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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  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

 
 

Lichiditatea a fost una dintre cele mai slabe ale 

anului, valoarea mare a tranzactiilor pe actiuni 
fiind de doar 4,6 milioane EUR. Volum bun a fost 

pe piata certificatelor peste 1,6 millioane de EUR. 

Toti indicii au inchis pe minus, cu pana la -0,54% 
(BET-FI), in dezacord total cu evolutiile de pe 

pietele externe. 

 
Cel mai tranzactionat emitent a fost TLV, cu aprope 

5 milioane de lei, urmat indeaproape de FP si SNP. 

Toate trei au inchis usor pe minus. WINE a avut iar 

un volum bun, peste 1,6 milioane lei si  a fost si 

obiectul unei mici tranzactii pe “deal”. Au fost doar 

6 emitenti care au depasit un milion de lei, intre 
care si doua certificate turbo long pe DOW. 

 

BRD a revenit peste cotatia de 19 lei/actiune, pe 
un volum modest. SNG si TRP au inchis pe minus, 

pe volume in jur de 0,8 milioane lei fiecare. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţiunile companiilor din sectorul IT&C listate la BVB înregistrează de la începutul anului 2021 de 

la o scădere de 19,2% cum este cazul Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT&C şi 
furnizor de servicii de training în domeniul IT, la o creştere de 1.770% în cazul SafeTech 

Innovations (SAFE), companie de securitate cibernetică, potrivit calculelor realizate de ZF pe 
baza datelor de la BVB din 14 octombrie. (zf.ro) 

 
Allview majorează capitalul cu 550.000 lei: pentru fiecare acţiune deţinută la data de înregistrare, 

fiecare acţionar va primi cinci acţiuni noi. (zf.ro) 
 
Liviu Claudiu Doroş, CEO al Evergent Investments (EVER), fosta SIF Moldova, a vândut 583.261 

de acţiuni în oferta publică de cumpărare iniţiată de societate, la un preţ de 1,85 de lei per 
unitate, valoarea totală a tranzacţiilor ridicându-se la 1,08 milioane de lei, potrivit calculelor 

realizate de ZF pe baza unui raport publicat la BVB. (zf.ro) 
 

Indicii principali de la BVB au bătut în retragere pe fondul unei susțineri slabe la cumpărare. 
Impasul din piața de acțiuni a fost compensat parțial de tranzacții cu produse structurate care 

replică traiectoria indicilor externi. (profit.ro) 
 

Indicele american S&P 500 a înregistrat joi cea mai mare creștere după luna martie, susținută 
de rezultatele trimestriale solide raportate de companii precum Morgan Stanley și UnitedHealt, 

în timp ce datele referitoare la inflație și la piața muncii au temperat temerile privind perspectiva 
de majorare a dobânzițor în Statele Unite, transmite Reuters. (profit.ro) 

 
UiPath (PATH), cel mai mare startup IT cu origini în România, a încheiat un parteneriat cu grupul 
de cloud data Snowflake (SNOW), care integrează UiPath Insights în platforma Snowflake şi care 

va facilita tranziţia către cloud a companiilor, scrie Business Wire. (zf.ro) 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fac-actiunile-locale-it-c-inceputul-anului-scadere-19-2-bittnet-20300840
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/allview-majoreaza-capitalul-cu-550-000-lei-pentru-fiecare-actiune-20300894
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/claudiu-doros-directorul-general-al-evergent-investments-vinde-20300895
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-in-suferinta-reflux-masiv-la-nivelul-volumelor-20429923
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-american-s-p-500-a-inregistrat-cea-mai-mare-crestere-dupa-luna-martie-sustinuta-de-rezultatele-companiilor-20430231
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-uipath-se-aliaza-cu-snowflake-companie-it-la-20300896


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.727,40 -0,14% 

BET-TR 22.524,66 -0,14% 

BET-BK 2.520,43 -0,12% 

BETPlus 1.898,58 -0,15% 

BET-FI 53.073,97 -0,54% 

BET-NG 851,19 -0,37% 

BET-XT 1.126,77 -0,19% 

BET-XT-TR 1.993,41 -0,19% 

BETAeRO 994,22 -0,34% 

ROTX 27.133,75 -0,10% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 14 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 2,6400 4.934.553,75 

FP 1,7940 4.428.471,60 

SNP 0,4810 4.180.942,60 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4810 8.607.885 

FP 1,7940 2.464.478 

TLV 2,6400 1.868.719 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 14 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://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/

