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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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Valoarea totala a tranzactiilor pe BVB s-a apropiat 

de 11 mil.Euro, tranzactiile pe actiuni totalizand 
9,67 mil.Euro. Indicii au avut in general aprecieri 

modeste, cu exceptia BET-FI si BET-AeRO care au 

scazut cu 0,25%. 

Actiunile companiei OMV Petrom (SNP) au avut un 

avans de 3,91% pana la pretul de 0,4780 lei/ 
actiune ca urmare a propunerii distribuirii unui 

dividend special de 0,0450 lei/ actiune. Rulajul  pe 

actiunile SNP de 20,39 mil Lei a reprezentat 
aproape jumatate din valoarea tranzactiilor pe 

actiuni. TLV s-a clasat pe locul secund cu doar 8,22 

mil.Lei iar BRD pe locul al treilea cu doar 3,9 
mil.Lei. FP a inregistrat o corectie de 1,02%           

pe un volum de 2,5 milioane lei. Au fost doar 8 

emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 

tranzactionata, intre care si un structurat pe DOW. 

SNG a scazut cu 1,48% iar SNN a crescut usor cu 
0,24%, fiecare avand o valoare tranzactionata mai 

mare de 1 mil.Lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Rezerva Federală a majorat miercuri dobânda de referinţă cu trei sferturi de punct procentual 

pentru a stopa creşterea inflaţiei şi a prognozat o încetinire a economiei şi o creştere a şomajului 
în lunile următoare, anunţă Reuters. Majorarea dobânzii a fost cea mai mare operată de banca 

centrală americană din 1994 şi a fost efectuată după ce datele recente au arătat un progres redus 
în lupta împotriva inflaţiei. (zf.ro) 

 
Într-un climat de tubulențe în piețele financiare internaționale, bursa românească a avut propria 

poveste care să catalizeze piața. Este vorba despre propunerea directoratului OMV Petrom (SNP) 
pentru distribuirea unui dividend special de 0,0450 lei/acțiune care va duce la o valoare agregată 
a repartizărilor de câștiguri către acționari ale societății la 2,55 miliarde lei. (profit.ro) 

 
Cu un preţ al motorinei de 9 lei pe litru, mai mare cu 45% de la începutul acestui an, ceea ce a 

adus un profit net istoric pentru singura companie care exploatează petrol în România, fiind una 
cu acţionariat majoritar austriac, un anunţ de marţi seară i-a luat prin surprindere pe investitori: 

Petrom vrea să le acorde acţionarilor 2,5 mld. lei sub formă de dividende speciale. (zf.ro) 
 

Deprecierea activelor fondurilor de pensii Pilon II din acest an nu este cauzată de scăderi bursiere, 
ci de deprecierea temporară a valorii titlurilor de stat din portofoliu, în care fondurile de pensii 

private obligatorii investesc aproximativ două treimi din active, conform prevederilor legale în 
vigoare, au spus ieri reprezentanţii Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România 

(APAPR), în cadrul unei conferinţe de presă. (bursa.ro) 
 

Bursa de la New York a salutat hotărârea băncii centrale americane (Fed) de a limita inflația prin 
majorarea puternică a dobânzii cheie miercuri, potrivit AFP. Dow Jones a crescut cu 1,00%, până 
la 30.668,53 puncte. S&P 500 a câștigat 1,46%, până la 3.789,99 puncte, arată Hotnews. 

(profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/breaking-fed-lupta-inflatia-rezerva-federala-americana-anuntat-cea-20921454
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/dividendul-suplimentar-propus-de-omv-petrom-mentine-bursa-pe-verde-20741788
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-scumpirea-benzinei-in-romania-le-a-adus-20921315
https://www.bursa.ro/asociatia-pentru-pensiile-administrate-privat-din-romania-deprecierea-activelor-fondurilor-de-pensii-este-cauzata-de-scaderea-temporara-a-valorii-titlurilor-de-stat-82147644
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-revine-pe-crestere-dupa-cea-mai-mare-inasprire-monetara-din-1994-20741931


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.075,98 0,09 

BET-TR 22.856,04 0,11 

BET-BK 2.241,19 0,11 

BETPlus 1.803,40 0,08 

BET-FI 48.925,47 -0,25 

BET-NG 898,23 0,56 

BET-XT 1.053,89 0,15 

BET-XT-TR 1.981,22 0,17 

BETAeRO 926,55 -0,25 

ROTX 26.770,73 0,29 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 15 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 0,4780 20.393.706,01 

TLV 2,3100 8.478.297,08 

BRD 13,2400 3.941.758,84 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4780 42.564.395 

TLV 2,3100 3.670.736 

BRK 0,2275 2.231.529 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 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://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://www.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/

