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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  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

Lichiditatea a crescut, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni aproape dublandu-se fata de sedinta 
precedent, fiind de putin sub 9 mil. Euro. Toti 

indicii au inchis puternic pe minus, majoritatea 

scazand cu peste de 1,6%. 

FP a fost la a treia sedinta pe primul loc al 

clasamentului lichiditatatii, cu peste 10 milioane 
lei. A inchis pe minus cu 1,44% in minimul zilei. O 

scadere si mai mare, de aproape 4%, concretizata 

la ultimele tranzactii, a inregistrat  TLV, pe o 
valoare de peste 9,6 milioane lei. Pe trei  a ramas 

SNG, care a scazut iar, cu 1,75%. SNP a rezistat 

iar, scazand doar cu 0,2% pe final, facand nota 
discordanta fata de restul pietei. Si ONE s-a 

diferentiat, inchizand pe plus. EBS  a scazut iar 

puternic, cu aproape 5%. Au fost 8 emitenti care 

au depasit 1 milion de lei valoare tranzactionata. 

BRD a inchis pe minus cu aproape 3%, iar TRP cu 
mai mult de 2% inchizand in minimul zilei. Si TGN  

a scazut, dar pe un volum minuscul. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Conducerea companiei Romgaz (SNG) estimează finalizarea tranzacţiei de achiziţie a participaţiei 

de 50% din zăcământul de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră de la ExxonMobil în 
finalul lunii iulie, potrivit unui raport al producătorului de gaze naturale transmis Bursei de Valori 

Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 

 
One United Properties a cumpărat un teren de 10.700 mp în nordul Capitalei pe care vrea să 

construiască One City Club, dezvoltare rezidenţială de mică înălţime. (zf.ro) 
 
 

Un eveniment fără precedent pentru industria fondurilor de pensii private din România, care a 
ajuns la active de circa 90 mld. lei, adică aproximativ 8% din produsul intern brut (PIB) şi circa 

8 milioane de salariaţi, a început joi 30 iunie 2022, când Poliţia Capitalei a anunţat zeci de 
percheziţii şi descinderi în 12 judeţe într-un dosar de delapidare la BRD Pensii Private. (zf.ro) 

 
 

Influențată de scăderile la nivel mondial, și bursa românească a avut una din cele mai nefaste 
zile din acest an sub aspectul dinamicii cotațiilor. Temeri legate de stagflație au alimentat un val 

de vânzări la New York Stock Exchange, indicele S&P500 coborând chiar și sub nivelul de 3.740 
de puncte. Deprecierile au fost consistente și în Europa. (profit.ro) 

 
 

Piaţa de capital este insuficient dezvoltată pentru nevoile economiei ţării noastre - în condiţiile în 
care fondurile Pilon II reclamă că bursa devine prea mică pentru nevoile lor, Fondul Proprietatea 
vrea o listare duală pentru Hidroelectrica, iar guvernanţii sunt prea puţin implicaţi în dezvoltarea 

pieţei. (bursa.ro) 
 

 

 

https://www.bursa.ro/romgaz-estimam-finalizarea-tranzactiei-cu-exxonmobil-la-sfarsitul-lunii-iulie-28409641
https://www.zf.ro/business-construct/one-united-properties-a-cumparat-un-teren-de-10-700-mp-in-nordul-20963905
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/frauda-de-23-mil-lei-la-brd-pensii-zeci-de-perchezitii-ale-politiei-20964415
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-corectii-severe-si-generalizate-la-bvb-sentimentul-negativ-fata-de-bursa-locala-potentat-de-mediatizarea-prezumtivei-fraude-de-la-brd-pensii-20759294
https://www.bursa.ro/piata-de-capital-insuficient-dezvoltata-pentru-nevoile-economiei-noastre-42609647


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.294,26 -1,78 

BET-TR 23.305,43 -1,78 

BET-BK 2.250,54 -1,57 

BETPlus 1.834,85 -1,70 

BET-FI 50.404,64 -1,53 

BET-NG 936,34 -1,16 

BET-XT 1.073,35 -1,64 

BET-XT-TR 2.021,09 -1,64 

BETAeRO 917,40 -0,59 

ROTX 27.410,72 -1,89 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 30 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 2,0600 10.354.728,75 

TLV 2,2300 9.663.153,12 

SNG 50,4000 5.270.633,60 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4875 6.052.638 

FP 2,0600 4.990.420 

TLV 2,2300 4.269.332 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 30 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=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/

