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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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Fara “deal-uri”, lichiditatea a fost foarte slaba, 
valoarea tranzactiilor pe actiuni din aceasta 

sedinta fiind de doar 6,6 milioane EUR. Pe piata 

bondurilor s-a inregistrat tranzactia aferenta 
obligatiunilor Elefant Online in valoare de 3,5 

milioane EUR. Cei mai multi indici au inchis pe plus, 

doar BET-FI si BET-AeRO inregistrand scaderi.  
 

Vedeta zilei, prin aprecierea de 8%, dar si prin 

volumul de peste 6 milioane lei, care a propulsat-
o pe primul loc in topul lichiditatii a fost ONE. Pe 

locul doi a urcat M, cu aproape 4 milioane lei, iar 

pe trei s-a clasat TRP. Si CMP s-a remarcat in 

aceasta sedinta, prin volumul mult mai mare decat 

de obicei, de peste 1 milion de lei, dar si prin 

aprecierea de 2,34%. TLV si FP s-au apreciat usor, 
pe volume modeste. Au fost 8 emitenti care au 

depasit un milion de lei. 

 
SNG si SNN au mai recuperat o parte din pierderile 

precedente, la fel ca TGN. NRF a scazut cu peste 

7% dupa ce a anuntat o scadere a profitului la 9 
luni. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

 
Ce performanţe ar putea avea cele mai mari companii din energie în 2021, anul scumpirilor 

record. Astăzi, Nuclearelectrica. Estimări ZF: Nuclearelectrica ar putea încheia anul 2021 cu 
venituri de 3,1 miliarde de lei, plus 20-25% faţă de 2020, şi un profit net care se apropie de 1 

miliard lei, plus 25-30%. (zf.ro) 
 

Austriecii de la Erste recomandă „cumpărare” pentru acţiunile furnizorului de servicii medicale 
private MedLife (simbol bursier M) şi oferă un preţ ţintă de 26,5 lei/acţiune în următoarele 12 

luni. (zf.ro) 
 
Nuclearelectrica, operatorul de stat al centralei nucleare Cernavodă, a fost evaluat pentru prima 

dată de agenția Fitch, primind ratingul "BBB-". Perspectiva asociată ratingului este una negativă. 
(profit.ro) 

 
Norofert cere acordul acţionarilor pentru una sau mai multe emisiuni de obligaţiuni în limita a 3 

mil. euro şi pentru o majorare de capital. Sumele atrase vor finanţa dezvoltarea fermei de la 
Zimnicea şi achiziţii de noi afaceri. (zf.ro) 

 
Investitorii încă sunt în analiză după etapa raportărilor financiare, iar impulsul de marcare a 

profiturilor s-a oprit temporar. Aceștia încă nu iau decizii clare, fapt care se reflectă în activitatea 
de tranzacționare. Rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 32,68 milioane lei (6,60 milioane 

euro). (profit.ro) 
 

Subscrierile în programul Fidelis au fost timide în pofida creșterilor de dobândă și s-au concentrat 
pe obligațiunile guvernamentale cu maturitate de 1 an. Investitorii activi la Bursa de Valori 
București mizează pe noi creșteri de dobândă. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/performante-ar-putea-avea-cele-mari-companii-energie-2021-anul-20362614
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/erste-majoreaza-din-nou-pretul-tinta-pentru-actiunile-medlife-de-la-20362626
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/nuclearelectrica-evaluata-pentru-prima-data-de-fitch-a-fost-incadrata-la-investment-grade-dar-cu-perspectiva-negativa-20478989
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/norofert-cere-acordul-actionarilor-una-multe-emisiuni-obligatiuni-20362658
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/revenire-de-jumatate-de-procent-pentru-bursa-salt-important-pentru-actiunile-one-united-properties-20479512
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/pe-noua-oferta-de-titluri-de-stat-s-au-strans-ordine-in-echivalent-37-milioane-de-euro-investitorii-anticipeaza-majorari-de-dobanda-si-se-tem-de-scadentele-lungi-20479711


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.536,25 0,50% 

BET-TR 22.183,29 0,50% 

BET-BK 2.477,59 0,54% 

BETPlus 1.872,74 0,50% 

BET-FI 51.775,10 -0,06% 

BET-NG 843,52 0,58% 

BET-XT 1.107,01 0,46% 

BET-XT-TR 1.958,28 0,46% 

BETAeRO 987,02 -0,76% 

ROTX 26.697,82 0,41% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 24 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) 

ONE 2,3650 6.096.529,05 

M 21,5000 3.921.747,60 

TRP 1,0980 3.079.140,76 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TRP 1,0980 2.805.241 

ONE 2,3650 2.679.201 

SNP 0,4750 2.237.870 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 24 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=ONE
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=M
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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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/

