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“Priveste fluctuatiile 

pietei mai degraba ca 
pe un prieten decat ca 

pe un dusman; profita 
de nebunie in loc sa 

participi la ea.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a fost modesta, cu o valoare a 

tranzactiilor pe actiuni sub 8 milioane EUR. Toti 
indicii au inchis din nou pe plus, cu pana la 0,77% 

(BET-NG). 

 
Cel mai tranzactionat emitent a fost BRD, cu peste 

16 milioane de lei de aproape 4 ori mai mult decat 

urmatorul clasat, TLV. Pe locul trei s-a clasat M, 
care a inregistrat un nou salt, de  3%, inchizand  

foarte aproape de borna 20. SNG si SNP au avut 

volume aproape identice, in jur de 1,5 milioane lei 

fiecare. SNP a inchis in 0,4785, foarte aproape de 

maximul ultimului an. Au fost tot 9 emitenti care 

au depasit un milion de lei, intre care si un 
structurat pe DOW. 

 

Noii intrati in BET, ONE si TTS au avut volume 
modeste si au inchis usor pe plus, iar CC a atins in 

timpul sedintei cel mai mare pret de la listare, 70 

lei/actiune. 
 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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BET, la a patra şedinţă consecutivă de creştere şi un nou maxim istoric de 12.800 de puncte. De 
la începutul anului, prima ligă bursieră are plus 30%. Cu tot cu dividende, indicele principal are 

plus 37,3%. (zf.ro) 
 

NN Pensii, administrator al celui mai mare fond de pensii private Pilon II din România, a majorat 
cu 28% numărul de acţiuni pe care le avea la MedLife (M) pe parcursul celui de-al doilea trimestru 

din 2021 şi a cumpărat şi la câteva companii din energie, în special Transgaz (TGN). (zf.ro) 
 

Semnal că Fondul Proprietatea nu crede în plafonarea prețurilor producătorilor de energie din 
România. Scumpirea galopantă a acesteia a dus probabil "la ceruri" profitul Hidroelectrica în 
ultimele 3 luni. (profit.ro) 

 
Compania de software Life is Hard (LIH) a semnat un contract de finanţare UE, care vizează 

investiţii în dezvoltarea platformei 24Broker, bazate pe big data şi are o valoare totală de 14,8 
mil. lei, din care 10,1 mil lei este finanţare nerambursabilă (zf.ro) 

 
Beneficiind de contribuțiile suplimentare ale viitorilor pensionari, dar și de creșterile bursiere, 

fondul AZT Viitorul Tău și-a majorat cu 12% portofoliul. (profit.ro) 
 

După recuperarea masivă de joi, bursa americană a avut o sesiune de consolidare a câștigurilor 
respective, iar în acest context și la BVB am consemnat o sesiune de aprecieri, pe volume cu 

puțin sub media ultimilor 3 ani. Rulajul pieței de acțiuni s-a situat la 39,27 milioane lei (7,94 
milioane euro), fiind asigurat în proporție de peste jumătate de cele 2 acțiuni bancare lichide. 

(profit.ro)  
 
Evoluţiile slabe înregistrate de acţiunile orientate spre creştere s-au resimţit din plin în interiorul 

Nasdaq 100, indicele american al marilor companii tech, potrivit CNBC. Randamentele 
obligaţiunilor au crescut pe fondul estimărilor cu privire la traseul inflaţiei. (zf.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bet-la-a-patra-sedinta-consecutiva-de-crestere-si-un-nou-maxim-20292156
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nn-pensii-si-a-majorat-cu-28-numarul-de-actiuni-la-medlife-in-t2-20292154
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/semnal-fondul-proprietatea-crede-plafonarea-preturilor-producatorilor-energie-romania-scumpirea-galopanta-acesteia-dus-probabil-ceruri-profitul-hidroelectrica-ultimele-3-luni-20423051
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/compania-de-software-life-is-hard-investeste-14-8-mil-lei-in-20292234
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/fondul-de-la-pilonul-ii-al-allianz-tiriac-si-a-majorat-cu-2-miliarde-lei-activele-in-prima-jumatate-a-acestui-an-20421713
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-se-inalta-pe-noi-culmi-actiunile-bancare-pe-primele-2-locuri-in-topul-tranzactiilor-20423100
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/aproape-jumatate-din-actiunile-incluse-in-nasdaq-se-afla-sub-media-20292185


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.817,57 0,58% 

BET-TR 22.686,00 0,58% 

BET-BK 2.530,71 0,26% 

BETPlus 1.912,06 0,55% 

BET-FI 53.457,54 0,07% 

BET-NG 850,45 0,77% 

BET-XT 1.134,44 0,56% 

BET-XT-TR 2.007,11 0,56% 

ROTX 27.348,96 0,56% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 08 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 19,6800 16.058.722,22 

TLV 2,6950 4.800.587,74 

M 19,9500 3.202.733,15 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4785 3.166.734 

TLV 2,6950 1.787.578 

TRP 1,2720 1.312.340 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 08 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=M
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/

