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“Timpul este prietenul 
companiilor excelente 

si inamicul celor 

mediocre.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a scazut din nou, valoarea tranzactiilor 

pe actiuni apropiindu-se de 9 milioane EUR. Cei 

mai multi indici au inchis pe minus, avand 
deprecieri minore.  

 

TLV a revenit pe primul loc al clasamentului, cu 
aproape 10 milioane de lei valoare a tranzactiilor, 

dar a avut o sedinta agitata, de la aproape +2% 

ajungand sa inchida pe minus cu 0,57%. EL a iesit 
in evidenta prin volumul neobisnuit de mare, care 

l-a plasat pe locul doi, dar si prin deprecierea de 

aproape 5% dupa ce a anuntat rezultate financiare 

slabe la 9 luni. Pe trei a urcat FP, care a revenit la 

cotatia de peste 1,8 lei/actiune. S-a mai remarcat 

BRK, prin aprecierea de 5,6% cu care a sters mare 
parte din pierderea anterioara. Au fost 12 emitenti 

care au depasit un milion de lei, intre care si un 

structurat pe DOW. 
 

One si TTS au avut volume mai bune in ziua in care 

au anuntat rezultate financiare in crestere, dar nu 
au inregistrat aprecieri semnificative. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Conpet a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an un profit net de 41,983 milioane lei, cu 
14,2% mai mare comparativ cu cel din perioada similară a anului trecut, se arată în raportul 

companiei transmis Bursei de Valori Bucureşti. (bursa.ro) 
 

Patria Bank a încheiat primele nouă luni din 2021 cu un profit net de 7,2 mil. lei, în creştere cu 
20% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020, susţinut în principal de evoluţia favorabilă a 

veniturilor operaţionale, dar şi dintr-o contracţie a costurilor operaţionale ce a condus la un profit 
operaţional cu 66% mai mare. (zf.ro) 

 
Transport Trade Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, a încheiat 
primele nouă luni din 2021 cu un profit net de 57,35 mil. lei, în urcare cu 60,2% comparativ cu 

ianuarie-septembrie 2020, la o cifră de afaceri consolidată de 451 mil. lei, plus 20%. (zf.ro) 
 

Evergent Investments (SIF2), societate de investiţii financiare cu 1,25 miliarde de lei capitalizare, 
a lichidat în T3/2021, aşadar pe parcursul lunilor iulie, august şi septembrie, deţinerea pe care o 

avea la OMV Petrom, Alro Slatina, Transgaz. (zf.ro) 
 

Vrancart Adjud (VNC) a încheiat primele nouă luni din 2021 cu venituri de 270 mil. lei şi cu un 
profit net de 10,5 mil. lei. (zf.ro) 

 
Pe fondul creşterii cu 48% a preţului mediu de vânzare a energiei electrice şi ca urmare a unei 

cantităţi de energie electrică vândută mai mare cu 18% la 14,08 TWh, Hidroelectrica – cel mai 
mare producător de energie electrică din România, a raportat rezultate record în primele nouă 

luni din 2021. (zf.ro) 
 
Prima ședință de tranzacționare de la BVB a fost fost una în care investitorii au ezitat să mute 

decisiv, reacțiile fiind mai degrabă punctuale pe acțiunile ale căror companii au venit cu rezultate 
financiare. (profit.ro) 

 
 

 

 

https://www.bursa.ro/pentru-primele-noua-luni-ale-anului-conpet-profit-in-crestere-cu-14-2-procente-fata-de-cel-din-ianuarie-septembrie-2020-83558449
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/patria-bank-profit-net-de-7-2-mil-lei-la-noua-luni-in-crestere-cu-20-20345003
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transportatorul-de-marfuri-tts-profit-net-de-57-4-mil-lei-in-primele-20343830
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evergent-investments-lichideaza-omv-petrom-alro-slatina-si-transgaz-20343709
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/vrancart-companie-la-care-fratii-paval-de-la-dedeman-au-o-detinere-20343718
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/scumpirea-energiei-dubleaza-profitul-hidroelectrica-si-urca-20343824
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/debut-indecis-de-saptamana-la-bvb-20468412


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.832,89 0,00% 

BET-TR 22.709,92 -0,01% 

BET-BK 2.526,90 -0,18% 

BETPlus 1.916,94 0,05% 

BET-FI 52.038,20 0,36% 

BET-NG 868,39 -0,42% 

BET-XT 1.131,00 -0,02% 

BET-XT-TR 2.000,84 -0,02% 

BETAeRO 1.017,05 -0,60% 

ROTX 27.395,74 -0,12% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 15 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 2,6350 9.888.504,83 

EL 10,7000 5.500.504,80 

FP 1,8240 4.509.158,34 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,3560 4.687.408 

TLV 2,6350 3.709.847 

BNET 0,3430 2.624.223 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 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=EL
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BNET
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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/

