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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  
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2. Sumar BVB 
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Sesiunea de tranzactionare a consemnat cresteri, 

atat in nivelul indicilor, ce au urmat tendinta 
burselor europene, cat si in volume, rulajul pe 

actiuni fiind 21,17 mil.Euro. BET a avut un avans 

de 0,84%, BET-NG crestere de 1,57%, BET-FI 
+0,48%, singurul indice cu scaderi fiind BET-Aero, 

-0,11%. 

 
Valoarea tranzactionata cea mai mare in piata 

principala a fost pe SNP, 15,38 mil.lei, dupa 

publicarea raportului semestrial pretul avand o 
crestere de 2,71%, pana la 0,53 lei/ actiune. Si 

titlurile SNG au crescut cu 2,11% pana la 48,30 

lei/ actiune, pe un rulaj de 2,99 mil.lei iar SNN a 

avut un avans de 0,65% pana la 46,60 lei/ 

actiune, valoare tranzactiilor insumand 1,45 

mil.lei. In topul lichiditatii, pe locul 2 s-a situat FP 
cu 9,69 mil.lei, usoara scadere si inchidere la 1,97 

lei/ actiune, iar TLV a ocupat pozitia a treia, 

valoare 3,42 mil.lei, cu o apreciere modesta pana 
la pretul 2 lei/ actiune. 

 

Procesarea Ofertei de buy-back a actiunilor SIF4, 
tranzactiile din piata Deal cat si transferurile de 

obligatiuni au adus un plus in lichiditatea sedintei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Sesiune pozitivă la bursă. Transfer special la un preț cu aproape 10% sub referință pe acțiunile 

Nuclearelectrica. După decizia de politică monetară din SUA, cu o nouă majorare de dobândă din 
partea Rezervei Federale Americane, și raportarea intrării în recesiune tehnică, piețele bursiere 

s-au descătușat pentru un raliu care a catapultat indicele S&P500 în zona de 4.070 de puncte, la 
ele mai ridicate valori de la începutul lunii iunie până în prezent. (profit.ro) 

 
Joi, 28 iulie 2022, tranzacţiile totale de la Bursa de Valori Bucureşti s-au ridicat la 140 de milioane 

de lei (28,2 mil. euro), cu circa 35 mil. lei peste lichiditatea medie a acestui an, în timp ce indicele 
principal BET s-a apreciat cu 0,84%, la 12.487,5 puncte, potrivit datelor agregate de ZF de la 
BVB. (zf.ro) 

 
Acțiunile americane s-au apreciat joi, extinzând avansul din sesiunea precedentă, în pofida 

datelor care au arătat că economia s-a contractat pentru al doilea trimestru consecutiv. (profit.ro) 
 

Fondul Proprietatea intenţionează să finalizeze listarea Salrom la Bursa de Valori Bucureşti în 
prima jumătate a anului 2023, a anunţat joi Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Bucureşti, 

potrivit unui comunicat. (financialintelligence.ro) 
 

Cu un profit net de 4,6 miliarde de lei şi cu vânzări de 26 mld. lei, OMV Petrom (SNP), cea mai 
mare companie de la Bursa de Valori Bucureşti, a avut o primă jumătate de 2022 mai profitabilă 

ca 2020 şi 2021 la un loc pe fondul creşterii fără precedent a preţurilor la energie. (zf.ro) 
 

Sistemul BVB a procesat operațiunea de buy-back lansată de SIF Muntenia, tranzacție de peste 
37 milioane lei. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat derularea unei 
operațiuni de buy-back la SIF Muntenia pentru un pachet de până la 3% din acțiuni. (profit.ro) 

 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/oferta-rascumparare-sif-muntenia-transferuri-tip-deal-ajuta-depasirea-reperului-100-milioane-lei-segmentul-actiuni-bvb-tranzactii-relevante-piata-titlurilor-stat-20794553
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/revin-investitorii-din-vacanta-tranzactii-deal-de-27-7-mil-lei-21041451
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/wall-street-inchide-maximele-ultimelor-7-saptamani-pofida-datelor-privind-scaderea-pib-nber-responsabil-declararea-oficiala-recesiunilor-sua-definitie-larga-sugereaza-vechea-regula-baza-aplica-20794705
https://financialintelligence.ro/johan-meyer-franklin-templeton-dorim-sa-finalizam-listarea-salrom-la-bursa-de-valori-bucuresti-in-prima-jumatate-a-anului-2023-marind-astfel-numarul-emitentilor-importanti-listati-pe-piata-pri/
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/petrom-merge-spre-10-mld-lei-profit-si-afaceri-de-50-mld-lei-pentru-21041811
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sif-muntenia-finalizeaza-oferta-de-rascumparare-si-achizitioneaza-actiuni-reprezentand-3-din-capitalul-social-20794593


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.487,48 0,84 

BET-TR 23.888,31 0,85 

BET-BK 2.263,11 0,44 

BETPlus 1.861,17 0,77 

BET-FI 50.016,03 0,48 

BET-NG 978,39 1,57 

BET-XT 1.092,75 0,89 

BET-XT-TR 2.078,00 0,90 

BETAeRO 895,85 -0,11 

ROTX 27.961,07 1,02 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 28 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 0,5300 15.377.704,42 

FP 1,9700 9.690.521,59 

TLV 2,0000 3.424.060,48 

 
Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,5300 28.950.857 

FP 1,9700 4.911.893 

TLV 2,0000 1.714.476 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 28 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=TLV
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/

