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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  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

Lichiditatea a fost si mai slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 5,6 mil. Euro. 
Valoarea uriasa de 292 milioane Euro de pe piata 

obligatiunilor s-a datorat inregistrarii emisiunii 

iunie a programului Fidelis. Dupa trei sedinte 
pozitive, toti indicii au revenit pe minus, 

majoritatea cu scaderi mai mari de -0,4%. 

TLV a ramas cel mai tranzactionat emitent, cu 

aproape 13 milioane lei, dar a inchis din nou pe 

minus (-1,28%). SNP s-a clasat pe locul doi, la 
mare distanta, si a ramas cu cotatia neschimbata. 

SNG, pe locul trei, a continuat sa se aprecieze si a 

inchis in 50,4 lei/actiune, maximul zilei. Si cealalta 
banca importanta, BRD, a inchis pe minus, pe un 

volum de 1,7 milioane lei. Au fost doar 5 emitenti 

care au depasit 1 milion de lei valoare 

tranzactionata. 

TGN a scazut cu 5,38% in ziua ex-dividend, mai 
putin decat valoarea teoretica. FP, SNN si M au 

scazut pe volume modeste. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Sunt acţiunile româneşti un remediu împotriva inflaţiei? Administratori de investiţii: Sectoarele 

care beneficiază de contextul actual, lipsa datoriilor şi poziţionarea în Europa aduc premise 
consistente de creştere a bursei locale în viitorul apropiat. (zf.ro) 

 
Oferta de răscumpărare de acţiuni proprii derulată de SIF Oltenia (SIF5) între 8 şi 22 iunie a fost 

suprasubscrisă de patru ori, după cum reiese din comunicatul companiei publicat, astăzi, pe site-
ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).(bursa.ro) 

 
TeraPlast Bistriţa (TRP) a depus o cerere de finanţare a proiectului „Înfiinţare capacitate nouă de 
producţie a energiei electrice din surse solare, cu instalaţii de stocare integrate, pentru 

autoconsumul TeraPlast SA” prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). (zf.ro) 
 

Obligaţiunile Crama la Slatina, societate specializată în producţia de vinuri, intră începând de 
astăzi la tranzacţionare, prin Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub 

simbolul ISSA26E. (bursa.ro) 
 

Bursa de Valori București rămâne marcată de o lichiditate foarte slabă. Rulajul pieței de acțiuni 
în ultima ședință a fost de numai 28,00 milioane lei (5,66 milioane euro) și acesta asigurat în 

proporție de 46,21% de transferurile însumând 12,94 milioane lei realizate pe titlurile Băncii 
Transilvania (TLV), care au suferit un recul de 1,28%, până la prețul de 2,3200 lei/acțiune. 

(profit.ro) 
 

Indicii bursieri americani au închis în scădere miercuri, după ce președintele Rezervei Federale, 
Jerome Powell, și-a reiterat angajamentul de a combate inflația prin creșterea dobânzilor, însă a 
spus că o recesiune nu poate fi exclusă. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-romanesti-remediu-impotriva-inflatiei-administratori-20940881
https://www.bursa.ro/suprasubscriere-de-patru-ori-pentru-oferta-sif-oltenia-84118644
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-materiale-de-constructii-teraplast-bistrita-depune-o-20940790
https://www.bursa.ro/incepand-de-astazi-obligatiunile-crama-la-slatina-intra-la-tranzactionare-la-bvb-61908648
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/energia-si-investitorii-institutionali-tin-bursa-sus-desi-a-consemnat-o-sesiune-negativa-indicele-celor-mai-lichide-actiuni-de-la-bvb-se-ancoreaza-la-un-nivel-de-echilibru-20750019
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-americane-au-revenit-in-teritoriu-negativ-dupa-comentariile-presedintelui-fed-privind-o-eventuala-recesiune-20750091


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.300,72 -0,62 

BET-TR 23.317,39 -0,44 

BET-BK 2.275,10 -0,81 

BETPlus 1.836,27 -0,62 

BET-FI 50.151,26 -0,79 

BET-NG 927,89 -0,22 

BET-XT 1.074,05 -0,59 

BET-XT-TR 2.022,41 -0,42 

BETAeRO 924,48 -0,29 

ROTX 27.396,15 -0,41 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 22 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 2,3200 12.941.022,68 

SNP 0,4780 3.687.609,88 

SNG 50,4000 2.574.960,20 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4780 7.707.216 

TLV 2,3200 5.577.398 

TRP 0,6900 1.139.670 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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=TRP
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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/

