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“Cash-ul nu ne face 
niciodata multumiti, dar 

e mai bine ca banii sa 
stea ca pe ghimpi in 

buzunarul nostru decat 
sa se odihneasca 

confortabil in buzunarul 

altuia.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea s-a incadrat in media anuala, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni depasind putin 10 milioane 
EUR. Singurul indice care a inchis pe minus a fost 

BET-FI.  

 
TLV a revenit in fruntea clasamentului, cu peste 

7,3 milioane de lei valoare a tranzactiilor, dar a 

inchis iar pe minus (-0,38%). Pe doi si trei s-au 
clasat FP si SNP, cu peste 5 milioane lei fiecare si 

deprecieri minore. Vedeta zilei a fost M, cu o 

crestere spectaculoasa, de aproape 14%, fara o 

justificare prea clara, dar pe un volum foarte bun, 

de peste 4,6 milioane lei.  Si DIGI  s-a 

tranzactionat mai mult ca de obicei, depasind 4 
milioane lei. Au fost 11 emitenti care au depasit un 

million de lei, intre care si doua certificate turbo. 

 
CHOB s-a apreciat cu peste 10% pe un volum care 

a depasit un milion de lei, dupa ce a anuntat  

cresterea pretului de rascumparare. TRP si-a 
continuat aprecierea pe un volum modest. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a anunţat miercuri 
la Bursa de Valori Bucureşti că a încheiat cu Societatea Enel Energie Muntenia o anexă la un 

contract care prevede vânzarea de energie angro în valoare de 249,5 mil. lei în perioada 1 
ianuarie 2021-31 decembrie 2022. (zf.ro) 

 
Aripi, fond de pensii private Pilon II administrat de Generali, cu active de 7,8 miliarde de lei şi 

circa 800.000 de participanţi, a ieşit de la producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi (ATB), 
acolo unde la T1/2021 avea o investiţie de 2,3 milioane de lei. (zf.ro) 

 
Acţiunile MedLife (simbol bursier M), integrator local de servicii medicale private controlat de 
familia Marcu, se apreciau miercuri la ora 17.40 cu 10,55%, la 22 de lei pe unitate, pe fondul 

unor tranzacţii de aproape 4 milioane de lei, potrivit datelor agregate de ZF de la BVB. (zf.ro) 
 

Agenția de evaluare financiară Moody’s a anunțat că a îmbunătățit ratingul de credit al 
operatorului sistemului energetic național Transelectrica, de la Ba1 la Baa3, modificând totodată 

perspectiva asupra companiei de la pozitivă la stabilă. (profit.ro) 
 

Bento – Intellectually Curious, companie antreprenorială românească specializată în dezvoltarea 
şi implementarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi cloud, anunţă 

intenţia de listare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti a acţiunilor sale, care vor fi 
disponibile sub simbolul BENTO, până la finalul anului. (zf.ro) 

 
La New York Stock Exchange, impulsul puternic ascendent a adăugat o sesiune pozitivă, aceasta 

aducând indicele Dow Jones Average Industrial peste nivelul de 35.600 de puncte, zonă în care 
atinge noi maxime istorice. Acesta este climatul în care și pe bursa românească apetitul la 
cumpărare a revenit, fiind trădat nu numai de o creștere cu 0,56% a indicelui BET-XT, dar și de 

o majorare a rulajului pieței de acțiuni la 50,41 milioane lei. (profit.ro) 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-va-vinde-anul-viitor-energie-angro-de-249-5-20308266
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fondul-de-pensii-private-aripi-al-generali-iese-de-la-producatorul-20308273
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-medlife-cresc-cu-peste-10-miercuri-la-bursa-compania-20308133
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/moody-s-a-imbunatatit-ratingul-transelectrica-partea-goala-a-paharului-investitii-intarziate-dividende-mari-impuse-de-stat-si-probleme-de-guvernanta-corporativa-20437542
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/companie-it-vine-bursa-furnizorul-solutii-software-bento-vrea-20307357
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/cresterile-si-volumele-revin-la-bvb-explozie-de-pret-pentru-actiunile-medlife-si-chimcomplex-borzesti-20437055


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.750,30 0,65% 

BET-TR 22.563,02 0,64% 

BET-BK 2.540,33 0,80% 

BETPlus 1.901,77 0,60% 

BET-FI 52.901,48 -0,66% 

BET-NG 857,01 0,22% 

BET-XT 1.129,99 0,56% 

BET-XT-TR 1.998,92 0,55% 

BETAeRO 988,94 1,35% 

ROTX 27.095,13 0,31% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 20 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 2,6000 7.398.135,01 

FP 1,7760 5.802.942,65 

SNP 0,4720 5.335.857,51 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4720 11.289.905 

FP 1,7760 3.261.166 

TLV 2,6000 2.842.736 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 20 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/

