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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 pietei actiunilor a inregistrat o 

crestere, pana la 12,12 mil.Euro, indicii BVB 
avansand cu procente in jur de 1%. Indicele BET-

NG a avut cel mai mare salt, de 2,46%, iar corectii 

au fost doar pentru indicele BET-FI (-0,31%) si 
BET-Aero (-0,46%). 

 

Cea mai mare valoare tranzactionata pe 
segmentul principal a fost pentru actiunile SNP, 

11,67 mil.lei, pretul titlurilor avand o crestere de 

2,99% pana la 0,5160 lei/ actiune. Tot din sectorul 
energetic, actiunile SNG au avut aceeasi dinamica, 

incheind cu +3,05% fata de sedinta anterioara, 

47,30 lei/ actiune si o valoare a tranzactiilor de 

2,37 mil.lei ce a situat-o pe locul al treilea. 

Schimburile realizate pe FP au totalizat 8,85 

mil.lei, fiind pe locul secund in top, iar cotatia a 
avut o scadere de 0,4% pana la 1,9720 lei/ 

actiune. Valori ale tranzactiilor de peste 1 mil.lei 

au mai fost pe emitentii TLV (1,72 mil.lei) si TRP 
(1,43 mil.lei), cel din urma avand un declin de 

3,52%. 

 
Pe piata Deals au fost derulate schimburi cu 

actiunile  IMP si SNP, BRD si PREB. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Indicele BET a câștigat peste 1 procent, tractat de acțiunile Romgaz și OMV Petrom. Tendința a 
fost pozitivă pe bursele lumii încă din sesiunea europeană și, chiar dacă o presiune la vânzare a 

existat până la ora 21.00, ora României, când s-a publicat decizia de politică monetară a Rezervei 
Federale Americane, cu o nouă majorare de dobândă, cotațiile au rezistat și chiar au trecut pe 

un raliu puternic pe discursul președintelui băncii centrale a SUA, Jerome Powell. (profit.ro) 
 

Acţiunile americane au crescut miercuri după-amiază, extinzând câştigurile anterioare, 
investitorii interpretând declaraţiile Rezervei Federale a SUA (Fed) privind viitoarele majorări ale 

ratelor de dobândă ca pe un semn că banca centrală va acţiona agresiv pentru a domoli inflaţia. 
(zf.ro) 
 

Guvernul României a inclus pe agenda şedinţei din 27 iulie 2022 un memorandum cu tema 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii Naţionale a Sării (Salrom), singurul producător 

de sare din România, pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti printr-o ofertă publică 
iniţială (IPO) de vânzare derulată de către Fondul Proprietatea (FP). (zf.ro) 

 
OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător de petrol din Europa de Sud-Est, a raportat un profit 

net de 4,65 miliarde de lei, în prima jumătate a anului, de aproape cinci ori mai mare decât cel 
din perioada ianuarie-iunie 2021, când compania a avut un rezultat net de 980 milioane de lei, 

după cum reiese din raportul societăţii publicat astăzi, pe site-ul BVB. (bursa.ro) 
 

OMV Petrom a raportat un profit net atribuibil acționarilor de 4,6 miliarde lei, în primul semestru, 
în urcare cu 374%, conform raportului transmis Bursei de Valori București. 

(financialintelligence.ro) 
 
Românii au virat 5,4 mld. lei la fondurile de pensii Pilon II în prima jumătate din 2022, dar 

portofoliile acestor fonduri au avut minus 1,7 mld. lei. Cu alte cuvinte, o scădere totală de 7 mld. 
lei. (zf.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/salt-la-bursa-pentru-actiunile-producatorilor-de-gaze-naturale-tranzactii-mari-in-piata-deal-20792995
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/de-ce-cresc-puternic-actiunile-de-pe-wall-street-dupa-majorarea-21038705
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/guvernul-aproba-ca-fondul-proprietatea-sa-listeze-jumatate-din-21038161
https://www.bursa.ro/pentru-primul-semestru-omv-petrom-profit-de-4-65-miliarde-lei-de-cinci-ori-mai-mare-decat-cel-din-prima-jumatate-a-lui-2021-03961740
https://financialintelligence.ro/profit-net-atribuibil-actionarilor-omv-petrom-de-46-miliarde-lei-in-primul-semestru-in-urcare-cu-374/
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cei-7-4-milioane-de-romani-contributori-la-fondurile-de-pensii-21038387


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.384,02 1,14 

BET-TR 23.687,89 1,15 

BET-BK 2.253,23 0,72 

BETPlus 1.846,91 1,08 

BET-FI 49.779,49 -0,31 

BET-NG 963,27 2,46 

BET-XT 1.083,12 1,10 

BET-XT-TR 2.059,47 1,11 

BETAeRO 896,84 -0,46 

ROTX 27.677,88 1,40 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 27 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) 

SNP 0,5160 11.676.403,09 

FP 1,9720 8.848.933,74 

SNG 47,3000 2.376.865,35 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,5160 22.585.539 

FP 1,9720 4.452.093 

TRP 0,6300 2.254.048 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

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

