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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 foarte slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni de aproape 14 milioane EUR 

datorandu-se inregistrarii ofertei de rascumparare 
EVER, cu mai mult de jumatate din suma.  

Valoarea uriasa de pe piata obligatiunilor s-a 

datorat procesarii unei emisiuni de obligațiuni în 
valoare de 500 milioane lei a BCR. Toti indicii au 

inchis pe minus. 

 
Pe prima pozitie a podiumului s-a mentinut TLV, cu 

o valoare de peste 8,4 milioane de lei. Iarasi, la 

final, TLV a scazut puternic din maxime, dupa ce 

parea ca recupereaza o parte din pierderile de ieri. 

Pe doi si trei s-au clasat FP, SNP, la fel ca in sedinta 

precedenta. Un certificat turbo long pe DOW a avut 
un volum de aproape 5 milioane de lei, clasandu-

se pe locul 4. Au fost 8 emitenti care au depasit un 

milion de lei. 
 

BNET a avut un volum mult mai mare ca de obicei, 

peste 1 milion de lei, si a inchis pe minus cu 3,2%, 
iar DIGI a scazut cu 2%. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pe 12 octombrie 2021 în sistemul Bursei de Valori Bucureşti a fost procesată o emisiune de 
obligaţiuni de 500 milioane de lei, scadentă în 2028, a BCR, potrivit datelor BVB. Astfel, în 

perioada următoare la bursa locală va începe tranzacţionarea unei noi finanţări a numărului doi 
din sistemul bancar, după Banca Transilvania. (zf.ro) 

 
 

BRD Pensii, administrator al fondului de pensii private Pilon II cu acelaşi nume, a intrat în 
acţionariatul producătorului de energie nucleară Nuclearelectrica (SNN) prin intermediul unei 

investiţii de aproape 15 mil. lei la iunie 2021, potrivit datelor din raportul semestrial. (zf.ro) 
 
 

Lucrările de construcție la noua centrală de la Iernut a producătorului de gaze controlat de stat 
Romgaz, pentru care contractul cu executanții a fost reziliat în vară din cauza întârzierilor, sunt 

finalizate în proporție de cel mult 70%, a anunțat compania. (profit.ro) 
 

 
Dr. Fischer Dental, liderul producătorilor din piaţa tehnicii dentare din România, controlat de dr. 

Antoaneta Fischer, pregăteşte venirea la Bursa de Valori Bucureşti prin intermediul unui 
plasament privat de acţiuni care va fi urmat de intrarea la tranzacţionare pe piaţa AeRO până la 

finalul anului 2021. (zf.ro) 
 

 
Într-o zi în care rulajul pieței de acțiuni a fost ridicat de oferta de răscumpărare de la Evergent 

Investments, tendința generală a fost de corecții. Indicii principali de la New York Stock Exchange 
s-au reînscris pe traiectoria corectivă a ultimelor săptămâni, iar în acest context și la Bursa de 
Valori București tendința a fost de vânzare. Cele mai tranzacționate 7 acțiuni au închis „pe roșu”, 

inclusiv titlurile-fanion ale ultimului deceniu. (profit.ro) 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bcr-aduce-la-bursa-de-la-bucuresti-o-emisiune-de-obligatiuni-de-500-20297917
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/brd-pensii-intra-in-actionariatul-nuclearelectrica-investitie-de-15-20297697
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/romgaz-noua-centrala-de-la-iernut-gata-in-proportie-de-cel-mult-70-20427158
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dr-fischer-dental-pregateste-listarea-bvb-vrea-atraga-intre-5-1-6-25-20297693
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-de-la-bvb-se-corecteaza-cu-jumatate-de-procent-sistemul-bursei-proceseaza-o-emisiune-de-obligatiuni-in-valoare-de-500-milioane-lei-a-bcr-20427400


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.738,30 -0,50% 

BET-TR 22.543,08 -0,50% 

BET-BK 2.520,04 -0,59% 

BETPlus 1.899,77 -0,50% 

BET-FI 52.837,27 -0,58% 

BET-NG 850,54 -0,36% 

BET-XT 1.126,67 -0,55% 

BET-XT-TR 1.993,19 -0,54% 

BETAeRO 1.006,74 -0,46% 

ROTX 27.137,75 -0,53% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 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 2,6250 8.485.835,50 

FP 1,8000 5.207.145,98 

SNP 0,4800 4.992.380,93 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4800 10.379.008 

BNET 0,3320 3.423.803 

TLV 2,6250 3.215.696 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 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=FP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BNET
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/

