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“Este mult mai bine sa 

cumperi o companie 
excelenta la un pret 

bun decat sa cumperi 

o companie buna la un 

pret excelent.” 

- Warren Buffet 
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Sedinta a avut o lichiditate slaba, valoarea 
tranzactiilor pe actiuni depasind cu putin 7,5 

milioane EUR. Aproape toti indicii au inchis pe plus, 

singurul care a scazut fiind (BET-AeRO).  
 

TLV a revenit pe primul loc in top, cu aproape 5 

milioane de lei, dar a inchis pe minus cu 1,16%, in 
minimul zilei. Foarte aproape, a urmat SNP, care a 

recuperate putin din pierderea precedenta, apoi 

ONE, performerul zilei, cu o apreciere de 6,86%,  
dupa stirea privind includerea in indicii FTSE 

Russell. Din acelasi motiv s-a apreciat 

semnificativ, cu  peste 3%, si TTS. TGN a scazut 
din nou puternic, cu 2,73%, iar EL s-a apropiat 

vertiginos de pragul de 10 lei/actiune. Au fost 10 

emitenti care au depasit un milion de lei. 
 

M si TRP au oprit trendul descendent din utimele 

sedinte, apreciindu-se cu peste 2%. Si SNG si SNN 
au revenit pe plus, dar pe volume modeste. 

 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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La câteva luni de la listare, acţiunile ONE şi TTS intră în indicii furnizorului global FTSE Russell 
din 20 decembrie. Reacţie pozitivă la BVB. În septembrie, cei doi emitenţi au fost incluşi de BVB 

în indicele BET. (zf.ro) 
 

 
Vrancart Adjud (VNC), producător de hârtie igienică şi carton ondulat controlat de SIF Banat-

Crişana şi cu Pavăl Holding în acţionariat, începe în data de 23 noiembrie o operaţiune de 
majorare de capital cu exercitarea drepturilor de preferinţă în cadrul căreia vrea să atragă de la 

acţionari 17,2 mil. lei. (zf.ro) 
 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a anunţat ca mandatul lui Adrian Tanase în calitate de Director 

General, care urmează să expire la data de 23 ianuarie 2022, a fost prelungit cu aproape un an, 
până la data de 31 decembrie 2022. (zf.ro) 

 
 

Circa 95 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice în primele trei zile ale ofertei de vânzare 
de titluri de stat Fidelis, ediţia a şasea, pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte dobânzi de până 

la 4,6% pe an, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar. (zf.ro) 
 

O sesiune marcată de lichiditate slabă a fost salvată de titlurile care vor fi promovate începând 
cu 20 decembrie în structura indicilor FTSE Russell. Ca și în urmă cu 3 luni, o decizie a agenției 

de evaluare financiară FTSE Russell a catalizat tranzacții pe bursă în prefigurarea unor fluxuri de 
capital ale investitorilor instituționali nerezidenți care urmăresc indicii internaționali. (profit.ro) 

 
 
Schimbarea drastică a politicii Rezervei Federale, pentru a face faţă inflaţiei ridicate, va duce la 

o corecţie serioasă a pieţei acţiunilor, crede Jeremy Siegel, profesor de finanţe la Wharton, 
conform unui articol publicat de CNBC. (bursa.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cateva-luni-listare-actiunile-one-tts-intra-indicii-furnizorului-20358096
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-hartie-igienica-si-carton-ondulat-vrancart-adjud-20358098
https://www.zf.ro/profesii/consiliul-bursei-de-valori-bucuresti-a-prelungit-cu-un-an-mandatul-20357981
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/subscrieri-de-aproape-100-mil-lei-in-trei-zile-ale-ofertei-de-20358097
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-jumatate-de-procent-aprecieri-semnificative-pentru-actiunile-one-united-properties-si-tts-20476791
https://www.bursa.ro/jeremy-siegel-profesor-de-finante-la-wharton-schimbarea-drastica-a-politicii-fed-ului-va-duce-la-o-corectie-serioasa-a-actiunilor-40329442


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.623,61 0,51% 

BET-TR 22.338,49 0,50% 

BET-BK 2.488,78 0,54% 

BETPlus 1.885,42 0,50% 

BET-FI 52.106,62 0,78% 

BET-NG 850,02 0,10% 

BET-XT 1.114,90 0,52% 

BET-XT-TR 1.972,26 0,51% 

BETAeRO 1.002,56 -0,64% 

ROTX 26.905,20 0,28% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 22 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) 

TLV 2,5600 4.964.890,20 

SNP 0,4815 4.782.113,98 

ONE 2,1800 4.472.119,13 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4815 9.923.666 

ONE 2,1800 2.088.563 

TLV 2,5600 1.924.208 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
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/

