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“Atunci cand o afacere 

exceptionala intalneste o 
uriasa si neasteptata 

(singulara) problema, dar 
care este rezolvabila, 

apare o mare oportunitate 

de investitie.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

Lichiditatea a fost foarte buna, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind peste 18 mil. Euro, dar 

jumatate din suma s-a datorat inregistrarii unui 

plasament privat cu actiuni ale grupului ROCA. Si 
piata certificatelor a avut o valoare buna. Toti 

indicii au inchis pe plus. 

Primul loc al clasamentului lichiditatii a fost ocupat 

de ONE, cu peste 22 milioane de lei, valoare 

obtinuta datorita ultimei tranzactii a zilei, dar care 
a provocat si o scadere abrupta, de 2,92%. Pe doi 

s-a clasat un certificat turbo long pe DOW, iar pe 

trei TLV. SNP si-a continuat revenirea puternica, 

inchizand pe plus cu peste 3%. Si M a crescut 

puternic, iar TRP cu doar 1%. Cele doua banci 

principale au avut evolutii divergente, TLV pe plus, 
BRD pe minus. Au fost 11 emitenti care au depasit 

1 milion de lei valoare a tranzactiilor, intre care trei 

produse structurate.  

SNG a avut un volum foarte mic si a scazut cu 

0,95%. SNN si TGN au avut evolutii similare. Nou 

venitul pe AeRO, CODE, a inchis in 64 lei/actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele şapte fonduri de pensii private obligatorii Pilon II, cu deţineri cumulate semnificative la 
companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti, aveau la finalul lunii noiembrie din 2021 active 

totale de 86 mld. lei, în creştere cu 13 miliarde de lei faţă de finele anului 2020, arată cele mai 
recente date ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). (zf.ro) 

 
IPO-ului ABN Systems International, prima ofertă publică din Piaţa AeRO a Bursei de Bucureşti 

(BVB), a cumulat subscrieri de numai patru milioane de lei, după primele trei zile de la lansare, 
circa 10% din întreaga sumă pe care compania vrea să o ridice de la investitori. (bursa.ro) 

 
Softbinator Technologies (CODE), companie românească de dezvoltare de software specializată 
în designul, dezvoltarea şi lansarea pe piaţă de produse inovative, au încheiat prima şedinţă de 

tranzacţionare, cea din 17 decembrie, la preţul de 64 de lei pe acţiune, în urcare cu 6,7% faţă 
de plasamentul privat derulat în septembrie. (zf.ro) 

 
Evergent Investments propune acţionarilor un program suplimentar de răscumparare de acţiuni 

proprii în vederea reducerii capitalului social cu 1,9 milioane lei. (zf.ro) 
 

Analiştii de la Swiss Capital au iniţiat acoperirea pentru acţiunile Aquila Part Prod (AQ), cu un 
preţ ţintă de 7,17 lei pe unitate pentru următoarele 12 luni. Swiss Capital a fost broker al listării 

Aquila la Bursa de la Bucureşti. Din 29 noiembrie 2021 încoace Aquila are o dinamică liniară la 
Bursă. (zf.ro) 

 
Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), spune că principalul obiectiv pentru anul 

următor este operaţionalizarea pieţei de derivate, ceea se va reflecta în lichiditatea bursieră iar 
pentru investitori în noi instrumente de tranzacţionare. (zf.ro) 
 

Bursa încheie săptămâna cu o sesiune pozitivă. Acțiunile One United suferă o corecție puternică 
în ultima ședință dinaintea promovării internaționale. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cele-sapte-fonduri-pensii-private-pilon-ii-incheie-noiembrie-2021-20411599
https://www.bursa.ro/dupa-primele-trei-zile-de-la-lansare-subscrieri-de-numai-patru-milioane-de-lei-in-oferta-abn-systems-international-02171540
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/softbinator-technologies-incheie-prima-zi-la-bursa-la-o-capitalizare-20411607
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evergent-investments-propune-actionarilor-un-program-suplimentar-de-20413783
https://www.zf.ro/auto/swiss-capital-recomanda-strong-buy-pentru-actiunile-aquila-si-ofera-20411594
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/zf-live-adrian-tanase-ceo-bvb-obiectivul-principal-pentru-anul-20411590
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-incheie-saptamana-cu-o-sesiune-pozitiva-actiunile-one-united-sufera-o-corectie-puternica-in-ultima-sedinta-dinaintea-promovarii-internationale-20511731


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.478,10 0,61% 

BET-TR 22.081,84 0,61% 

BET-BK 2.436,97 0,28% 

BETPlus 1.862,36 0,61% 

BET-FI 51.278,90 0,33% 

BET-NG 841,38 0,55% 

BET-XT 1.096,98 0,55% 

BET-XT-TR 1.940,70 0,55% 

BETAeRO 976,56 2,05% 

ROTX 26.509,65 0,49% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 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 1,3300 22.136.858,21 

TLV 2,5400 4.943.701,74 

SNP 0,4750 2.933.587,08 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

ONE 1,3300 16.567.348 

SNP 0,4750 6.290.735 

TRP 0,9620 1.987.979 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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=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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

