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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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Ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii a 

avut un rulaj mic, valoarea totala fiind 5,78 

mil.Euro. Indicii BVB au avut in general inchideri 
negative, in contrast cu pietele europene, exceptii 

fiind BET-BK (0%), BET-FI (+0,15%) si BET-Aero 

(+0,36%).  
 

Topul lichiditatii a avut doar 3 emitenti ale caror 

actiuni au depasit preagul de 1 mil.lei 
tranzactionat. FP a avut cea mai mare valoare 

tranzactionata: 5,27 mil.lei si o crestere a pretului 

de 0,61% pana la 1,9820 lei/ actiune. SNP a 
ocupat pozitia secunda, cu tranzactii de 4 mil.lei, 

pretul de inchidere avand acelasi nivel ca in ziua 

precedenta: 0,53 lei/ actiune. Pe locul al treilea se 
gaseste TLV, cu 3,67 mil.lei si pretul de 1,97 lei/ 

actiune fiind in scadere cu 1,50%. 

 
Fondul Proprietatea a avut pe piata Deal 2 

tranzactii ce au totalizat 2,24 mil.actiuni, la pretul 

de 1,78 lei/ actiune, cu 10% sub nivelul pietei 
principale, valoarea cumulata fiind aproape 4 

mil.lei. 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Numai titlurile unor societăți cu capitalizare mare au depășit o valoare a tranzacțiilor de 1 milion 
de lei. Ultima sesiune a săptămânii a accelerat raliul pentru activele de risc din piețele financiare 

internaționale, iar indicele S&P500 a trecut de nivelul de 4.120 de puncte, fiind în zona maximelor 
locale pe care bursa de la New York le-a consemnat la începutul lunii iunie. (profit.ro) 

 
ANAF a transmis la solicitarea ZF că valoarea impozitelor plătite de persoane fizice în contul 

câştigurilor de la bursă a fost de 378 mil. lei, ceea ce înseamnă că la o cotă de impunere de 10%, 
câştigurile brute ale celor care au tranzacţionat la Bursa de la Bucureşti în 2021 au fost de 3,7 

mld. lei (740 mil. euro). (zf.ro) 
 
Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II din România, cei mai mari investitori ai Bursei de la 

Bucureşti şi printre cei mai mari deţinători ai datoriei statului român, aveau la iunie 2022 o 
deţinere de 12,9% din OMV Petrom (SNP), echivalentul unei investiţii de 3,5 mld. lei, arată 

calculele realizate de ZF din raportările fiecărui fond. (zf.ro) 
 

Chimcomplex anunță astăzi noua structură a Consiliului de Administrație, majoritatea fiind 
membri independenţi. Membrii Consiliului de Administrație Chimcomplex sunt lideri în domenii 

diferite, ce aduc expertiză globală din domeniul industriei chimice, comercial, finanțe și audit 
consolidând compania. (financialintelligence.ro) 

 
Capitalizarea de piață combinată a Apple și Amazon a crescut cu circa 175 de miliarde de dolari, 

în urma rezultatelor trimestriale și a previziunilor pozitive, care au sporit încrederea investitorilor 
în capacitatea acestora de a face față unei încetiniri a economiei, transmite Reuters. (profit.ro) 

 
Grupul austriac Erste, proprietarul BCR, a încheiat primul semestru cu un venit net din dobânzi 
de 2,8 miliarde euro, în creştere cu 16% faţă de perioada similară din 2021, în timp ce profitul 

net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a crescut cu 24%, la 1,13 miliarde euro, potrivit 
raportului financiar publicat luni. (zf.ro) 

 
 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/volume-foarte-mici-la-bvb-piata-ramane-cantonata-la-3-actiuni-20796011
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/primele-date-oficiale-cati-bani-s-au-facut-tranzactionarea-bursiera-21032266
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/viitorii-pensionari-ai-romaniei-au-13-din-petrom-adica-3-5-mld-lei-21044691
https://financialintelligence.ro/chimcomplex-noul-consiliu-de-administratie-va-avea-o-majoritate-de-membri-independenti-presedintele-stefan-vuza-ramanand-singurul-reprezentant-al-actionarului-majoritar/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/capitalizarea-de-piata-combinata-a-apple-si-amazon-a-crescut-cu-circa-175-de-miliarde-de-dolari-in-urma-rezultatelor-trimestriale-si-a-previziunilor-pozitive-20796422
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/grupul-austriac-erste-proprietarul-bcr-incheiat-primul-semestru-21048809


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.460,07 -0,22 

BET-TR 23.835,17 -0,22 

BET-BK 2.263,07 0,00 

BETPlus 1.857,93 -0,17 

BET-FI 50.092,19 0,15 

BET-NG 977,40 -0,10 

BET-XT 1.090,66 -0,19 

BET-XT-TR 2.073,94 -0,20 

BETAeRO 899,07 0,36 

ROTX 27.881,17 -0,29 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 29 iulie 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 1,9820 5.273.448,86 

SNP 0,5300 4.004.578,11 

TLV 1,9700 3.668.264,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,5300 7.555.671 

FP 1,9820 2.672.270 

TLV 1,9700 1.850.696 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 29 iulie 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/

