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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  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

Lichiditatea a fost mai mult decat dubla, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de aproape 7 mil. 
Euro, din care o treime datorata unui singur 

emitent, SNP.  Cei mai multi indici au inchis pe 

plus, cu aprecieri in jur de +0,5%.  

Primul loc al clasamentului lichiditatii a fost ocupat 

detasat de SNP, beneficiarul unei tranzactii mari, 
de aproape jumatate din total. Pe locul doi, cu 

peste 5 milioane lei, s-a clasat TLV, care a inchis 

iar in maximul zilei, 2,46 lei/actiune. Pe trei a urcat 
FP, ramas la aceeasi cotatie. SNG a avut iar o zi 

foarte buna, apreciindu-se cu 2,35%, dupa ce 

crestea si cu 4%. In schimb, SNN, care a reusit sa 
treaca de un million de lei, a scazut brusc la ultima 

tranzactie, inchizand pe minus cu 0,91%. Au fost 

9 emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 

tranzactionata. 

TGN si EBS au depasit un million de lei fiecare, la 
fel ca M. BRD s-a apreciat iar semnificativ, 

inchizand peste pragul de 14 lei/actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Bursă: Toate cele nouă companii care s-au listat în 2022 sunt pe minus, de la o scădere de 13% 

pe DN Agrar la un declin de 2% pe Roca Industry. Cea din urmă este singura cu o depreciere mai 
mică decât cea înregistrată de BET de la listare încoace. (zf.ro) 

 
 

SIF Muntenia (SIF4) a informat investitorii că, în data de 6 iunie 2022, a încheiat cu Centrul 
Medical Unirea un contract de vânzare-cumpărare privind transferul a 1.882.496 de acţiuni 

deţinute de societatea de investiţii financiare la Muntenia Medical Competences. (zf.ro) 
 
 

Norofert (NRF) a devenit prima societate prezentă pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti 
care primeşte un rating de tip ESG (mediu, social şi guvernanţă corporativă), conform BVB. 

(zf.ro) 
 

 
Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti: "Îndeplinim toate criteriile calitative pentru 

a fi promovaţi la statutul de piaţă emergentă de către MSCI" (bursa.ro) 
 

 
Și în a 2-a zi a săptămânii, tendința de la Bursa de Valori București a fost pozitivă, chiar dacă 

susținerea nu a fost foarte bună la cumpărare prin prisma volumelor. Rulajul pieței de acțiuni a 
fost de numai 34,14 milioane lei (6,91 milioane euro), asigurat în proporție de aproape o treime 

de transferurile însumând 11,13 milioane lei realizate pe titlurile OMV Petrom (SNP). (profit.ro) 
 
 

Principalii indici bursieri din SUA s-au apreciat pentru a doua zi consecutiv marți, recuperând 
integral pierderile de săptămâna trecută. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-toate-cele-companii-s-au-listat-2022-minus-scadere-13-dn-agrar-20899330
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-muntenia-vinde-catre-centrul-medical-unirea-o-participatie-de-1-20898942
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/norofert-prima-companie-de-pe-aero-care-primeste-un-rating-esg-fiind-20899401
https://www.bursa.ro/radu-hanga-presedintele-bursei-de-valori-bucuresti-indeplinim-toate-criteriile-calitative-pentru-a-fi-promovati-la-statutul-de-piata-emergenta-de-catre-msci-62376648
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-jumatate-de-procent-pe-fondul-unei-lichiditati-modeste-20732946
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-americane-recupereaza-declinul-de-saptamana-trecuta-20733233


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.441,32 0,59% 

BET-TR 23.542,16 0,59% 

BET-BK 2.313,75 0,14% 

BETPlus 1.858,20 0,57% 

BET-FI 49.151,51 -0,23% 

BET-NG 905,36 0,70% 

BET-XT 1.080,90 0,50% 

BET-XT-TR 2.031,76 0,51% 

BETAeRO 961,30 0,02% 

ROTX 27.504,56 0,79% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 07 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) 

SNP 0,4600 11.131.164,92 

TLV 2,4600 5.174.365,06 

FP 2,0000 3.017.119,27 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 24.192.649 

TLV 2,4600 2.113.594 

FP 2,0000 1.507.159 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 07 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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/

