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“Cumpara doar acea 

actiune pe care ai fi 
complet multumit sa o 

detii chiar daca piata 

se va inchide pentru 

zece ani.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a crescut pe piata actiunilor, valoarea 

tranzactiilor situandu-se putin peste 10 mil. Euro.  

Un volum urias s-a facut pe piata obligatiunilor, 
unde s-a inregistrat tranzactia aferenta unor 

obligatiuni BCR in valoare de 600 milioane lei. La 

fel ca ieri, indicii au inchis  pe plus, cu exceptia 

BET-AeRO (-2%). 

Cel mai tranzactionat emitent a fost ONE, care a 
cucerit primul loc pe finalul sedintei, cu o valoare 

de 7,7 milioane lei. ONE a inchis pe plus cu 

aproape 6%, stergand pierderea anterioara. Pe doi 
s-a clasat din nou SNG, care s-a apreciat cu doar 

1%. Ultimul loc al topului a fost ocupat de TLV, 

care s-a depreciat cu 0,6%. Au fost 11 emitenti 
care au depasit 1 milion de lei valoare a 

tranzactiilor, intre care un structurat pe DOW. 

SNP s-a apreciat cu peste 3% dupa ce a anuntat o 

strategie de investitii ambitioasa pana in 2030. 

AROBS a fost in centrul atentiei si in a doua zi de 
tranzactionare, cu o valoare de peste 3,8 milioane 

lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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OMV Petrom, unicul producător de petrol şi gaze din România, îşi schimbă complet direcţiile de 

investiţii până în 2030, peste jumătate din bugetul companiei urmând să se ducă spre zona de 
energie verde şi gaz. Astfel, compania vrea 1.000 MW în solare şi 500 de staţii electrice până în 

2030. Termenul privind luarea unei decizii de investiţii în blocul Neptun din Marea Neagră a fost 
extins pentru anul 2023. (zf.ro) 

 
Tariful mediu aplicabil serviciului de transport al energiei electrice de către Transelectrica (TEL) 

va fi de 23,96 lei/MWh, începând cu anul viitor, cu 16% peste cel din acest an, reiese dintr-un 
raport al companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

Kärcher renunţă la colaborarea cu Electroargeş la scurtă vreme după ce germanii au inaugurat o 
a doua fabrică proprie pe plan local. Circa 85% din businessul firmei româneşti venea din acest 

contract. (zf.ro) 
 

Bursa a scăzut cu 3,5% în noiembrie, cea mai slabă lună din octombrie 2020 încoace. Cum se 
anunţă decembrie şi ce să ştie investitorii. În primele 11 luni din 2021 indicele are plus 24% şi 

cu tot cu dividende randamentul este de 31%. (zf.ro) 
 

Încurajați de un raliu furibund pe piețele dezvoltate, investitorii de la Bursa de Valori București 
s-au reactivat la cumpărare și au împins cotațiile și mai sus, într-o mișcare de anulare a corecțiilor 

recente începută în ultima ședință de tranzacționare a lunii trecute. (profit.ro) 
 

Indicii bursieri de pe Wall Street au crescut puternic marți, Nasdaq Composite cu 3%, continuând 
redresarea din declinul provocat de temerile legate de un posibil impact economic al variantei 
omicron a noului coronavirus, transmite Reuters. (profit.ro) 

 

 

 

https://www.zf.ro/companii/energie/omv-petrom-isi-muta-ochii-de-la-petrol-spre-energie-solara-20388043
https://www.bursa.ro/incepand-de-anul-viitor-tariful-serviciului-de-transport-al-transelectrica-va-creste-cu-16-procente-03850545
https://www.zf.ro/companii/k-rcher-renunta-la-colaborarea-cu-electroarges-la-scurta-vreme-dupa-20387847
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-scazut-3-5-noiembrie-cea-slaba-luna-octombrie-2020-incoace-20387817
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-a-5-a-sesiune-consecutiva-de-cresteri-20497094
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/wall-street-a-crescut-puternic-nasdaq-composite-a-urcat-cu-3-20497371


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.519,27 0,57% 

BET-TR 22.151,58 0,57% 

BET-BK 2.472,30 0,54% 

BETPlus 1.869,15 0,57% 

BET-FI 51.616,53 0,10% 

BET-NG 848,66 1,33% 

BET-XT 1.103,87 0,58% 

BET-XT-TR 1.952,66 0,58% 

BETAeRO 1.013,82 -2,00% 

ROTX 26.534,36 0,60% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 07 Decembrie 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 2,5000 7.746.965,46 

SNG 37,0500 5.592.715,65 

TLV 2,4800 4.449.200,83 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4700 3.417.799 

ONE 2,5000 3.146.347 

TLV 2,4800 1.789.939 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 07 Decembrie 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=SNG
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=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/

