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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 scazut iar semnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 5,8 mil. Euro.  
Indicii au inchis mixt, de la –0,96% (BET-PLUS) la 

+0,46% (BET-FI).  

TLV si-a pastrat primul loc al clasamentului 

lichiditatii, cu 5,7 milioane lei, si a inchis pe minus 

cu 4,58% in ziua ex-dividend.  Pe doi, la mica 
distanta,  a urcat SNG, iar pe trei s-a clasat BRD, 

care a inchis pe plus cu 1,61%, apropiindu-se de 

pragul de 14 lei/actiune. SNP a pierdut tot avansul 
anterior, scazand cu 2,16%. Si SNN a inchis pe 

minus pe un volum mai mare de un million de lei. 

Dupa volumele bune din ultimele zile, SIF5 a facut 
obiectul unei tranzactii “deal” de 4 milioane lei. Au 

fost doar 5 emitenti care au depasit 1 milion de lei 

valoare tranzactionata. 

FP nu s-a tranzactionat decat in valoare de 0,58 

milioane lei si a inchis usor pe plus. EL s-a aprecit 

cu peste 2%, dar pe un volum, ca de obicei, mic. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele mai mari dobânzi pentru titlurile de stat Fidelis: micii investitori de la Bursa de Valori 

Bucureşti vor putea împrumuta din 6 iunie 2022 statul român chiar şi cu 7,8% pe an. (zf.ro) 
 

 
Există o reticenţă din partea clienţilor tocmai în această idee de a vedea ce se întâmplă, aşteptând 

eventuale ştiri care să le întărească ideea de a intra sau de a rămâne în continuare în aşteptare. 
Îmbucurător este că nu există nicio presiune la vânzare în acest moment, fapt dovedit şi de 

lichiditate, spune Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al societăţii de brokeraj Estinvest. 
(zf.ro) 
 

 
În contextul corecției ex-dividend de la Banca Transilvania și al unui impuls de vânzare pe bursele 

mari, și la BVB am consemnat o sesiune negativă. Ultima ședință a săptămânii de tranzacționare 
de la Bursa de Valori București a fost una „roșie”, în contextul în care și la New York Stock 

Exchange indicele S&P500 s-a aflat pe o tendință de depreciere, care l-a readus în zona de 4.100 
de puncte. (profit.ro) 

 
 

Larry Fink, directorul general al BlackRock Inc., cel mai mare manager de active din lume cu 
aproape 10 trilioane de dolari sub administrare, consideră că inflaţia va rămâne la un nivel ridicat 

timp de câţiva ani, în primul rând din cauza lanţurilor globale de aprovizionare care încă sunt 
într-un proces de distrugere, nu de reconstrucţie. (bursa.ro) 

 
 
Bursa din Varşovia suspendă de la tranzacţionare acţiunile Aforti Holding, grup financiar polonez 

prezent cu bonduri la BVB, după ce compania nu şi-a publicat raportul anual. (zf.ro)  
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cele-mai-mari-dobanzi-pentru-titlurile-de-stat-fidelis-micii-20882979
https://www.zf.ro/zf-deschiderea-de-astazi/emisiunea-zf-deschiderea-astazi-marcel-murgoci-estinvest-exista-20892622
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/declin-de-aproape-un-procent-la-bvb-volumele-sunt-foarte-mici-20728774
https://www.bursa.ro/larry-fink-ceo-ul-blackrock-inc-cel-mai-mare-manager-de-active-din-lume-inflatia-va-ramane-ridicata-timp-de-cativa-ani-81846649
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-din-varsovia-suspenda-de-la-tranzactionare-actiunile-aforti-20892510


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.263,31 -0,95% 

BET-TR 23.151,25 0,07% 

BET-BK 2.299,79 -0,30% 

BETPlus 1.832,07 -0,96% 

BET-FI 49.172,77 0,46% 

BET-NG 889,99 -0,06% 

BET-XT 1.067,45 -0,69% 

BET-XT-TR 2.001,69 0,07% 

BETAeRO 957,20 0,19% 

ROTX 27.023,37 -0,84% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 03 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 2,3950 5.727.766,84 

SNG 45,5000 5.246.539,30 

BRD 13,9000 3.122.536,16 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4540 5.692.200 

BRK 0,2160 3.408.155 

TLV 2,3950 2.396.056 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 03 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=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
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 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/

