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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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Inca o sedinta cu lichiditate slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 6,6 mil. Euro, 

obtinuta si cu ajutorul unei tranzactii “deal” cu 

actiuni SIF1. Un singur indice, BETAeRO, a inchis 
pe minus, ceilalti apreciindu-se cu mai mult de 

0,4%. 

Cel mai tranzactionat emitent a fost tot TLV, cu o 

valoare de 5,1 milioane lei. A inchis pe minus cu 

0,42%. Pe doi, foarte aproape, cu peste 5 milioane  
lei, s-a clasat SNG, performerul ultimei perioade, 

care a inchis iar pe plus, exact in pragul de 50 

lei/actiune, pe care il depasise in timpul sedintei. 

Locul trei a fost ocupat de FP, care s-a mentinut 

peste pragul de 2 lei/actiune. SNP si  BRD au inchis 

pe plus. Dupa inchiderea sedintei, SNP a publicat 
convocatorul AGA pentru dividendul special de 

0,045 lei/actiune si o hotarare a Directoratului 

privind majorarea capitalului social. Au fost doar 5 
emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 

tranzactionata. 

SNN nu a ajuns la un milion de lei si a inchis usor 

pe plus, iar BVB a scazut cu peste 2%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cum a reuşit Bursa de Valori Bucureşti să înregistreze evoluţii cu mult peste celelalte pieţe din 
regiune, în contextul în care unele burse din Europa „flirtează“ deja cu piaţa „bear“. (zf.ro) 

 
 

S-a încheiat a opta ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis: micii investitori au subscris de circa 
1,44 miliarde de lei. Titlurile de stat urmează să ajungă la Bursa de Valori Bucureşti. (zf.ro) 

 
 

Digi intră în Belgia cu tehnologia 5G printr-o asociere cu Citymesh, parte a grupului Cegeka. 
Operatorul va construi astfel a patra reţea naţională de telecomunicaţii mobile. (zf.ro) 
 

 
MedLife (M) anunţă semnarea achiziţiei pentru 80% din acţiunile celui mai important operator 

medical local din regiunea de vest, Medici's, potrivit unui comunicat de presă. (bursa.ro) 
 

 
Trendul negativ din piața obligațiunilor lovește în fondurile deschise de investiții. Inflația și 

presiunile pe dobânzi se răsfrâng negativ asupra investițiilor realizate indirect de români. 
(profit.ro) 

 
 

Bursa de Valori București s-a conectat la raliul zilei, care a fost favorabil activelor de risc la nivel 
internațional, dar investitorii arată încă prudență la cumpărare. Acest lucru se vede în primul 

rând la nivelul volumelor. Rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 32,69 milioane lei. (profit.ro) 
 
Acțiunile americane au crescut puternic marți, în prima zi de tranzacționare după un weekend 

prelungit, recuperând o parte din pierderile de săptămâna trecută, când au avut cea mai slabă 
evoluție din 2020. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cum-a-reusit-bursa-de-valori-bucuresti-sa-inregistreze-evolutii-cu-20937583
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/s-a-incheiat-a-opta-oferta-de-vanzare-de-titluri-de-stat-fidelis-20937732
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/digi-intra-in-belgia-cu-tehnologia-5g-printr-o-asociere-cu-citymesh-20937582
https://www.bursa.ro/medlife-anunta-semnarea-achizitiei-pentru-80-procente-din-grupul-medici%60s-40197647
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/trendul-negativ-din-piata-obligatiunilor-loveste-in-fondurile-deschise-de-investitii-inflatia-si-presiunile-pe-dobanzi-se-rasfrang-negativ-asupra-investitiilor-realizate-indirect-de-romani-20748795
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/infografice-romgaz-campioana-facturilor-actiunile-companiei-ating-un-maxim-istoric-si-aduc-valoarea-de-piata-aproape-de-20-miliarde-lei-20748574
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/bursa-de-pe-wall-street-incepe-in-forta-o-saptamana-scurta-de-tranzactionare-20748792


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.377,09 0,42 

BET-TR 23.421,59 0,42 

BET-BK 2.293,69 0,67 

BETPlus 1.847,74 0,41 

BET-FI 50.551,63 1,42 

BET-NG 929,90 0,72 

BET-XT 1.080,39 0,58 

BET-XT-TR 2.030,87 0,58 

BETAeRO 927,20 -0,32 

ROTX 27.510,25 0,51 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 21 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 2,3500 5.107.202,48 

SNG 50,0000 5.075.728,85 

FP 2,0200 1.895.676,60 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4780 3.247.502 

TLV 2,3500 2.159.375 

BRK 0,2020 1.134.727 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 21 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=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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/

