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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a cazut la un nivel extrem de slab, 

unul dintre cele mai slabe din ultimii ani, valoarea 
tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 3 mil. Euro.  

Toti indicii au inchis pe plus, cu aprecieri in jur de 

+1%.  

Tot TLV ocupat primul loc al clasamentului 

lichiditatii, cu doar 2,46 milioane lei. A inchis pe 
plus cu 1,46%, in maximul zilei.  SNG, ocupantul 

locului doi, s-a apreciat cu 2,97%, dar se 

apropiase si de 4% in timpul sedintei. Pe locul trei, 
SNN, in ziua ex-dividend, a scazut cu 2,33%, mai 

putin decat valoarea teoretica. SNP a a revenit pe 

plus, pe un volum putin mai mare de un milion de 
lei, la fel ca EBS si FP. Au fost 6 emitenti care au 

depasit 1 milion de lei valoare tranzactionata. 

TRP si WINE au avut sub 500.000 lei fiecare si au 

inchis pe minus. Volume slabe au avut si TGN, BRD 

sau ONE, dar toate au inchis sedinta in zona 

pozitiva. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

Singurul fond tranzacţionat la Bursa de Valori Bucureşti ajungea la 6.093 de investitori în data 
de 31 mai 2022, de la 4.051 în ultima zi a anului trecut, constituind un plus de 2.042 de 

investitori, adică 50,4% conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la BVB. (zf.ro) 
 

 
Agroland Business System (AG), companie care operează cea mai mare reţea de magazine 

agricole din România, deţinută majoritar de Horia Cardoş, a anunţat obţinerea unui grant de circa 
120.000 de euro prin programul IMM-AGRI-FOOD. (zf.ro) 

 
 
Raiffeisen Bank, una dintre cele mai mari instituţii de credit din România, pregăteşte o emisiune 

de obligaţiuni verzi, denominată în lei, pe care să o aducă la Bursa de Valori Bucureşti la finele 
lunii iunie, potrivit unor surse ale ZF. (zf.ro) 

 
 

Debutul de săptămână de la Bursa de Valori București a fost caracterizat de o lichiditate foarte 
slabă. După 2 sesiuni de deprecieri, la BVB am consemnat o zi de revenire, în care piața a reușit 

să surmonteze chiar și ajustarea ex-dividend de 2,33% a titlurilor Nuclearelectrica (SNN), ce au 
închis la prețul de 43,95 lei/acțiune o ședință în care au cumulat schimburi de 1,41 milioane lei. 

(profit.ro) 
 

 
Debut timid al operațiunii din iunie în programul Fidelis, cu interes preponederent al investitorilor 

pentru obligațiunile guvernamentale denominate în lei. (profit.ro) 
 
 

Business internaţional. Valoarea IPO din Europa şi Statele Unite s-a prăbuşit cu 90% anul acesta 
pe fondul noului context geopolitic şi al efectelor generate de inflaţie. (zf.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/etf-bet-patria-tradeville-singurul-etf-listat-bursa-valori-bucuresti-20895678
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/agroland-business-system-grup-antreprenorial-local-de-retail-20895680
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/raiffeisen-bank-pregateste-noi-obligatiuni-verzi-pentru-bursa-de-20895677
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-urca-volumele-se-prabusesc-20731737
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/titlurile-stat-dobanzi-record-ultimii-ani-atrag-plasamente-aproape-7-milioane-euro-prima-zi-ofertei-finantelor-exercitiul-primavara-valoarea-subscrierilor-s-ridicat-aproximativ-400-milioane-euro-20731846
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-valoarea-ipo-din-europa-si-statele-unite-s-a-20895682


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.368,40 0,86% 

BET-TR 23.404,37 1,09% 

BET-BK 2.310,56 0,47% 

BETPlus 1.847,58 0,85% 

BET-FI 49.266,46 0,19% 

BET-NG 899,11 1,02% 

BET-XT 1.075,47 0,75% 

BET-XT-TR 2.021,50 0,99% 

BETAeRO 961,15 0,41% 

ROTX 27.287,97 0,98% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 06 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 2,4300 2.460.974,64 

SNG 46,8500 2.175.591,20 

SNN 43,9500 1.410.676,10 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4590 2.341.372 

COMI 0,0065 2.323.360 

DAFR 0,0160 1.893.638 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 06 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=SNN
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=COMI
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DAFR
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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/

