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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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O sedinta cu o lichiditate aparent foarte buna,  dar 

valoarea tranzactiilor pe actiuni de aproape 17 mil. 
Euro s-a datorat in cea mai mare parte volumelor 

de pe doar patru emitenti, inclusiv pe piata “deal”. 

Cei mai multi indici au inchis pe plus, fara se tina 
cont de evolutiile externe. 

 

TLV a avut o valoare tranzactionata foarte mare,  
de peste 21 milioane lei, dar in care sunt incluse 

si cateva tranzactii mai mari, ocupand primul loc 

detasat. BRD si SNP au facut schimb de locuri, 

ocupand in aceasta ordine restul podiumului, cu 

valori tranzactionate de peste 11 milioane de lei 

fiecare. Toate cele trei actiuni au inchis sedinta pe 
plus, cel mai  mult apreciindu-se TLV, cu aproape 

2%. EBS a inregistrat o prima scadere dupa raliul 

din ultima perioada. Au fost sapte emitenti care au 
depasit un milion de lei valoare tranzactionata. 

 

FP a inchis iar pe minus, iar WINE a depasit 1,6 
milioane lei valoare tranzactionata. SNG abia a 

trecut de 200.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti au în faţă primul default: Vivre, companie ale cărei 

bonduri au scăzut cu 70% în ultimele luni. „Sper să recuperez banii investiţi iniţial. Sau măcar o 
parte“. (zf.ro) 

 
Cum se repliază Electroargeş după ce a pierdut contractul cu Kärcher, care îi aducea 85% din 

venituri? Începe să lucreze pentru chinezii de la Haier. (zf.ro) 
 

OMV Petrom cheamă în judecată ANRM şi Conpet pentru anularea în parte a unor decizii privind 
tarifele de transport. Producătorul de petrol şi gaze cere modificarea în mod corespunzător a 
tarifelor din ţară şi a celor din import pentru rafinăriile din Bazinul Ploieşti. (zf.ro) 

 
Marţi la ora 15.33, în sistemul BVB a fost înregistrată o tranzacţie specială (deals) cu un număr 

de 17,5 milioane de acţiuni Evergent Investments (EVER) în valoare de 22,93 mil. lei. (zf.ro) 
 

La BVB am consemnat unul din cele mai mari rulaje din ultimele luni, peste jumătate din activitate 
fiind pe titlurile cu profil financiar. Investitori și reprezentanți ai pieței de capital s-au aflat în 

după-amiaza acestei zile la Forumul Moldova - Romania: Capital Bridges, însă jucătorii au păstrat 
un ochi și pentru „butoane”. Astfel, am consemnat o sesiune cu o lichiditate deosebită într-o 

etapă de secetă. (profit.ro) 
 

Măcel pe cea mai mare bursă din lume: Wall Street are cea mai slabă zi din iunie 2020 încoace, 
cu o prăbuşire de 4%, din cauza scumpirilor accelerate. Acţiunile Meta (Facebook) şi nVidia, 

prăbuşiri de 10% fiecare. (zf.ro) 
 
Indicele Preţurilor de Consum din SUA a crescut în august, comparativ cu iulie, contrar 

aşteptărilor economiştilor ce mizau pe o retragere. (bursa.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/investitorii-de-la-bursa-de-valori-bucuresti-au-in-fata-primul-21159648
https://www.zf.ro/companii/cum-se-repliaza-electroarges-dupa-ce-a-pierdut-contractul-cu-k-rcher-21159567
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/omv-petrom-cheama-judecata-anrm-conpet-anularea-parte-unor-decizii-21159736
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tranzactie-speciala-cu-1-8-din-evergent-investments-17-5-milioane-de-21159738
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/pe-bursa-tranzactii-relevante-pe-actiunile-bancare-si-un-transfer-de-tip-deal-de-peste-22-milioane-lei-cu-actiuni-evergent-investments-20858231
https://www.zf.ro/zf-24/macel-cea-mare-bursa-lume-wall-street-cea-slaba-zi-iunie-2020-21160166
https://www.bursa.ro/inflatia-imprima-o-miscare-de-scadere-a-actiunilor-internationale-66876748


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.924,88 0,37 

BET-TR 23.188,45 0,43 

BET-BK 2.216,40 0,09 

BETPlus 1.778,90 0,35 

BET-FI 50.052,78 -0,47 

BET-NG 901,61 -0,03 

BET-XT 1.046,77 0,28 

BET-XT-TR 2.022,56 0,34 

BETAeRO 909,33 0,06 

ROTX 27.007,36 0,45 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 13 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 19,6800 21.287.137,94 

BRD 13,0000 11.817.825,62 

SNP 0,4570 11.095.016,49 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4570 24.323.085 

FP 1,9240 1.464.724 

TLV 19,6800 1.092.381 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 13 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=BRD
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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/

