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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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Fara tranzactii speciale, lichiditatea a fost foarte 

slaba, valoarea tranzactiilor pe actiuni nereusind 
sa ajunga nici macar la 5 mil. Euro. BETAeRO a 

fost din nou singurul indice care a inchis pe minus, 

majoritatea celorlalti apreciindu-se cu mai mult de 

0,6%. 

FP a urcat pe primul loc in clasamentul lichiditatii, 
cu o valoare de 5,2 milioane lei si o apreciere de 

0,31%. SNP a coborat pe locul doi, cu 5 milioane 

lei. TLV a reintrat in top pe locul trei si s-a apreciat 
din nou semnificativ, cu aproape de 2%. Si BRD a 

avut o zi buna, crescand cu 1,51% dar pe un 

volum modest. SNG si DIGI s-au numarat printre 
putinii emitenti importanti care au inchis pe minus. 

Au fost doar 4 emitenti care au depasit 1 milion de 

lei valoare tranzactionata. 

TRP, EL si TEL au inregistrat aprecieri de peste 

2%, dar pe volume mici, un milion de lei luate 
impreuna. Si TGN s-a apreciat, de asemenea, pe 

un volum modest. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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SIF Banat-Crișana a notificat piața că supraveghetorul ASF a aprobat un proiect de achiziție 
calificată din partea SIF Oltenia, care ar urma ridice participația acestuia la cel puțin 10%. În 

timpul conducerii lui Tudor Ciurezu, SIF-ul de la Craiova a avut un pachet de 5% prin care a ținut 
în șah rivalii, care, în cel din urmă, l-au debarcat după un sfert de veac din poziția deținută. 

(profit.ro) 
 

 
Andrei Siminel îl aduce pe Călin Fusu, şeful Vivre, în consiliul de administraţie al Tradeville. 

Brokerul a listat bonduri de 7 mil. euro ale Vivre care acum sunt la jumătate de preţ. Scăderile 
preţurilor bondurilor vin pe fondul unui raport de audit fără opinie şi ca urmare a unor pierderi 
de 85 mil. lei. (zf.ro) 

 
 

Tractat de acțiunile bancare, indicele BET a câștigat 0,70%. De la debutul sesiunii europene, 
cumpărătorii s-au activat la cumpărare și au împins indicele DAX40 de la Frankfurt peste nivelul 

de 13.700 de puncte, cel mai ridicat de la declanșarea conflictului din Ucraina. Acesta este 
contextul în care și Bursa de Valori București a consemnat o ședință pozitivă, însă mai degrabă 

dintr-o mișcare de inerție decât dintr-un apetit la intrare. (profit.ro) 
 

 
Investitorii prezenţi în piaţa de capital rămân impasibili în faţa riscurilor impuse de recesiune, în 

timp ce pieţele continuă să fie vulnerabile la inflaţie şi ritmul slab al creşterii economice, spun 
analiştii băncii americane Goldman Sachs, conform MarketWatch. (zf.ro) 

 
 
Acțiunile americane au avut evoluții mixte joi, în așteptarea raportului de vineri privind ocuparea 

forței de muncă în luna iulie. S&P 500 și Dow Jones s-au depreciat cu 0,1% și, respectiv, 0,3%, 
în timp ce indicele Nasdaq Composite a avansat cu 0,4%. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/candva-rival-sif-oltenia-tinteste-o-detinere-de-cel-putin-10-din-actiunile-sif-banat-crisana-20804772
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/andrei-siminel-il-aduce-calin-fusu-seful-vivre-consiliul-21061012
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-verde-la-bursa-pe-volume-foarte-mici-20804526
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-goldman-sachs-investitorii-sunt-impasibili-in-21060567
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/evolutii-mixte-pe-wall-street-in-asteptarea-datelor-privind-piata-muncii-20804715


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.563,31 0,70 

BET-TR 24.022,66 0,68 

BET-BK 2.275,36 1,02 

BETPlus 1.872,33 0,68 

BET-FI 50.760,38 1,74 

BET-NG 969,82 0,28 

BET-XT 1.099,14 0,82 

BET-XT-TR 2.089,28 0,82 

BETAeRO 893,84 -0,26 

ROTX 28.137,45 0,68 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 04  august 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 1,9700 5.597.485,25 

SNP 0,5290 5.477.605,40 

TLV 2,0850 3.465.766,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,5290 10.341.508 

FP 1,9700 2.838.897 

TLV 2,0850 1.669.935 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 04 august 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=SNP
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/

