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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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Lichiditate a scazut din nou, desi a fost mai buna 

ca media ultimelor luni, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind de 6,1 mil. Euro. Toti indicii au scazut 
semnificativ, cu deprecieri peste 1,5% la 

majoritatea, cel mai mult scazand BET-NG              

(-2,37%). 
 

TLV s-a mentinut pe primul loc in clasamentul 

lichiditatii, cu o valoare tranzactionata de peste 8 
milioane de lei. SNP a ramas pe locul 2, cu aproape 

6 milioane de lei, iar pe trei s-a clasat SNG. SNG 

a scazut din nou cu mai mult de 3%. Cu aproape 

3% a scazut si SNP, in afara de contextul extern, 

contand si discutatiile despre modificarile 

legislative in legatura cu piata energiei. Si sectorul 
bancar a suferit mult cu scaderi intre 1,91% (TLV) 

si 4,05% (EBS). Au fost  sase  emitenti care au 

depasit un milion de lei valoare tranzactionata. 
 

Si SNN a scazut semnificativ, continuand trendul 

din ultimile zile, pe un volum de peste 3 milioane 
lei. TRP si-a continuat prabusirea (-3,39%). 

 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Scăderi abrupte la început de toamnă la Bursa de la Bucureşti: acţiunile Petrom şi Romgaz pierd 

câte 3% fiecare, Digi şi Nuclearelectrica minus 2%. Indicele BET scade cu 1% la un minim al 
ultimelor şapte săptămâni şi intră sub pragul de 12.000 de puncta. (zf.ro) 

 
DIGI vrea să distribuie un dividend de 0,85 lei/acţiune, cu un randament de 2%. Suma totală ce 

va fi distribuită acţionarilor este de 80 mil.lei. (zf.ro) 
 

Un român îşi recuperează în patru ani investiţia bursieră la Petrom, cea mai scăzută perioadă de 
la BVB, dar uşor mai mare ca la companiile din energie de peste graniţă. (zf.ro) 
 

Fondurile de pensii Pilon II au mizat pe acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în 
detrimentul celor străine între iulie 2021 şi iunie 2022, perioadă în care inflaţia la noi şi în Europa 

a ajuns la niveluri nemaiîntâlnite de decenii (bursa.ro) 
 

În pofida unei sporiri a activității, Ropharma raportează un declin de 10% al câștigului pretaxare 
EBITDA semestrial, la 8,9 milioane lei, de la 9,9 milioane lei în perioada similară a anului trecut, 

însă are majorare la nivelul câștigului net. (profit.ro) 
 

Compania Electroargeș raportează pentru primul semestru un declin de 59,43% al cifrei de 
afaceri nete, la 53,74 milioane lei, de la 132,46 milioane lei, și trece pe pierdere. (profit.ro) 

 
Bursele dezvoltate ale lumii au avut, încă din sesiunea europeană, presiune la vânzare. Indicele 

DAX40 de la Frankfurt a coborât din nou în zona de 12.600 de puncte, după o lună și jumătate 
în care s-a tranzacționat peste acest reper. Este contextul în care și la BVB investitorii au decis 
să se replieze, punând presiune pe cotații. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/scaderi-abrupte-inceput-toamna-bursa-bucuresti-actiunile-petrom-21128398
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/digi-vrea-sa-distribuie-un-dividend-de-0-85-lei-actiune-cu-un-21130883
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/un-roman-isi-recupereaza-in-patru-ani-investitia-bursiera-la-petrom-21130108
https://www.bursa.ro/in-contextul-inflatiei-din-ultimul-an-fondurile-de-pensii-pilon-ii-au-mizat-pe-actiuni-listate-la-bvb-in-detrimentul-celor-internationale-69265743
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/operatorul-lantului-de-farmacii-ropharma-raporteaza-afaceri-si-profit-net-in-crestere-la-s1-20843470
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/dupa-pierderea-contractului-cu-k-rcher-electroarges-afiseaza-o-pierdere-20843514
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-recul-important-la-bursa-al-companiilor-din-energie-dupa-plafonarile-si-taxele-de-solidaritate-impuse-de-guvern-piata-testeaza-o-zona-de-minime-ale-ultimelor-3-luni-20844277


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.867,68 -1,58 

BET-TR 23.059,91 -1,61 

BET-BK 2.184,25 -1,08 

BETPlus 1.772,50 -1,46 

BET-FI 50.713,69 -0,53 

BET-NG 891,27 -2,37 

BET-XT 1.043,08 -1,51 

BET-XT-TR 2.013,88 -1,54 

BETAeRO 911,93 -0,67 

ROTX 26.853,68 -1,90 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 1 septembrie 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 19,5200 8.097.280,96 

SNP 0,4600 5.721.873,57 

SNG 43,0000 3.593.566,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 12.417.761 

ELMA 0,1340 8.428.335 

TRP 0,5700 1.560.268 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 1 septembrie 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ELMA
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

