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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 crescut nesemnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 5,4 mil. Euro. 
Pe piata obligatiunilor valoarea a fost peste 140 

milioane Euro datorita inregistrarii unei emisiuni 

BCR.  Toti indicii au inchis iar pe plus, cu aprecieri 

in jur de +0,2%.  

La fel ca in sedinta anterioara, cei mai 
tranzactionati emitenti au fost BRD si TLV. BRD s-

a apropiat de 7 milioane lei, TLV de 5 si ambele au 

inchis pe plus. SNP a ocupat locul trei, cu 4,4 
milioane lei. SNG a a inchis din nou pe plus 

(+0,52%). DIGI a intrat in clubul celor peste un 

million de lei. Au fost tot 6 emitenti care au depasit 

1 milion de lei valoare tranzactionata. 

EL s-a apreciat cu aproape 2% dupa ce AGA a 
aprobat un plafon de finantare de pana la 1,7 

miliarde lei. FP a scazut usor pe un volum similar 

cu cel de ieri, de 0,5 milioane lei. SNN abia a 

depasit 200.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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SIF Oltenia a anunţat că pe 9 iunie 2022, în calitate de acţionar deţinând 4,36 de milioane de 
acţiuni reprezentând 3,27% din capitalul social Băncii de Import-Export a României EximBank, 

şi-a exprimat intenţia de retragere din calitatea de acţionar în conformitate cu prevederile art. 
134 alin. (1) lit. d) din Legea 31/1990 R. (zf.ro) 

 
BCR, a doua cea mai mare instituţie de credit din România după Banca Transilvania, a atras 702 

milioane de lei de la investitori de calibru, precum fonduri de pensii, fonduri mutuale, companii 
de asigurări, printr-o emisiune de obligaţiuni verzi denominată în lei şi necesară pentru  criteriile 

cu privire la cerinţele minime de fonduri proprii şi datorii (MREL). (zf.ro) 
 
Într-o sesiune în care cele mai lichide 2 acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania și BRD, în piața 

de obligațiuni, de asemenea, BCR a venit cu o emisiune în valoare de peste 700 milioane lei. La 
New York Stock Exchange, piața a fost pe o tendință corectivă și indicele S&P500 s-a întors din 

nou în zona de 4.100 de puncte, însă la Bursa de Valori București cotațiile au căutat să-și croiască 
loc în sus. (profit.ro) 

 
Acţiunile UiPath au crescut cu 25,6% într-o săptămână după ce primul unicorn românesc a 

anunţat că şi-a înjumătăţit pierderile. Capitalizarea societăţii, plus 2,4 miliarde de dolari în 
ultimele zile. (zf.ro) 

 
Marile acţiuni din sectorul tehnologic se află în mijlocul celei mai mari prăbuşiri din ultimii zece 

ani, iar unii investitori, bântuiţi de prăbuşirea dot-com din 2000, se pregătesc pentru pierderi şi 
mai mari, scrie cotidianul Wall Street Journal. (zf.ro) 

 
Acțiunile europene au închis în scădere ședința de joi, iar costurile de împrumut din zona euro 
au urcat la maximul ultimilor 8 ani, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că 

pregătește, pentru luna viitoare, prima majorare a dobânzilor din 2011 și anticipează o altă 
majorare în septembrie.  (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-oltenia-vrea-sa-se-retraga-din-actionariatul-eximbank-dupa-ce-20905520
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bcr-atrage-700-mil-lei-de-la-investitori-intr-o-finantare-cu-o-20906021
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zi-bancara-la-bursa-20735411
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-uipath-au-crescut-cu-25-6-intr-o-saptamana-dupa-ce-primul-20906034
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cotidianul-american-wall-street-journal-deceniul-de-dominatie-tech-20905737
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-europene-au-inchis-in-scadere-dupa-anunturile-bce-20735401


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.480,00 0,20% 

BET-TR 23.614,08 0,19% 

BET-BK 2.317,32 0,13% 

BETPlus 1.863,75 0,19% 

BET-FI 49.094,90 0,36% 

BET-NG 911,33 0,25% 

BET-XT 1.084,21 0,25% 

BET-XT-TR 2.037,90 0,25% 

BETAeRO 963,55 0,24% 

ROTX 27.601,38 0,25% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 09 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) 

BRD 14,4000 6.916.304,94 

TLV 2,4600 4.657.203,13 

SNP 0,4600 4.390.354,06 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 9.545.882 

TLV 2,4600 1.900.507 

BRK 0,2330 1.442.481 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 09 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=BRD
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK


 

                                                  
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

