Compania a intrat și în 

acționariatul TTS, cu o investiție în echivalent de 10 milioane euro. (profit.ro) 
 

Deși indicii principali de la BVB au avut deviații minore față nivelurile de referință, sesiunea a fost 
bună prin prisma lichidității. La New York Stock Exchange am consemnat o ședință de reveniri 

puternice, care a influențat favorabil activele de risc la nivel mondial. După cum bursa 
românească nu s-a corectat agresiv la valul de vânzări din America, la fel recuperarea de astăzi 

nu s-a transpus la București într-o sesiune „verde”. (profit.ro) 
 
Prețul petrolului Brent a urcat marți la maximul ultimilor trei ani, iar cel al petrolului american la 

cel mai ridicat nivel din 2014, după decizia din ziua precedentă a OPEC+ de a nu mări ritmul de 
creștere a livrărilor peste cel prevăzut în acordul actual, transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.bursa.ro/cutremurul-politic-nu-starneste-emotii-la-bursa-de-valori-07564440
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-si-exxonmobil-prelungesc-cu-o-luna-acordul-de-exclusivitate-20288324
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-spune-seful-fp-despre-vanzarea-de-actiuni-nuclearelectrica-in-20288444
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/nn-pensii-si-a-majorat-cu-1-5-miliarde-lei-activele-la-t2-pozitii-pierzatoare-de-aproape-100-milioane-lei-in-produse-financiare-20418975
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/tranzactii-la-bursa-de-peste-40-milioane-lei-pe-actiunile-bancii-transilvania-20418952
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/preturile-petrolului-au-atins-maxime-multianuale-dupa-decizia-opec-de-a-nu-mari-ritmul-de-crestere-a-livrarilor-20419331


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.613,43 0,02% 

BET-TR 22.322,92 0,02% 

BET-BK 2.499,13 0,09% 

BETPlus 1.882,35 0,01% 

BET-FI 53.216,46 0,38% 

BET-NG 840,73 -0,34% 

BET-XT 1.116,45 0,01% 

BET-XT-TR 1.975,18 0,01% 

ROTX 26.869,53 -0,06% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 05 Octombrie 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 2,6150 14.642.563,60 

TRP 1,2560 8.059.144,19 

FP 1,8200 5.559.902,13 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4630 8.646.835 

TRP 1,2560 6.476.867 

TLV 2,6150 5.562.653 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 05 Octombrie 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://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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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/

