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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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Inca o sedinta cu lichiditate foarte mica, valoarea 

tranzactiilor pe pieaa  de actiuni fiind de doar putin 

peste 3 mil. Euro.  O valoare mai mare a fost pe 
piata drepturilor, datorita IMPRO3. Toti indicii BVB 

au inchis din nou pe minus. 

 
TLV si FP au ocupat primele doua locuri in 

clasamentul lichiditatii, cu peste 3,4 milioane de 

lei fiecare. TLV a continuat sa creasca dupa 
consolidarea valorii nominale, iar FP a scazut usor.  

Pe minus a inchis si ocupantul locului trei, EBS, la 

a treia sedinta consecutiva de scaderi. SNG si SNN 

au inchis pe minus cu peste 1%, pe volume 

modeste , in jur de un milion de lei. Au fost doar 

patru emitenti care au depasit un million de lei 
valoare tranzactionata. 

 

 SNP si BRD au avut valori tranzactionate foarte 
mici, sub 500.000 lei fiecare, mai putin decat 

valoarea facuta de WINE. TGN si TRP abia au 

trecut de 100.000 lei fiecare. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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One United Properties, investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de 
birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 

675,9 milioane de lei în prima jumătate a anului 2022, o creştere de 56% faţă de S1 2021. 
(bursa.ro) 

 
 

Raiffeisen recomandă investitorilor să menţină acţiunile Conpet şi dă un preţ-ţintă de 78,3 lei: 
randament potenţial de 14%. Transportatorul, minus 13% pe Bursă de la începutul anului. (zf.ro) 

 
 
Alumil Rom Industry, companie care furnizează accesorii de aluminiu, listată sub simbolul ALU la 

Bursă, a raportat pentru S1/2022 venituri din vânzări în valoare de 51,5 mil. lei, în creştere cu 
26,2% prin comparaţie cu perioada similară de anul trecut. (zf.ro) 

 
Dobândă istorică: Romgaz a luat cei 325 mil. euro pentru finanţarea tranzacţiei cu ExxonMobil la 

o dobândă EURIBOR la 3 luni plus 0,05% pe an. (zf.ro) 
 

 
Impact Developer & Contractor (IMP) a închis un plasament privat în care investitori de portofoliu 

au subscris 42,75 milioane de acțiuni nou-emise, reprezentând 34,2% din pachetul țintă, de până 
la 125,00 milioane de acțiuni. Operațiunea a fost una fulger, finalizată la o zi după anunțul către 

piață. (profit.ro) 
 

 
Ziua de tranzacționare la nivel internațional a fost marcată de corecții pe bursele dezvoltate, iar 
aceasta s-a răsfrânt și la București, unde, totuși, deprecierile au fost moderate. Nota distinctă a 

pieței locale este, însă, cea a volumelor foarte mici. Rulajul pieței de acțiuni a fost la BVB de 
numai 15,52 milioane lei. (profit.ro) 

 

 

https://www.bursa.ro/in-prima-jumatate-a-anului-2022-one-united-properties-raporteaza-o-cifra-de-afaceri-de-676-milioane-de-lei-20244741
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/raiffeisen-recomanda-investitorilor-sa-mentina-actiunile-conpet-si-21101635
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/alumil-rom-industry-isi-dubleaza-profitul-net-la-3-8-milioane-de-lei-21101642
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dobanda-istorica-romgaz-a-luat-cei-325-mil-euro-pentru-finantarea-21101620
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/impact-developer-contractor-inchide-o-tranzactie-fulger-compania-a-vandut-o-treime-din-actiunile-tintite-in-operatiunea-de-majorare-a-capitalului-social-20825094
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-pierde-aproape-un-sfert-de-procent-volume-foarte-mici-nicio-actiune-nu-depaseste-tranzactii-de-4-milioane-lei-20825076


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.647,66 -0,23 

BET-TR 24.572,79 -0,25 

BET-BK 2.295,71 -0,47 

BETPlus 1.883,88 -0,23 

BET-FI 51.447,84 -0,64 

BET-NG 964,91 -0,98 

BET-XT 1.107,22 -0,36 

BET-XT-TR 2.137,63 -0,37 

BETAeRO 917,08 -0,42 

ROTX 28.864,97 -0,37 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 19  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) 

TLV 21,7500 3.564.055,20 

FP 1,9540 3.407.008,52 

EBS 113,9500 1.821.064,50 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

FP 1,9540 1.744.062 

SNP 0,4865 977.757 

ROCE 0,2950 596.843 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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=TLV
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=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ROCE


 

                                                  
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

