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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 scazut din nou in lipsa unor tranzactii 

speciale semnificative, valoarea tranzactiilor 

situandu-se putin peste 8 mil. Euro.  Un volum mai 

mare ca de obicei a fost pe certificate, peste 1,3 
milioane EUR. A fost prima sedinta negativa dupa 

mult timp, toti indicii inchizand pe minus, cu 

exceptia ROTX (+0,02%). 

Primul loc in topul lichiditatii a fost ocupat de TLV, 

urmat indeaproape de un certificat turbo. TLV a 
scazut cu 0,8% in timp ce BRD s-a apreciat cu 

1,73%. Pe locul trei s-a clasat ONE, care a 

continuat sa creasca (+1,36%). BRK a scazut cu 

2,91% pe un volum mare, de 1,9 milioane lei, iar 

noul venit, CAB, a inchis in 0,19 lei/actiune, mult 

sub pretul din plasamentul privat, de 0,43 
lei/actiune. Au fost 10 emitenti care au depasit 1 

milion de lei valoare a tranzactiilor, intre care un 

structurat pe DOW. 

EL a scazut cu 2,7%, iar TGN cu 0,91%, ambele 

pe volume apropiate de un million de lei. AROBS a 
inregistrat prima scadere importanta de la listare 

(-5,18%) 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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SIF Oltenia a cumpărat un pachet de 47 milioane acţiuni la SIF Muntenia, în valoare totală de 
76,27 milioane lei, şi şi-a majorat participaţia la 6,14% din capitalul SIF4. (zf.ro) 

 
Visual Fan (ALW), compania care deţine brandul de dispozitive electronice Allview, controlată de 

Lucian Peticilă, anunţă intrarea pe piaţa automobilelor electrice, conform unui document publicat 
la Bursa de Valori Bucureşti. (zf.ro) 

 
Circa 943 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice din 18 noiembrie şi până pe 9 decembrie, 

adică de la startul ofertei de subscriere pentru titluri de stat Fidelis, ediţia a şasea, şi până în 
penultima zi. Oferta de subscriere se încheie astăzi, 10 decembrie. (zf.ro) 
 

Adunarea acţionarilor Romgaz de ieri, ce avea pe ordinea de zi aprobarea tranzacţiei de achiziţie 
de către companie a tuturor acţiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, 

ce deţine 50% din proiectul de exploatare în perimetrul XIX Neptun, nu s-au ţinut din lipsă de 
cvorum, ceea ce înseamnă că statul nu s-a prezentat la şedinţe. (bursa.ro) 

 
ROCA Industry, holding înfiinţat de ROCA Investments cu denumirea Holdingrock1 la Registrul 

Comerţului, care grupează companii româneşti producătoare de materiale de construcţii, în 
prezent Bico şi Sarcom, ambele cu afaceri cumulate de circa 120 mil. lei şi profit net de 15 mil. 

lei în 2020, pregăteşte venirea la BVB prin intermediul unui plasament privat. (zf.ro) 
 

La BVB am consemnat o sesiune de ezitare, cu volume reduse și osiclații modeste la nivelul 
indicilor. Raliul de la New York Stock Exchange s-a oprit pentru o zi de consolidare a câștigurilor 

recente, context în care și mișcarea de recuperare de la Bursa de Valori București care a pus 6 
sesiuni consecutive a luat o pauză. (profit.ro) 
 

Acțiunile europene au anulat câștigurile de astăzi și au trecut pe scădere după ce gigantul chinez 
Evergrande a fost indicat de Fitch în incapacitate de plată. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-oltenia-cumparat-pachet-47-milioane-actiuni-sif-muntenia-valoare-20393673
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/visual-fan-allview-lanseaza-un-automobil-electric-primul-model-20392644
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/vineri-se-incheie-fidelis-editia-a-vi-a-pana-acum-s-au-strans-20392640
https://www.bursa.ro/din-lipsa-de-cvorum-aprobarea-tranzactiei-dintre-romgaz-si-exxon-a-fost-amanata-pana-maine-03080540
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/holdingul-roca-industry-vrea-sa-atraga-45-mil-lei-de-la-investitori-20392637
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/corectii-usoare-la-bvb-actiunile-one-pastreaza-impulsul-pozitiv-20500233
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/intrarea-in-incapacitate-a-evergrande-indicata-de-fitch-provoaca-scaderi-pe-bursele-europene-20499494


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.587,69 -0,09% 

BET-TR 22.272,76 -0,09% 

BET-BK 2.480,32 -0,42% 

BETPlus 1.878,93 -0,09% 

BET-FI 51.779,03 -0,62% 

BET-NG 846,19 -0,50% 

BET-XT 1.108,73 -0,21% 

BET-XT-TR 1.961,28 -0,22% 

BETAeRO 995,64 -0,08% 

ROTX 26.673,24 0,02% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 09 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) 

TLV 2,4900 5.067.993,70 

ONE 2,6150 3.010.205,67 

BRD 17,6000 2.491.528,06 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

BRK 0,3000 6.413.465 

SNP 0,4685 2.148.102 

TLV 2,4900 2.024.479 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 09 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
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/

