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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 
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Lichiditatea a ramas cam neschimbata, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni de peste 9,3 mil. Euro 
datorandu-se si inregistrarii OPC PREB (aproape o 

treime din aceasta valoare).  Indicii au inchis mixt, 

de la – 1,55% (BET-FI) la +0,34% (BETAeRO).  

TLV a revenit dupa cateva sedinte pe primul loc al 

clasamentului lichiditatii, cu 11,5 milioane lei. A 
inchis pe minus cu 0,79% in ultima zi cum-

dividend.  La mare distanta,  pe doi a coborat SNP, 

care a reusit pe final sa inchida pe zero. FP a 
ocupat locul trei si a scazut cu 3,65% in ziua ex-

dividend. SIF5 a avut iar un volum foarte bun, 

peste 2 milioane de lei. Au fost tot 7 emitenti care 

au depasit 1 milion de lei valoare tranzactionata. 

SNG a inchis usor pe minus dar in minimul zilei.  
Valoarea  tranzactionata WINE si EL au trecut de 

un milion de lei fiecare, dar au inchis pe minus. 

TRP a revenit pe plus dar pe un volum foarte mic. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Listarea Hidroelectrica poate accelera creşterea numărului de investitori la bursă, care acum se 

ridică aproape 90.000, faţă de circa 50.000 în urmă cu trei ani, a spus ieri Adrian Tănase, 
directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în cadrul unei conferinţe de presă. 

(bursa.ro) 
 

 
Statul vinde sub 1% din acțiunile OMV Petrom foștilor salariați ai companiei, la mai puțin de 

jumătate din prețul actual de la BVB. (profit.ro) 
 
 

Cele mai performante 10 fonduri de acţiuni deschise locale le-au livrat investitorilor din aprilie 
2021 până în aprilie 2022, perioadă care include şi şocul din pieţe al războiului din Ucraina, 

randamente cuprinse între 11,8% şi 18,5%. (zf.ro) 
 

 
Romgaz introduce în producţie trei sonde noi, la Coşereni, judeţul Ialomiţa, o investiţie de 31 

milioane lei. (zf.ro) 
 

 
Ce evoluţii au avut pieţele europene în luna mai: Rusia este pe podium. Ungaria, la coada 

clasamentului. Lichiditatea medie de la BVB a crescut cu 25% în mai faţă de aprilie. (zf.ro) 
 

 
La BVB am consemnat o ședință de deprecieri pe volume apropiate de media ultimilor 3 ani. 
Investitorii de la Bursa de Valori București au revenit cu elan la vânzare după Ziua Copiilor, care 

a fost de pauză în tranzacționare. La început, cotațiile au rezistat mai bine, dar prefigurarea unei 
deschideri negative la New York Stock Exchange a adus presiunea de sens descendent. (profit.ro) 

 

 

https://www.bursa.ro/adrian-tanase-directorul-general-al-bvb-listarea-hidroelectrica-poate-accelera-cresterea-numarului-de-investitori-la-bursa-21636646
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/ultima-ora-statul-vinde-sub-1-din-actiunile-omv-petrom-fostilor-salariati-ai-companiei-la-mai-putin-de-jumatate-din-pretul-actual-de-la-bvb-20727151
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cele-mai-performante-10-fonduri-deschise-locale-de-actiuni-20886408
https://www.zf.ro/companii/energie/romgaz-introduce-in-productie-trei-sonde-noi-la-cosereni-judetul-20885346
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-evolutii-au-avut-pietele-europene-in-luna-mai-rusia-este-pe-20886416
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-bursa-pierde-un-procent-trasa-in-jos-de-corectia-ex-dividend-a-actiunilor-fondul-proprietatea-20727792


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.380,64 -1,03% 

BET-TR 23.135,10 0,27% 

BET-BK 2.306,80 -0,46% 

BETPlus 1.849,80 -1,04% 

BET-FI 48.946,19 -1,55% 

BET-NG 890,55 -0,26% 

BET-XT 1.074,91 -0,87% 

BET-XT-TR 2.000,33 0,11% 

BETAeRO 955,34 0,34% 

ROTX 27.253,31 -1,12% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 02 iunie 2022.  

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 2,5100 11.497.641,17 

SNP 0,4640 4.534.726,83 

FP 1,9800 3.943.038,85 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4640 9.894.097 

TLV 2,5100 4.598.815 

FP 1,9800 1.984.736 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 02 iunie 2022. 

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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand c 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/

