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“Timpul este prietenul 
companiilor excelente 

si inamicul celor 

mediocre.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a fost slaba, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni abia trecand de 7 milioane EUR. Toti indicii 

au inchis pe plus, cea mai mare apreciere avand-o 
BET-FI (+0,27%). 

 

BRD a atins iar pragul de 19 lei/actiune, fiind cel 
mai tranzactionat emitent, cu o valoare peste 8,8 

milioane lei. A urmat FP, la distanta mare. Pe trei 

s-a clasat SNG, care a oscilat in jurul lui 35 si a 
inchis in 35,1. TLV a cazut pe locul 4, cu un volum 

modest. CMP a revenit printre protagoniste, dar a 

inchis pe minus cu 1,68%. Au fost 11 emitenti care 

au depasit un milion de lei, intre care si un 

structurat pe DOW. 

 
SIF1 a avut un volum bun, peste 1,3 milioane lei – 

pana pe 12 octombrie se deruleaza oferta de 

cumparare. Celelelate SIF-uri au fost aproape 
inexistente. TRP a fost mult mai discret si a inchis 

pe minus cu 0,48%. 

 
 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

 
Banca Transilvania, liderul bankingului local, se îndreaptă spre o cotă de 20% din piaţă după ce 

cumpără şi Idea Bank, a treia achiziţie după Bancpost şi Volksbank. (zf.ro) 
 

 
Viitorii pensionari ai României au ajuns prin intermediul fondurilor de pensii private obligatorii 

Pilon II la investiţii de 18,7 miliarde de lei (3,8 mld. euro) la 25 de companii listate la Bursa de 
la Bucureşti, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza celor mai recente datele, cele de la 

S1/2021. (zf.ro) 
 
 

Ultimele trei emisiuni de titluri de stat Fidelis, denominate în lei şi euro, intră astăzi la 
tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform unui anunţ al 

operatorului pieţei noastre de capital. (bursa.ro) 
 

 
Acţiunile Air Claim, companie care facilitează obţinerea drepturilor pasagerilor aerieni, 

înregistrează o scădere de 34% în ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare, adică cele de după 
publicarea raportului financiar semestrial aferent primelor şase luni din 2021. (zf.ro) 

 
 

BRD Pensii a intrat în acționariatul Nuclearelectrica, cu o participație de 15 milioane lei, și a 
înstrăinat pachetele de acțiuni deținute la Sanofi și Michelin. (profit.ro) 

 
 
Într-o sesiune cu volume reduse și închideri divergente la nivelul celor mai tranzacționate acțiuni, 

titlurile BRD Groupe Société Générale (BRD) s-au situat pe primul loc în topul tranzacțiilor. 
(profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-liderul-bankingului-local-se-indreapta-spre-o-20289771
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tabloul-investitiilor-bursa-bucuresti-celor-sapte-fonduri-pensii-20289677
https://www.bursa.ro/astazi-ultima-transa-de-titluri-fidelis-intra-la-tranzactionare-la-bvb-40874447
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/air-claim-minus-34-intr-o-saptamana-de-la-publicarea-raportului-20289685
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/brd-pensii-a-intrat-in-actionariatul-nuclearelectrica-cu-o-participatie-de-15-milioane-lei-si-a-instrainat-pachetele-de-actiuni-detinute-la-sanofi-si-michelin-20420243
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunea-brd-lider-inedit-la-bursa-interes-sustinut-pentru-actiunile-compa-20420309


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.633,72 0,16% 

BET-TR 22.359,43 0,16% 

BET-BK 2.505,07 0,24% 

BETPlus 1.885,62 0,17% 

BET-FI 53.362,43 0,27% 

BET-NG 841,73 0,12% 

BET-XT 1.118,75 0,21% 

BET-XT-TR 1.979,28 0,21% 

ROTX 26.939,19 0,26% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 06 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 

BRD 19,0000 8.844.879,18 

FP 1,8140 4.761.251,32 

SNG 35,1000 2.480.930,40 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

CMP 0,7040 2.742.561 

FP 1,8140 2.613.525 

SNP 0,4630 2.593.080 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 06 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://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
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=CMP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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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/

