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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, dar a ramas modesta, 

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind sub 7 mil. 
Euro. Pe piata certificatelor s-a depasit valoarea 

de 1,7 milioane de Euro.  Indicii au inchis puternic 

pe minus, cu deprecieri peste 2%, cu exceptia 

BET-FI (+0,02%).  

TLV s-a detasat clar in cel mai tranzactionat 
emitent, cu peste 9 milioane lei. Urmatorul clasat, 

BRD, nu a ajuns la 3,5 milioane lei. Amandoua 

bancile au inchis puternic pe minus, in jur de -4%. 
SNP a ocupat locul trei si a facut figura distincta, 

trecand in zona pozitiva la finalul sedintei, ulterior 

anuntand un dividend special de 0,045 lei/actiune. 
SNG a inregistrat o prima corectie serioasa            

(-3,08%) pe un volum de 3,3 milioane lei. Au fost  

12 emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 
tranzactionata, intre care si trei structurate pe 

DOW. 

M, EBS sau TRP au scazut cu mai mult de 4%. SNN 

a inchis in minimul zilei, in scadere cu 3,33%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

 
OMV Petrom – cea mai mare companie de la Bursa de la Bucureşti, şi a cărei profitabilitate este 

direct proporţională cu preţul carburanţilor, a anunţat marţi seară că va propune acţionarilor un 
dividend special de 0,045 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 10%, pe fondul “poziţiei 

financiare solide”. (zf.ro) 
 

 
Bursa de la Bucureşti înregistrează de la începutul anului o scădere de 7,6% prin prisma indicelui 

BET al celor mai tranzacţionate 20 de companii, şi un minus de 1,2% prin prisma BET-TR, care 
include şi dividendele acordate de acestea. (zf.ro) 
 

 
Bittnet (BNET) anunţă semnarea unei tranzacţii cu privire la intrarea în acţionariatul 

DendrioSolutions a Agista, fond de investiţii alternative în curs de autorizare, parte a Impetum 
Group. (bursa.ro) 

 
 

La BVB am consemnat una din cele mai nefaste ședințe dn ultimii ani, cu declin amplu al cotațiilor 
și volume foarte slabe. La revenirea după vacanța de Rusalii, investitorii activi la Bursa de Valori 

București au avut de înglobat în prețuri valul de vânzări de la New York Stock Exchange, care a 
adus indicele S&P500 în zona de “bear market”. (profit.ro) 

 
 

Acțiunile europene s-au depreciat pentru a șasea sesiune consecutivă marți, până la cel mai 
redus nivel din ultimele 16 luni, pe fondul îngrijorărilor privind accelerarea inflației și eventuala 
intrare a economiei în recesiune. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/breaking-petrom-companie-care-si-a-triplat-profitul-in-t1-2022-vrea-20918147
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-valori-bucuresti-are-in-2022-o-scadere-de-7-6-prin-prisma-20918343
https://www.bursa.ro/dendrio-solutions-semneaza-un-parteneriat-cu-agista-si-se-pregateste-sa-devina-companie-publica-20727646
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-sufera-un-recul-de-peste-2-sub-influenta-socului-din-pietele-externe-tonul-scaderilor-este-dat-de-actiunile-bancare-20740415
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-coboara-la-minimele-ultimelor-16-luni-20740375


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.064,94 -2,34 

BET-TR 22.830,05 -2,32 

BET-BK 2.238,74 -2,34 

BETPlus 1.802,00 -2,33 

BET-FI 49.048,69 0,02 

BET-NG 893,27 -2,14 

BET-XT 1.052,28 -2,10 

BET-XT-TR 1.977,76 -2,09 

BETAeRO 928,83 -3,12 

ROTX 26.692,32 -2,33 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 14 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 2,3150 9.286.343,37 

BRD 13,3000 3.487.785,48 

SNP 0,4600 3.485.757,55 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 7.686.627 

TLV 2,3150 3.983.123 

BRK 0,2230 1.280.770 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 14 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=BRD
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
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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/

