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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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Rulajul s-a mentinut redus la BVB, valoarea zilnica 
a tranzactiilor fiind 5,79 mil Euro, sub media 

zilnica a anului, investitorii asteptand raportarile 

companiilor pentru prima jumatate a anului. Indicii 
bursieri au inregistrat majoritatea corectii usoare, 

in linie cu pietele europene, BET -0,06%, BET-FI -

0,60%, in timp ce BET-NG a crescut cu 0,68%. 
 

Fondul Proprietatea si-a mentinut prima pozitie in 

clasamentul lichiditatii, cu 9,86 mil.lei, actiunile 
avand o depreciere de 1,49% pana la pretul 1,98 

lei/ actiune. Pe locul al doilea s-a situat SNP cu o 

valoare a tranzactiilor de 5,25 mil.lei, pretul de 

inchidere 0,5010 lei/ actiune fiind cu 0,2% in 

scadere fata de sedinta anterioara. SNG a avut o 

crestere de 2,46% pana la 45,90 lei/ actiune, 
schimburile totalizand 1,22 mil.lei. Pe TLV s-au 

inregistrat tranzactii de 1,16 mil.lei, ultimul pret al 

zilei fiind 1,99 lei/ actiune, -0,1%. 
 

Pe piata Deal s-au transferat actiuni Purcari 

Wineries (WINE) in valoare de 2,30 mil.lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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La BVB am consemnat o nouă ședință în linia perioadei, cu fluctuații mici și volume slabe, 
debalansate către acțiunile Fondul Proprietatea. Tendința a fost negativă în piețele financiare 

internaționale pentru activele de risc, aici incluzând un declin al indicelui german DAX40 sub 
reperul de 13.100 de puncte și un recul de aproape un procent al indicelui S&P500 de la New 

York Stock Exchange. (profit.ro) 
 

Brokerii spun că rulajul redus este specific perioadei de vară, că se aşteaptă raportările 
companiilor pentru prima jumătate a anului, dar şi că mediul actual crează o incertitudine 

suplimentară în piaţă. (bursa.ro) 
 
Producția totala de hidrocarburi a Romgaz a fost de 16,26 mil. boe, în primul semestru, în scădere 

cu -0,25%, potrivit raportului preliminar privind indicatorii operationali importanti ai Grupului 
Romgaz pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2022. (financialintelligence.ro) 

 
Ministerul Economiei își va mandata reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor Societății 

Naționale a Sării S.A. - Salrom pentru a aproba derularea ofertei publice inițiale de vânzare și 
admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de Bursa 

de Valori București, conform unui memorandum ce va fi discutat de Guvern. Oferta publică 
inițială de vânzare va fi derulată de Fondul Proprietatea. (profit.ro) 

 
OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător de petrol din Sud-Estul Europei, va distribui un 

dividend suplimentar de 0,045 lei, echivalentul unui randament brut de 10%, conform votului 
acţionarilor de astăzi, după cum reiese din raportul companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 
Gigantul tehnologic Microsoft a raportat un profit istoric de peste 72,7 miliarde dolari în exerciţiul 

fiscal 2022, care s-a încheiat în iunie, datorat în bună parte creşterii continue a serviciilor sale de 
cloud, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. (financialintelligence.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-stagnare-la-bursa-salt-pentru-actiunile-romgaz-20791594
https://www.bursa.ro/lichiditatea-aproape-a-secat-la-bvb-25451746
https://financialintelligence.ro/productia-totala-de-hidrocarburi-a-romgaz-a-fost-de-1626-mil-boe-in-primul-semestru-in-scadere-cu-025-injectiile-in-depozite-in-crestere-cu-3971/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/statul-lanseaza-procedura-de-listare-a-actiunilor-detinute-de-fondul-proprietatea-la-salrom-20791315
https://www.bursa.ro/incepand-cu-luna-septembrie-omv-petrom-va-aloca-un-dividend-suplimentar-cu-randament-de-10-procente-63351743
https://financialintelligence.ro/microsoft-a-obtinut-un-profit-istoric-de-727-miliarde-dolari-impulsionat-de-cloud/


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.244,40 -0,06 

BET-TR 23.417,62 -0,04 

BET-BK 2.237,03 -0,29 

BETPlus 1.827,09 -0,10 

BET-FI 49.932,64 -0,60 

BET-NG 940,13 0,68 

BET-XT 1.071,36 -0,01 

BET-XT-TR 2.036,85 0,01 

BETAeRO 901,02 -0,29 

ROTX 27.296,47 0,28 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 26 iulie 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 1,9800 9.864.484,70 

SNP 0,5010 5.257.505,85 

SNG 45,9000 1.227.691,10 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,5010 10.432.835 

FP 1,9800 4.941.355 

TRANSI 0,2600 1.048.388 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 iulie 2022. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 

Pagina 3 

 

ESTnews 

Sursa: www.bvb.ro 

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=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/

