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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

Lichiditatea a ramas la fel de slaba, valoarea
tranzactiilor pe actiuni din aceasta sedinta fiind tot
de 6,6 milioane EUR. Cei mai multi indici au inchis
pe plus, doar BET-AeRO inregistrand o mica
scadere.
ONE a ramas pe primul loc in topul lichiditatii si in
aceasta sedinta si si-a continuat urcusul vertiginos
(+5,71%). TTS, si el beneficiar al asteptarilor
inalte aparute dupa includerea in indicii FTSE
Russel, s-a apreciat cu aproape 5%, pe un volum
de 4,8 milioane lei, cu care a ocupat locul doi. TLV
s-a tranzactionat mai intens si a urcat pe locul trei,
inregistrand o apreciere modesta (0,2%), la fel ca
SNP. Au fost tot 8 emitenti care au depasit un
milion de lei.
M a inregistrat un nou salt, +3,7%, dupa informatii
referitoare la cresterea pretului tinta dat de o casa
de brokeraj, iar SNN, TEL si TGN au scazut usor.
SNG si EL au inchis pe plus, pe volume modeste.
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Stiri bursiere
Adunarea generală a acţionarilor Erste Group Bank, care controlează BCR, a aprobat un dividend
suplimentar de 1 euro pe acţiune pentru anul financiar 2020, în condiţiile în care banca a
distribuit deja un dividend de 0,5 euro, bazat pe AGA din 19 mai 2021. (zf.ro)
BRK Financial Group (BRK) a anunţat joi că realizarea majorării capitalului social al Global Medical
Solutions, companie care activează în domeniul importului şi vânzării de echipamente medicale,
prin plasament privat nu s-a încheiat cu succes. (zf.ro)
Producătorul de mobilă Elvila (ELV), controlat de omul de afaceri Viorel Cataramă, a încheiat
primele nouă luni ale anului 2021 cu o pierdere de 1,54 mil. lei, comparativ cu profit net de 1,78
mil. lei în aceeaşi perioadă a anului 2020. (zf.ro)
AROBS Transilvania (AROBS), companie care a încheiat în octombrie cel mai mare plasament
privat de acţiuni de la bursa românească, a ales componenţa Comitetului Consultativ, respectiv
Andreea Pipernea, CEO al NN Pensii, Dan Ştefan, cofondator al Autonom Services şi Şerban
Roman, consultat strategic M&A. (zf.ro)
După un implus corectiv important care a deteriorat secvența maximelor și minimelor din ce în
ce mai ridicate, specifică trendului ascendent conform teoriei lui Dow, bursa românească aduce
a 2-a sesiune consecutivă de aprecieri, chiar dacă volumele mici arată un apetit încă redus la
cumpărare. (profit.ro)
În aşteptarea sezonului cumpărăturilor de iarnă, investitorii din Statele Unite încep să ia în vizor
acţiunile unor retaileri în vogă, încercând să pună în balanţă potenţialul problemelor lanţurilor de
aprovizionare şi nivelul ridicat de cerere din rândurile consumatorilor, potrivit Reuters. (zf.ro)
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Evolutie indici

ESTtrade

Sursa: www.bvb.ro

Indice
BET
BET-TR
BET-BK
BETPlus
BET-FI
BET-NG
BET-XT
BET-XT-TR
BETAeRO
ROTX

Valoare
12.607,30
22.308,81
2.493,56
1.883,12
51.777,20
846,09
1.112,86
1.968,63
984,62
26.797,43

Variatie %
0,57%
0,57%
0,64%
0,55%
0,00%
0,30%
0,53%
0,53%
-0,24%
0,37%

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei
tranzactionare din data de 25 Noiembrie 2021.

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
adresa:

este

accesibila

la

www.cotatiibursiere.ro

de

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

Servicii Email

Top tranzactionare
Sursa: www.bvb.ro
Emitent
ONE
TTS
TLV

Top Valoare
Ultimul Pret
Valoare (lei)
2,5000
6.300.646,96
24,5000
4.823.409,70
2,5250
4.050.091,31

Emitent
SNP
ONE
TLV

Top Volum
Ultimul Pret
0,4760
2,5000
2,5250

Volum
6.830.975
2.551.718
1.602.604

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a
BVB in data de 25 Noiembrie 2021.
Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

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
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ESTINVEST

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.

Societatea de Servicii de
Investitii Financiare
ESTINVEST SA
Sediul
central:
Str.Republicii,
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania
Tel: 0 23 7 2 38 90 0 ; 07 28 28 2 0 12
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.

