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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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Lichiditatea a crescut semnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni din aceasta sedinta fiind de 
15,5 milioane EUR. Datorita scaderilor de pe 

extern, si certificatele pe indici s-au tranzactionat 

masiv. Toti indicii au inchis puternic pe minus, cu 
deprecieri de peste 3%, pana la 4,12% (BET-NG).  

 

TLV a recucerit primul loc in topul lichiditatii, cu 
peste 10 milioane de lei valoare a tranzactiilor, dar 

si o depreciere de peste 2%. ONE a coborat pe doi 

si, in ciuda exuberantei din ultimele zile, nu a 

rezistat (-2,4%). Pe locul trei a urcat SNG, care a 

inregistrat una dintre cele mai mari scaderi ale zilei 

(-5,49%). BRD a scazut cu peste 4,5%. Cu in jur 
de 4% au scazut si SNP sau EL, care a inchis putin 

deasupra pragului de 10 lei/actiune, pe care l-a 

atins in timpul sedintei. SNN a inchis in 40,5 
lei/actiune (-3,34%), dar in timpul sedintei cazuse 

pana in 39. Au fost nu mai putin de 17 emitenti 

care au depasit un milion de lei, intre care si 3 
certificate turbo pe DOW. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acțiunile liderului pieței de distribuție a bunurilor de larg consum din România Aquila Part Prod 
Com (AQ) intră la tranzacționare, de astăzi, pe piața reglementată a Bursei de Valori București. 

(profit.ro) 
 

Producătorul de uleiuri vegetale Argus Constanţa (UARG), controlat de SIF Oltenia (SIF5), a 
raportat pentru primele nouă luni ale acestui an un profit net de 3,03 milioane de lei, cu mult 

peste cel din intervalul ianuarie - septembrie 2020 (bursa.ro) 
 

La BVB, săptămâna de tranzacționare s-a încheiat cu o sesiune de un „roșu” aprins și cu volume 
foarte bune, în care primele cele mai tranzacționate 25 de acțiuni au avut închideri sub referință. 
(profit.ro) 

 
Scăderi masive pe burse în toată lumea. Bursa de la Bucureşti are cea mai slabă şedinţă din iunie 

2020 încoace. Pe 26 noiembrie 2021, indicele BET a scăzut cu 3,4%. (zf.ro) 
 

230 mil. lei în plus ar intra lunar la fondurile de pensii Pilon II dacă noul guvern majorează 
contribuţia la 4,75%, de la 3,75% cât este în prezent. Astfel fondurile ar primi lunar circa 1,1 

miliarde de lei. (zf.ro) 
 

Cotațiile petrolului au coborât la minimele ultimelor două luni vineri, în condițiile în care o nouă 
variantă a coronavirusului SARS-CoV-2 sperie investitorii și alimentează temerile că surplusul de 

ofertă s-ar putea mări în primul trimestru. (profit.ro) 
 

România are o cotă de 0,01% în structura indicelui FTSE Global All Cap, lansat în 2003. Acțiunile 
românești Banca Transilvania (TLV), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP) și Teraplast 
(TRP), singurele incluse în indice, figurează cu o capitalizare de piață de 5,1 miliarde dolari. 

Capitalizarea netă a indicelui este de 78 de trilioane de dolari și are incluse 9.381 de companii 
din întreaga lume. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-aquila-se-listeaza-astazi-la-bursa-20484460
https://www.bursa.ro/pentru-primele-noua-luni-ale-anului-argus-profit-net-de-trei-milioane-de-lei-cu-mult-peste-cel-din-perioada-ianuarie-septembrie-2020-41779442
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/deprecieri-generalizate-la-bursa-indicele-bet-sufera-un-soc-de-3-4-20482305
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/scaderi-masive-pe-burse-in-toata-lumea-bursa-de-la-bucuresti-are-cea-20367801
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/230-mil-lei-plus-ar-intra-lunar-fondurile-pensii-pilon-ii-noul-20368940
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/petrolul-se-ieftineste-cu-peste-6-la-minimele-ultimelor-2-luni-temeri-ca-noua-varianta-a-coronavirusului-trage-in-jos-cererea-20482116
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/real-estate-constructii/exclusiv-one-united-properties-asteapta-investitii-automate-de-10-milioane-de-dolari-din-includerea-in-indicii-ftse-ne-dorim-sa-fim-pe-radarul-investitorilor-globali-20481830


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.177,22 -3,41% 

BET-TR 21.549,38 -3,40% 

BET-BK 2.412,30 -3,26% 

BETPlus 1.818,69 -3,42% 

BET-FI 50.822,58 -1,84% 

BET-NG 811,23 -4,12% 

BET-XT 1.075,99 -3,31% 

BET-XT-TR 1.903,50 -3,31% 

BETAeRO 965,24 -1,97% 

ROTX 25.844,92 -3,55% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 26 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 2,4700 10.155.298,82 

ONE 2,4400 6.656.235,41 

SNG 33,5500 6.142.445,00 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,3130 6.964.496 

SNP 0,4570 6.448.814 

TLV 2,4700 4.092.546 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 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=ONE
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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/

