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“Daca o afacere este

valoroasa,
pretul
actiunilor ei o va
ajunge din urma
intr-un final.”

- Warren
Buffet

Valoarea tranzactiilor pe actiuni a scazut abrupt
pana la 6,8 mil. Euro, din care mai mult de
jumatate se datoreaza doar la doi emitenti, TLV si
M. Toti indicii au inchis pe minus, majoritatea cu
scaderi mai mari de -0,7%.
SNP a urcat pe primul loc, cu o valoare
tranzactionata de 10,8 milioane lei. A reusit pe
final sa intre in zona pozitiva, spre deosebire de
ceilalti emitenti din energie. Pe doi a aparut M, cu
peste 6,6 milioane lei, din care mai mult de trei
sferturi s-a facut intr-o singura tranzactie. TLV a
coborat pe trei, cu un volum de aproape 9 ori mai
mic ca ieri. A terminat sedinta pe minus cu peste
1% iar dupa inchidere a anuntat intentia de a
emite obligatiuni de 1 miliard de Euro in urmatorii
10 ani. Au fost tot sapte emitenti care au depasit
un milion de lei valoare tranzactionata.
S-au remarcat ELMA, cu o valoare peste un milion
de lei, precum si EVER, SIF5 si SIF1, cu valori mult
mai mari ca de obicei.
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Stiri bursiere
Banca Transilvania vrea să atragă până la 1 miliard de euro de la investitori printr-un program
de emisiuni de obligaţiuni. (zf.ro)
De ce acţiuni bancare precum Erste, Commerzbank şi Société Générale au creşteri de până la
15% în ultima săptămână, iar la Bucureşti Banca Transilvania şi BRD stagnează? (zf.ro)
Simtel Team a raportat afaceri de 37,6 mil. lei şi un profit net de 3 mil. lei la nivel consolidat în
primul semestru din 2022. La nivel individual, afacerile au crescut cu 91%, iar profitul net cu
129%. (zf.ro)
SIF Banat-Crişana (SIF1) a anunţat miercuri la Bursa de Valori Bucureşti că SIF Oltenia (SIF5) a
depăşit în şedinţa din 12 septembrie 2022 pragul de 10% din acţiunile societăţii, ajungând la o
deţinere de 10,083% din capitalul social. (zf.ro)
Programul Fidelis al Ministerului Finanțelor Publice accelerează, iar în ultimele 3 zile strânge
plasamente în echivalent de aproape 60 milioane euro. (profit.ro)
Sub impulsul tendinței negative de pe bursele dezvoltate, și în piața de capital românească am
consemnat o ședință „roșie”. Ziua de tranzacționare de marți, cu volume semnificative, nu a fost
confirmată și astăzi, lichiditatea intrând din nou în parametrii reduși care a caracterizat piața pe
toată perioada verii. (profit.ro)
Inflaţia, ce se află al un nivel nemaiîntâlnit de decenii nu îl sperie pe Marko Kolanovic, strateg la
JPMorgan, care rămâne optimist în ceea ce priveşte acţiunile, după cum reiese dintr-o notă a
băncii americane, scrie Business Insider. (bursa.ro)
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Evolutie indici

ESTtrade

Sursa: www.bvb.ro

Indice
BET
BET-TR
BET-BK
BETPlus
BET-FI
BET-NG
BET-XT
BET-XT-TR
BETAeRO
ROTX

Valoare
11.836,38
23.015,75
2.203,17
1.766,86
49.954,88
892,51
1.039,37
2.008,20
908,11
26.808,46

Variatie %
-0,74
-0,74
-0,60
-0,68
-0,20
-1,01
-0,71
-0,71
-0,13
-0,74

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei
tranzactionare din data de 14 septembrie 2022.

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
adresa:

este

accesibila

la

www.cotatiibursiere.ro

de

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

Servicii Email

Top tranzactionare
Sursa: www.bvb.ro
Emitent
SNP
M
TLV

Top Valoare
Ultimul Pret
Valoare (lei)
0,4575
10.882.823,89
19,5400
6.661.590,88
19,4400
2.740.489,50

Emitent
SNP
ELMA
FP

Top Volum
Ultimul Pret
0,4575
0,1400
1,9240

Volum
23.896.840
8.283.010
1.097.165

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a
BVB in data de 14 septembrie 2022.
Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

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
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ESTINVEST

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.

Societatea de Servicii de
Investitii Financiare
ESTINVEST SA
Sediul
central:
Str.Republicii,
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania
Tel: 0 23 7 2 38 90 0 ; 07 28 28 2 0 12
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.

