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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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Lichiditate foarte slaba la BVB fara fluctuatii 

importante ale principalilor indici. Valoarea 
tranzactionata pe actiuni a fost de 4,5 mil.Euro iar 

a certificatelor 1,5 mil.Euro.  Indicii BET-FI si BET-

NG au avut aprecieri de 0,94%, respectiv 0,41% 
in timp de BET, BET-TR, BETPlus si BETAeRO au 

consemnat usoare scaderi. 

Cele mai tranzactionate actiuni au fost ale Bancii 

Transilvania (TLV), valoarea tranzactiilor atingand 

6 mil.Lei si ultimul pret inregistrat fiind 2,3050 lei/ 
actiune, iar SNP s-a situat pe locul secund, cu 3,3 

mil.Lei. si incheind sedinta la pretul de 0,4785 lei/ 

actiune. BRD a ocupat a treia pozitie cu 2,3 mil.Lei. 
Doar SNG si doua produse structurate au mai 

depasit 1 mil.Lei ca valoare tranzactionata. 

In cadrul ofertei de titluri de stat Fidelis au fost 

subscrise pana acum de catre investitori aproape 

4 mil. din cele denominate in Leicu scadenta de un 
an (R2306A) si sub 1 mil.din titlurile cu scadenta 

peste 3 ani (R2506A). 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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La BVB am consemnat o sesiune marcată de o lichiditate foarte slabă și fluctuații minore ale 
principalilor indici. Decizia de majorare a dobânzii de referință pentru dolar operată de Rezerva 

Federală Americană, deși a antrenat un raliu la New York Stock Exchange imediat după 
comunicare, a precipitat astăzi un val de vânzări, care a dus indicele S&P500 către zona de 3.650 

de puncte, minime ale ultimelor 18 luni. Presiunea asupra cotațiilor s-a menținut. (profit.ro) 
 

Investitorii au realizat plasamente în echivalent 149,29 milioane euro pentru cele 4 emisiuni 
scoase la licitație de Ministerul Finanțelor Publice într-o ofertă programată să se încheie pe data 

de 21 iunie. Interesul cel mai mare este pentru titlurile denominate în lei, plasamentele pentru 
acestea reprezentând 67,00% din totalul volumelor și 81,10% din totalul ordinelor. (profit.ro) 
 

Volatilitatea din pieţele de capital internaţionale s-a manifestat şi în Romania, pe măsură ce 
investitorii au reanalizat riscurile generate de actualul context. Astfel, la Bursa de Valori Bucureşti 

(BVB), au fost realizate luna trecută mai multe tranzacţii ca număr faţă de mai 2021, însă pe 
fondul unor volume mai mici, reiese dintr-un comunicat de presă al BVB. (zf.ro) 

 
Erste Group recomandă cumpărarea de acțiuni Transport Trade Services (TTS), cu un preț țintă 

de 12,2 lei/acțiune, conform unui raport de analiză publicat în BVB Research Hub. Conform 
analiștilor, TTS este puțin expusă și ar trebui să poată face față impactului actual al războiul din 

Ucraina și să-și mențină poziția de prim rang printre transporatorii și manipulatorii portuari în 
Bazinul Dunării și Portul Constanța. (financialintelligence.ro) 

 
În cazul Hidroelectrica, în timp ce acţionarul minoritar - Fondul Proprietatea - administrat de 

compana Franklin Templeton - care deţine 20% din portofoliul societăţii de stat, doreşte o listare 
duală - la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi la bursa din Londra -, autorităţile din ţara noastră - 
ASF, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), conducerea BVB şi 

Asociaţia Administratorilor de Fonduri - vor ca firma românească să fie listată doar la Bucureşti. 

(bursa.ro) 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/natura-moarta-la-bursa-nu-mai-sunt-investitori-sa-anime-nici-tranzactiile-nici-dinamica-indicilor-20743057
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/oferta-de-titluri-de-stat-a-finantelor-aduna-subscrieri-de-aproape-150-milioane-euro-20743201
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/incertitudinile-internationale-resimtite-la-bursa-locala-mai-multe-20924457
https://financialintelligence.ro/erste-recomanda-cumpararea-de-actiuni-tts-pret-tinta-122-lei-actiune/
https://www.bursa.ro/fondul-proprietatea-ameninta-autoritatile-daca-hidroelectrica-nu-va-fi-listata-dual-cel-mai-probabil-fp-va-diminua-pachetul-de-actiuni-scos-la-vanzare-02157645


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.065,95 -0,08 

BET-TR 22.835,64 -0,09 

BET-BK 2.240,74 -0,02 

BETPlus 1.802,04 -0,08 

BET-FI 49.383,08 0,94 

BET-NG 901,94 0,41 

BET-XT 1.054,17 0,03 

BET-XT-TR 1.981,93 0,04 

BETAeRO 921,62 -0,53 

ROTX 26.760,77 -0,04 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 16 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 2,3050 6.047.359,80 

SNP 0,4785 3.391.516,55 

BRD 13,0000 2.312.583,64 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4785 7.070.554 

TLV 2,3050 2.607.205 

BRK 0,2050 1.237.059 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 16 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=SNP
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=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/

