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“Timpul este prietenul 
companiilor excelente 

si inamicul celor 

mediocre.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea pe piata principala a fost foarte slaba, 

valoarea uriasa a tranzactiilor pe actiuni, de peste 

79,8 milioane EUR, datorandu-se inregistrarii 
tranzactiilor aferente IPO AQUILA (aprox. 74 

milioane EUR). Cei mai multi indici au inchis pe 

minus.  
 

SNG a urcat pe primul loc al topului lichiditatii, cu 

o valoare a tranzactiilor de 6,5 milioane de lei, dar 
cea mai mare parte a acesteia s-a datorat unei 

singure tranzactii mari. Pe doi si trei, cu volume 

asemanatoare, in jur de 2,7 milioane lei fiecare, s-

au clasat M si SNP. TRP dadea semne la inceputul 

sedintei ca isi va continua ascensiunea, dar a inchis 

pe minus cu 1,72%. TLV a avut un volum foarte 
mic, 1,3 milioane lei, si a inchis pe minus, la 

minimul zilei. Au fost 8 emitenti care au depasit un 

milion de lei, intre care si un structurat pe DOW. 
 

SNN, EL si BRD au inchis pe minus pe volume 

modeste. S-au remarcat prin aprecieri ROCE si 
PREB. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele şapte fonduri de pensii private obligatorii Pilon II, la care contribuie cu o parte din venitul 
brut lunar câteva milioane de români şi care pe fondul procesului de acumulare de acţiuni din 

ultima perioadă au ajuns cei mai mari investitori ai Bursei de la Bucureşti, au avut în octombrie 
2021 prima scădere lunară a activelor din februarie 2021 încoace. (zf.ro) 

 
Prebet Aiud (PREB), producător de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a anunţat 

miercuri la Bursa de Valori Bucureşti că Ausel Imobiliare a intrat în acţionariat cu o participaţie 
de 10,84% în urma unei tranzacţii din 16 noiembrie 2021. (zf.ro) 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de ieri, prospectul aferent 
majorării de capital al Agroland Business System (AG), prin care compania vrea să emită circa 

4,71 milioane de acţiuni noi, după cum reiese dintr-un anunţ al supraveghetorului pieţei noastre 
de capital. (bursa.ro) 

 
După ce la jumătatea anului trecut a avut o pierdere catastrofală, de aproape 10 milioane lei, 

după o operațiune contabilă care ajusta participația la Mobila Rădăuți, societate din portofoliu, în 
2021 producătorul de electrocasnice Electroargeș a redevenit profitabil în condițiile unei majorări 

cu 24,81% a cifrei de afaceri semestriale nete. (profit.ro) 
 

Turism Felix, societate care operează 5 hoteluri în Băile Felix din portofoliul SIF Transilvania, 
raportează o majorare a câștigurilor față de anul restricțiilor de pandemie 2020. (profit.ro) 

 
După o etapă de raportări financiare trimestriale mixtă, Bursa de Valori București traversează o 

secvență de ședințe de indecizie, în care investitorii sunt dominați de ezitare. Aceasta s-a reflectat 
în lichiditate. Fără procesarea ofertei publice primară derulată de grupul Aquila (AQ) în valoare 
de 366,66 milioane lei (74,00 milioane euro), piața de acțiuni a însumat tranzacții de numai 

31,50 milioane lei (6,38 milioane euro). (profit.ro) 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/prima-scadere-lunara-a-activelor-fondurilor-de-pensii-p2-din-20348545
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ausel-imobiliare-companie-detinuta-de-anodin-assets-cumpara-10-84-20348550
https://www.bursa.ro/asf-a-aprobat-majorarea-de-capital-a-agroland-business-system-66978448
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/electroarges-trece-pe-profit-la-9-luni-in-conditiile-unui-avans-de-un-sfert-al-afacerilor-20471100
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/turism-felix-isi-majoreaza-de-aproape-4-ori-profitul-net-la-9-luni-20470426
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/slabiciune-la-bursa-indicele-bet-pierde-jumatate-de-procent-pe-fondul-unei-sustineri-slabe-la-cumparare-20471010


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.763,40 -0,51% 

BET-TR 22.586,14 -0,51% 

BET-BK 2.521,32 -0,37% 

BETPlus 1.907,21 -0,47% 

BET-FI 52.228,22 0,19% 

BET-NG 865,37 -0,05% 

BET-XT 1.126,55 -0,41% 

BET-XT-TR 1.992,89 -0,42% 

BETAeRO 1.011,09 0,10% 

ROTX 27.262,02 -0,39% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 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 (lei) 

SNG 35,5500 6.528.902,30 

M 22,1000 2.925.023,80 

SNP 0,4870 2.685.781,89 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4870 5.438.802 

TRP 1,1400 1.911.930 

ROCE 0,3040 1.123.612 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=M
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=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ROCE
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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/

