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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 a continuat sa creasca, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 8,6 mil. Euro, 
bazata in principal pe doi emitenti, TLV si SNP. 

Indicii au inchis mixt, cu variatii intre – 0,99% 

(BET-FI) si + 0,46% (BET-BK). 
 

TLV a depasit 13 milioane lei, in care sunt incluse 

si cateva tranzactii mai mari, ocupand primul loc 
al clasamentului lichiditatii. Pe doi, cu aproape 10 

milioane lei, s-a clasat SNP, iar pe trei, cu peste 

6,6 milioane, BRD, si acesti emitenti fiind 

beneficiarii unor tranzactii mari. Bancile romanesti 

au avut evolutii divergente, TLV pe minus, BRD pe 

plus. In schimb, EBS si-a continuat marsul, 
apreciindu-se cu 4,29%. Au fost sase emitenti 

care au depasit un milion de lei valoare 

tranzactionata. 
 

SNG a reusit sa depaseasca un milion de lei, in 

timp ce SNN nu a ajuns la 500.000. TTS a 
continuat evolutia buna din ultima perioada, 

apreciindu-se cu peste 2% 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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BVB leagă punți peste Prut. Bursa de la Chișinău ar urma să devină o a 2-a “pepinieră”, după 
piața AeRO, pentru dezvoltarea unor companii care să treacă spre piața reglementată de la 

București. Primul exercițiu – maib (profit.ro) 
 

 
Agroserv Măriuţa (MILK), companie românească de agricultură şi deţinătoarea brandului Lăptăria 

cu Caimac, a închis prima jumătate a anului cu o pierdere netă de 1,4 milioane de lei faţă de un 
rezultat net de 600.000 lei în S1/2021, pe fondul creşterii inflaţiei şi majorării preţurilor la 

energie. (zf.ro) 
 
 

MedLife semnează o nouă tranzacţie: Operatorul de servicii medicale private achiziţionează 
platforma digitală SanoPass, unul din cele mai active startup-uri româneşti din zona de 

healthtech. (zf.ro) 
 

 
Nuclearelectrica și Nova Power&Gas fac joint-venture 50%-50% pentru mini-reactoarele nucleare 

americane NuScale. Clujenii dețin amplasamentul de la Doicești. (profit.ro) 
 

 
La Bursa de Valori București, investitorii au fost dominați de prudență. Relativul apetit la risc din 

piețele financiare internaționale s-a răsfrânt în piața locală mai ales la nivelul volumelor. Rulajul 
pieței de acțiuni a fost, la 42,35 milioane lei. (profit.ro) 

 
 
Prețurile petrolului au crescut luni, ignorând așteptările referitoare la o cerere mai slabă, pe 

fondul preocupărilor tot mai mari privind aprovizionarea, înainte de venirea iernii, transmite 
Reuters. (profit.ro) 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bvb-leaga-punti-peste-prut-bursa-chisinau-ar-urma-devina-2-pepiniera-dupa-piata-aero-dezvoltarea-unor-companii-treaca-spre-piata-reglementata-bucuresti-primul-exercitiu-maib-20857107
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/agroserv-mariuta-incheie-s1-2022-cu-pierderi-de-1-4-mil-lei-si-21156737
https://www.zf.ro/companii/medlife-semneaza-o-noua-tranzactie-operatorul-de-servicii-medicale-21155671
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/nuclearelectrica-si-nova-power-gas-fac-joint-venture-50-50-pentru-mini-reactoarele-nucleare-americane-nuscale-clujenii-detin-amplasamentul-de-la-doicesti-20857076
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/saptamana-de-tranzactionare-de-la-bvb-incepe-cu-o-sesiune-de-ezitare-20857063
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/preturile-petrolului-au-crescut-din-cauza-ingrijorarilor-legate-de-aprovizionare-inainte-de-venirea-iernii-20857379


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.881,08 0,04 

BET-TR 23.089,39 0,04 

BET-BK 2.214,38 0,46 

BETPlus 1.772,75 0,04 

BET-FI 50.286,86 -0,99 

BET-NG 901,91 0,37 

BET-XT 1.043,86 0,00 

BET-XT-TR 2.015,70 0,00 

BETAeRO 908,78 -0,62 

ROTX 26.887,10 -0,01 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 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 19,3000 13.072.390,70 

SNP 0,4560 9.657.059,08 

BRD 12,8600 6.672.948,56 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4560 21.354.747 

FP 1,9400 1.721.287 

TLV 19,3000 674.321 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 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=BRD
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


 

                                                  
 

   
 

 

 

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/

