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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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Lichiditatea a crescut, dar valoarea tranzactiilor pe 

actiuni nu a ajuns la 7 mil. Euro. Toti indicii au 
inchis semnificativ pe plus, majoritatea cu 

aprecieri peste 1,2%. 

Cel mai tranzactionat emitent a fost TLV, care a 

depasit 9 milioane lei si s-a apreciat cu 2,61%. Pe 

doi, aproape de TLV, s-a clasat SNP, care s-a 
numarat printre putinii emitenti importanti care au 

inchis pe minus. Locul trei, cu peste 3 milioane lei, 

a fost ocupat de SNG. Acesta a inchis in 49,05 
lei/actiune, nou maxim istoric, dar in timpul 

sedintei s-a apropiat foarte mult de pragul de 50. 

FP a revenit peste pragul de 2 lei/actiune 
(+2,03%). Cotatia BRD a ramas iar neschimbata. 

Au fost 7 emitenti care au depasit 1 milion de lei 

valoare tranzactionata. 

M s-a apreciat puternic, cu peste 5,5%. Cu peste 

2% a crescut si SNN, dar pe un volum sub 1 milion 
de lei. Peste 1 milion s-a tranzactionat TGN, care 

a inchis in 243 lei/actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Marţi, 21 iunie 2022, se încheie subscrierea pentru Fidelis, ediţia a opta. Până acum s-au strâns 

1,2 mld. lei de la micii investitori. Titlurile de stat ajung la BVB, acolo unde preţul va fluctua în 
funcţie de condiţiile din economie şi de raportul cerere/ofertă. (zf.ro) 

 
 

Un semnal de vânzare puternic precipitat la Bursa de Valori București este infirmat de a 2-a 
ședință “verde” consecutiv. Nu a fost practic o raliere a cumpărătorilor, rulajul pieței de acțiuni 

fiind de numai 34,14 milioane lei (6,90 milioane euro), dar într-o piață slabă a fost suficient ca o 
serie de ordine de vânzări să miște în sens ascendent acțiuni care dețin procentaje importante în 
structura indicilor principali. (profit.ro) 

 
 

Acțiunile europene au închis în creștere ședința de luni, după cea mai slabă săptămână din martie, 
în contextul în care unii investitori au văzut declinul recent ca pe o oportunitate de cumpărare. 

Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis în urcare cu 0,88%. (profit.ro) 
 

 
Celebrul cotidian american The Wall Street Journal: Petrecerea cripto s-a încheiat. Industria 

criptomonedelor a fost construită pe fanfaronadă, entuziasm şi optimism. Toate trei sunt în criză 
în aceste zile, pe măsură ce pierderile şi concedierile se înmulţesc. (zf.ro) 

 
 

Bank of America: Istoria spune că următoarea piaţă „bull” se află la doar câteva luni distanţă şi 
S&P 500 ar putea urca la pragul de 6.000 de puncte, plus 63%. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/marti-21-iunie-2022-incheie-subscrierea-fidelis-editia-opta-pana-20934630
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-procent-si-jumatate-fara-ajutorul-butonului-american-20747086
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-europene-au-inchis-in-crestere-dupa-cea-mai-slaba-saptamana-din-martie-20747116
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/celebrul-cotidian-american-the-wall-street-journal-petrecerea-cripto-20934636
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bank-of-america-istoria-spune-ca-urmatoarea-piata-bull-se-afla-la-20933339


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.325,80 1,51 

BET-TR 23.324,54 1,51 

BET-BK 2.278,46 1,17 

BETPlus 1.840,24 1,47 

BET-FI 49.844,21 0,35 

BET-NG 923,23 1,09 

BET-XT 1.074,11 1,24 

BET-XT-TR 2.019,07 1,24 

BETAeRO 930,13 0,81 

ROTX 27.369,50 1,51 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 20 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 2,3600 9.104.615,54 

SNP 0,4745 8.141.616,36 

SNG 49,0500 3.150.628,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4745 16.974.303 

TLV 2,3600 3.877.657 

CMP 0,4800 1.353.070 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 20 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=SNG
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=CMP
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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/

