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“Nu urmaresc sa 
sar peste obstacole 

de 2 metri: ma uit 
dupa obstacole sub 

jumatate de metru 
peste care pot 

pasi.” 

- Warren 

Buffet 
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Lichiditatea a scazut usor, ramanand sub media 
zilnica anuala, valoarea tranzactiilor pe actiuni 

fiind de 7,2 milioane EUR. O valoare mai mare a 

fost pe piata obligatiunilor, datorita instrumentelor 
emise de Libra Bank. Indicii au inchis mixt, cu 

variatii mici.  

 
TLV a revenit pe primul loc al clasamentului 

lichiditatii, cu un volum de 6,3 milioane de lei, fiind 

urmat indeaproape de surpriza TEL, care a 
beneficiat de o tranzactie foarte mare. Ambele au 

inchis pe plus, in asteptarea rezultatelor financiare 

la 9 luni. SNG a ocupat locul trei si a continuat sa 

se deprecieze, in aceasta sedinta cu doar 0,28%. 

Si SNN a scazut din nou (-1,52%), in timpul 

sedintei scaderea fiind si mai mare.  Au fost nu mai 
putin de 14 emitenti care au depasit un milion de 

lei, intre care si doua structurate pe DOW.  

 
TRP a mai recuperat o parte din pierderile 

anterioare (+3,33%), iar SNP a scazut cu peste 

2%, caderea mai mare avand loc la ultimele 
tranzactii. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, a raportat pentru 
primele nouă luni din 2021 un profit net consolidat de 1,67 miliarde de lei, faţă de 1,056 miliarde 

de lei în aceeaşi perioadă din 2020, potrivit raportului publicat vineri la bursa de la Bucureşti. 
Veniturile operaţionale ale grupului au urcat de la 3,25 mld. lei la circa 3,62 mld. ei în timp ce 

activele au ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei. (zf.ro) 
 

Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (SNG), cea mai valoroasă companie a statului 
român listată la bursa de la Bucureşti, a încheiat primele nouă luni din 2021 cu un profit net de 

1,16 miliarde de lei, în creştere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021. Cifra de afaceri 
a companiei a urcat cu 20% la 3,5 mld. lei, potrivit raportului publicat vineri dimineaţă la bursă. 
(zf.ro) 

 
Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, companie 

controlată majoritar de Ministerul Energiei, a încheiat primele nouă luni din 2021 cu un profit net 
de 641 mil. lei, în creştere cu 34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile companiei 

s-au majorat cu 23% la 2,2 miliarde de lei pe fondul creşterii preţului la energia electrică. (zf.ro) 
 

Operatorul de transport gaze Transgaz și-a înjumătățit profitul net pe primele 9 luni ale anului, 
la 105,5 milioane lei de la 203,3 milioane lei în perioada similară a anului trecut, în pofida unei 

cantități mai mare de gaze transportate. (profit.ro) 
 

Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, controlat de stat prin Secretariatul 
General al Guvernului (SGG), a raportat scăderea cu 47% a profitului net în primele 9 luni din 

2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 81 milioane lei. (profit.ro) 
 
Înainte de cele 2 zile care vor consuma majoritatea covârșitoare a raportărilor triemstriale, piața 

bursieră românească a fost caracterizată de indecizie, cu oscilații infime la nivelul principalilor 
indici, închideri divergente ale celor mai tranzacționate acțiuni și lichiditate slabă. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/zf-24/banca-transilvania-isi-majoreaza-58-profitul-primele-luni-2021-circa-20338404
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-perla-statului-la-bursa-de-la-bucuresti-profit-de-1-2-20338449
https://www.zf.ro/zf-24/nuclearelectrica-profit-de-641-mil-lei-in-primele-noua-luni-din-2021-20338382
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/profitul-net-al-transgaz-s-a-injumatatit-in-pofida-majorarii-cu-18-a-cantitatii-de-gaze-transportate-20464495
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/profitul-transelectrica-s-a-redus-aproape-la-jumatate-in-primele-9-luni-20464476
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-in-neclintire-activitatea-de-tranzactionare-se-reduce-20464053


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.782,64 0,02% 

BET-TR 22.618,90 0,03% 

BET-BK 2.535,37 0,27% 

BETPlus 1.909,20 0,04% 

BET-FI 51.829,92 0,02% 

BET-NG 871,32 -1,13% 

BET-XT 1.128,58 -0,09% 

BET-XT-TR 1.996,39 -0,09% 

BETAeRO 1.026,90 0,50% 

ROTX 27.289,25 -0,30% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 11 Noiembrie 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 2,5800 6.293.355,92 

TEL 24,8000 5.762.588,10 

SNG 35,0000 3.138.755,25 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4935 4.246.686 

TLV 2,5800 2.449.004 

TRP 1,0540 1.996.820 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 Noiembrie 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=TEL
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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/

