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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 revenit la un nivel inferior, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 4,7 mil. Euro. 
Toti indicii au inchis pe minus, majoritatea scazand 

cu in jur de 0,4%. 

FP s-a mentinut si in aceasta sedinta pe primul loc 

al clasamentului lichiditatatii, dar cu o valoare 

mult mai mica, de 4,8 milioane lei. Pe doi a urcat 
TLV, cu aproape 4 milioane lei si cu o cotatie 

stationara. Pe trei s-a clasat SNG, care a scazut 

din nou usor, inchizand in 51,3 lei/ actiune. EBS  a 
reusit iar sa treaca de un million de lei dar a inchis 

in scadere cu peste 3%. SNP s-a mentinut pe linia 

de plutire, in asteptarea datei de inregistrare 
pentru participarea la majorarea de capital pe care 

o va derula la toamna (06.07.2022). Au fost doar 

5 emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 

tranzactionata. 

BRD  a inchis pe minus iar TGN pe plus, avand o 

valoare tranzactionata in jur de 600.000 fiecare. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Energia, prin preţurile ridicate la petrol şi gaze, dar şi transporturile, prin prisma crizei 

exporturilor de cereale determinată de războiul din Ucraina, sunt două dintre sectoarele care se 
află în atenţia investitorilor la bursă într-un an cu un nivel ridicat al inflaţiei şi marcat de temeri 

privind o viitoare recesiune. (zf.ro) 
 

 
Grupul medical MedLife a achiziţionat pachetul majoritar de 80% din acţiunile companiei M-

Profilaxis, care deţine o policlinică în Timisoara, unitatea urmând să fie integrată sub brandul 
Sfânta Maria. (zf.ro) 
 

 
Simtel Team atrage aproape 13 mil. lei de la investitori şi încheie operaţiunea de majorare a 

capitalului social la un an de la listarea pe piaţa AeRO. Fondurile merg în extinderea liniilor de 
business. (zf.ro) 

 
 

După 3 sesiuni consecutive de aprecieri, piața de acțiuni bate în retragere. Puseul de vânzare 
care a readus indicele S&P500 de la New York Stock Exchange în zona de 3.800 de puncte a 

antrenat o sesiune „roșie” și la Bursa de Valori București. Ca și în alte etape de aversiune la risc, 
investitorii activi în piața locală au avut ca principal comportament înfrânarea de la 

tranzacționare. (profit.ro) 
 

 
Probabil că inflaţia a atins maximul, dar asta nu înseamnă că Rezerva Federală şi alte bănci 
centrale o pot readuce către ţintă fără pagube economice semnificative, spune Philipp Hildebrand, 

vicepreşedintele BlackRock, într-un interviu pentru Bloomberg, scrie Business Insider. (bursa.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/care-sunt-actiunile-care-pot-creste-de-pe-urma-razboiului-energia-si-20960822
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/o-noua-tranzactie-pe-piata-serviciilor-medicale-grupul-medlife-preia-20959553
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/simtel-team-atrage-aproape-13-mil-lei-investitori-incheie-20961899
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-corecteaza-volumele-se-reduc-drastic-20757804
https://www.bursa.ro/vicepresedintele-blackrock-probabil-inflatia-a-atins-varful-dar-fed-nu-va-putea-sa-o-readuca-la-tinta-fara-pagube-economice-63398643


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.516,82 -0,43 

BET-TR 23.726,94 -0,43 

BET-BK 2.286,54 -0,69 

BETPlus 1.866,60 -0,42 

BET-FI 51.190,16 -0,60 

BET-NG 947,31 -0,30 

BET-XT 1.091,23 -0,44 

BET-XT-TR 2.054,73 -0,44 

BETAeRO 922,82 -0,77 

ROTX 27.939,05 -0,47 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 29 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 2,0900 4.782.642,48 

TLV 2,3200 3.890.840,87 

SNG 51,3000 3.300.019,80 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4885 6.026.684 

FP 2,0900 2.282.235 

TRANSI 0,2460 2.275.508 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 29 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=SNG
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=TRANSI
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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/

