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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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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a ramas aproape 

neschimbata, fiind de 6,5 mil. Euro. In schimb, toti 
indicii au inchis pe plus, cu aprecieri peste 1% la 

majoritatea lor.  

FP a urcat pe primul loc al clasamentului 

lichiditatii, cu peste 7 milioane lei, si a inchis iar pe 

minus, fiind printre putinii emitenti mari care au 
scazut in aceasta sedinta. Si TLV a urcat un loc, pe 

doi si a inregistrat o apreciere semnificativa de 

2,4%, similara cu cea a BRD. Locul trei a fost 
ocupat de SNP cu 5 milioane lei si o crestere de 

0,61%. Si mai mult, cu 3,38%, a crescut SNG, 

inainte de anuntarea, astazi a unui profit mai mult 
decat dublu fata de primul semestru de anul 

trecut. Au fost 6 emitenti care au depasit 1 milion 

de lei valoare tranzactionata. 

Si SNN s-a apreciat, dar mai modest, iar astazi a 

raportat un profit triplu fata de 6 luni din 2021. 

TGN s-a apreciat cu peste 2%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale,  a raportat un profit net de 1,7 miliarde 
de lei în prima jumătate din 2022, în creştere cu 127% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut 

în timp ce afacerile au urcat de trei ori la 7,5 mld. lei. (zf.ro) 
 

Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, a încheiat S1/2021 cu un 
profit net de 1,2 mld. lei, în creştere cu 216% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp 

ce veniturile s-au majorat cu 127%, la 3,1 mld. lei, din care veniturile din vânzarea energiei 
electrice au totalizat 3 mld. lei, în creştere cu 130% an/an. (zf.ro) 

 
Digi încheie prima jumătate din 2022 cu venituri de 731 mil. euro şi un profit net de 30,5 mil. 
euro. (zf.ro) 

 
Farmaceutica Remedia (RMAH) a realizat, în primele şase luni ale acestui an, o cifră de afaceri 

netă consolidată de 259,4 milioane de lei, cu 18,5% peste cea din prima jumătate a anului trecut, 
în schimb profitul net a coborât cu 11,6%. (bursa.ro) 

 
Listată acum 4 ani, Transilvania Broker de Asigurare a înregistrat în primele 6 luni ale anului 

majorări substanțiale ale afacerilor și profitabilității, pe fondul majorării cu 73,4% a primelor 
intermediate, la 241,4 milioane lei. (profit.ro) 

 
Prin prisma indicelui BET-TR, prin care este reflectată evoluţia celor mai lichide 20 de acţiuni cu 

tot cu randamentul dividendelor, BVB a atins pe 11 august 2022 un maxim istoric de 24.433,62 
de puncte, ceea ce înseamnă că de la începutul anului creşterea este de 5,7%. (zf.ro) 

 
Indicele BET a câștigat peste 1 procent, tractat de acțiunile bancare și de cele ale producătorilor 
de gaze naturale. Bursa românească a digerat bine o zi în care au venit zvonuri potrivit cărora 

statul ar avea planuri pentru ciuntirea schemei fondurilor de pensii administrate privat cu 
contribuții obligatorii. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-incheie-prima-jumatate-din-2022-cu-un-profit-net-de-1-7-mld-21080045
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-si-a-majorat-profitul-de-peste-trei-ori-in-s1-2022-21080018
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/digi-incheie-prima-jumatate-din-2022-cu-venituri-de-731-mil-euro-si-21080137
https://www.bursa.ro/pentru-primele-sase-luni-ale-anului-farmaceutica-remedia-venituri-in-crestere-cu-18-5-procente-dar-profit-in-scadere-61443743
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/scumpirea-asigurarilor-aduce-o-majorare-exploziva-a-profitului-net-semestrial-pentru-transilvania-broker-20813441
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/finante-personale-bursa-urca-pe-11-august-2022-la-un-maxim-istoric-21079265
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/video-bursa-a-digerat-bine-fantoma-desfiintarii-fondurilor-de-pensii-zi-verde-la-bvb-tranzactie-de-aproape-4-milioane-euro-cu-obligatiuni-autonom-20813875


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.570,35 1,17 

BET-TR 24.433,62 1,19 

BET-BK 2.293,72 0,76 

BETPlus 1.873,87 1,10 

BET-FI 50.702,97 0,05 

BET-NG 970,84 1,53 

BET-XT 1.101,34 1,08 

BET-XT-TR 2.127,18 1,10 

BETAeRO 906,05 0,80 

ROTX 28.710,66 1,36 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 11  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 1,9200 7.237.895,80 

TLV 2,1300 5.561.080,07 

SNP 0,4895 5.001.262,04 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4895 10.212.937 

FP 1,9200 3.766.455 

TLV 2,1300 2.631.079 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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/

