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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 s-a apropiat de minima anului,  

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 4 mil. 
Euro, o cauza fiind si absenta TLV. Toti  indicii au 

inchis pe minus, cu deprecieri  de peste 0,5% la 

cei mai multi dintre ei.  

SNP a urcat pe primul loc in clasamentul 

lichiditatii, cu aproape 5 milioane  lei. FP a facut 
schimb de locuri cu SNP, coborand pe doi, cu 4,2 

milioane lei. Pretul sau a ramas neschimbat. EBS 

a urcat pe locul trei, cu 1,7 milioane lei, si a scazut 
puternic, cu 3,75%. Cu aproape 3% a scazut si 

BRD. SNN a coborat din maxime, inchizand pe 

minus cu 1,5%, in 49,2 lei/actiune. Nici SNG nu a 
avut o sedinta grozava: a scazut cu aproape 1% 

pe un volum modest. Au fost 5 emitenti care au 

depasit 1 milion de lei valoare tranzactionata. 

BRK a avut un volum mai mare ca de obicei si s-a 

depreciat cu 3% dupa raportarea rezultatelor 
financiare mai slabe la 6 luni. DN a avut iar o 

sedinta agitata (+11,43%). 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Administratorii de pensii private: de la începutul anului şi până la 12 august Pilonul II are în 
medie o pierdere de 3,2% comparativ cu 7,6% cât avea la final de iunie. Active de 92 mld. lei. 

Afirmaţiile vin într-un context în care recent în spaţiul public au apărut dezbateri despre 
randamentele fondurilor Pilon II. (zf.ro) 

 
 

Grupul Electrica a înregistrat o pierdere de 176 milioane lei în primul semestru al anului, faţă de 
un profit net de 76 milioane lei în prima jumătate a anului trecut. (bursa.ro) 

 
 
Chimcomplex (CRC), cel mai mare combinat de produse chimice din România, a informat 

investitorii cu privire la închiderea temporară a activităţii de producţie în cadrul platformei 
industriale Borzeşti pe o perioadă de 14 zile începând cu 18 august 2022, „având în vedere 

preţurile în creştere la energie electrică şi gaze naturale”. (zf.ro) 
 

 
După ce în ziua precedentă a atins un maxim de la declanșarea conflictului din Ucraina, indicele 

german DAX40 a suferit pe bursa de la Frankfurt o cădere de peste 300 de puncte, declinul fiind 
de 2-3 ori mai mare decât cel al indicilor principali de la New York. Acesta este contextul în care 

și la BVB am consemnat o sesiune negativă, în care indicele compozit BET-XT a pierdut 0,57% și 
indicele reprezentativ BET a pierdut 0,54%. (profit.ro) 

 
 

În lipsa unor evenimente neprevăzute, inflaţia ar putea oferi semne clare de încetinire în viitorul 
apropiat, într-un context în care analiştii nu pot estima cu precizie magnitudinea recesiunii care 
ameninţă o bună parte din economii la nivel mondial, spune Cristian Tudorescu, cofondator al 

comunităţii de investitori Investors Club (zf.ro) 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/administratorii-pensii-private-inceputul-anului-pana-12-august-21093716
https://www.bursa.ro/in-primul-semestru-al-anului-grupul-electrica-pierdere-de-176-milioane-lei-08204745
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/chimcomplex-cel-mai-mare-combinat-de-produse-chimice-din-romania-21093315
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-pierde-jumatate-de-procent-tranzactiile-cu-actiuni-coboara-sub-reperul-de-20-milioane-lei-20822071
https://www.zf.ro/zf-deschiderea-de-astazi/emisiunea-deschiderea-zilei-cristian-tudorescu-investors-club-21092308


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.583,24 -0,52 

BET-TR 24.450,18 -0,52 

BET-BK 2.296,21 -0,60 

BETPlus 1.876,38 -0,48 

BET-FI 51.348,31 -0,28 

BET-NG 967,33 -0,75 

BET-XT 1.103,09 -0,55 

BET-XT-TR 2.129,80 -0,55 

BETAeRO 920,77 -0,25 

ROTX 28.729,83 -0,63 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17  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) 

SNP 0,4845 4.971.627,63 

FP 1,9500 4.239.452,62 

EBS 115,5000 1.729.389,55 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4845 10.243.885 

BRK 0,1622 4.049.716 

FP 1,9500 2.171.610 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=EBS
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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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/

