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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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Lichiditatea a crescut, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind de peste 9 mil. Euro, daca nu tinem 
cont de inregistrarea tranzactiei aferente OPC FP, 

care a dus valoarea totala la 126 milioane Euro. 

Pentru claritate,  95% din total valoare s-a datorat 
unui singur emitent, FP. Indicii au inchis pe plus, 

cu o singura exceptie, BETAeRO (-0,16%). 

FP a depasit 15 milioane lei pe piata principala si 

a inchis pe plus cu aproape 2%, in 2,1, dupa ce 

atinsese 2,16 lei/actiune. Pe doi a urcat TLV, care 
s-a numarat printre putinii emitenti importanti 

care au inchis pe minus. Pe trei s-a clasat SNP, 

urmat indeaproape de SNG, care si-a continuat 
aprecierea (+1,97%). Au fost doar 5 emitenti care 

au depasit 1 milion de lei valoare tranzactionata. 

TGN a inchis pe zero, iar TEL s-a apreciat cu peste 

3%, ambele pe volume foarte modeste. Si SNN a 

crescut semnificativ pe un volum sub un milion de 

lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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În S2/2022, investitorii din pieţele de capital vor continua să urmărească cu atenţie principalii 
factori generatori de inflaţie, efectele majorărilor ratelor dobânzilor urmând să fie resimţite abia 

din toamnă-iarnă, în contextul în care economia Europei se poate confrunta cu o uşoară recesiune 
pe fondul războiului. (zf.ro) 

 
Romgaz, la maximul istoric de 20 de miliarde de lei la Bursa de la Bucureşti. De la începutul 

anului 2022 acţiunile au plus 33% pe o bursă în creştere cu 3%. „Anul 2022 este clar al Romgaz”. 
(zf.ro) 

 
TTS, cel mai mare transportator integrat de mărfuri pe Dunăre, va moderniza cu fonduri europene 
un sector din portul Giurgiu, o investiţie de 24 milioane de lei. (zf.ro) 

 
Producătorul de materiale de construcții Cemacon Zalău (CEON) a atras un grant de 473.000 

euro din fonduri norvegiene pentru un parc fotovoltaic. (profit.ro) 
 

Sistemul Bursei de Valori București a procesat tranzacția în valoare de 625,60 milioane lei 
(133,87 milioane dolari) a ofertei publice de răscumpărare derulată de Fondul Proprietatea (FP) 

pentru un număr de 325,00 milioane acțiuni proprii. Simbolul a adunat transferuri de 15,25 
milioane lei și în piața reglementată unde a cotația a închis la nivelul de 2,1000 lei/acțiune. 

(profit.ro) 
 

Raportul OECD pentru piaţa de capital din românia: "Dezvoltarea limitată a pieţei împiedică 
fondurile de pensii să-şi diversifice portofoliile" (bursa.ro) 

 
Este o perioadă dură pentru traderii de metale industriale. Săptămâna trecută, cotaţiile se 
îndreaptau spre cel mai slab trimestru de la criza financiară din 2008 încoace, împinse de temerile 

că vine o nouă recesiune, scrie Bloomberg. (zf.ro) 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-cum-se-prefigureaza-a-doua-jumatate-a-anului-la-20954417
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-la-maximul-istoric-de-20-de-miliarde-de-lei-la-bursa-de-la-20953876
https://www.zf.ro/companii/tts-cel-mai-mare-transportator-integrat-de-marfuri-pe-dunare-va-20954173
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/cemacon-zalau-controlat-de-fondatorii-dedeman-atrage-fonduri-norvegiene-pentru-un-parc-fotovoltaic-20755005
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/debut-pozitiv-de-saptamana-la-bvb-nou-maxim-pentru-actiunile-romgaz-20755196
https://www.bursa.ro/raportul-oecd-pentru-piata-de-capital-din-romania-dezvoltarea-limitata-a-pietei-impiedica-fondurile-de-pensii-sa-si-diversifice-portofoliile-04768645
https://www.zf.ro/business-international/cotatiile-metalelor-industriale-s-au-prabusit-de-parca-ar-fi-revenit-20954360


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.537,44 0,84 

BET-TR 23.765,53 0,84 

BET-BK 2.293,81 0,69 

BETPlus 1.869,62 0,79 

BET-FI 51.341,59 0,63 

BET-NG 943,86 1,29 

BET-XT 1.093,01 0,80 

BET-XT-TR 2.058,04 0,80 

BETAeRO 926,05 -0,16 

ROTX 27.971,60 0,97 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 27 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) 

FP 2,1000 15.251.311,93 

TLV 2,3200 8.612.208,50 

SNP 0,4845 4.559.988,01 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4845 9.427.986 

FP 2,1000 7.210.792 

TLV 2,3200 3.700.015 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 27 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=FP
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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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/

