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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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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a depasit 9 mil. 

Euro. Un singur indice, (BET-NG) a inchis usor pe 
plus, ceilalti depreciindu-se cu pana la 0,67% 

(BET-BK). 

 
TLV a urcat pe primul loc dupa valoarea 

tranzactionata, cu peste 9 milioane lei. A reusit sa 

inchida pe plus, dupa o revenire brusca pe final. 
Pe doi s-a clasat M, beneficiarul unei tranzactii 

singulare foarte mari.  Pe trei a coborat SNP,  cu 

peste 7,5 milioane lei. SNN s-a remarcat printr-o 

apreciere spectaculoasa, de aproape 6%, dupa o 

crestere constanta in timpul sedintei si un salt 

mare la final. De altfel, finalul de sedinta a fost 
marcat de salturi sau scaderi bruste pe volume 

mari. Au fost tot sapte emitenti care au depasit un 

milion de lei valoare tranzactionata. 
 

SNG s-a apropiat de 2 milioane de lei si a inchis in 

minimul zilei. Si FP a inchis in minimul zilei, in 
scadere cu 1,35%. BNET s-a apreciat iar puternic, 

cu aproape 6%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties (BVB: ONE) au fost trecute luni într-o 

nouă serie de indici FTSE Global Equity Index Emerging Europe, de la categoria cu capitalizare 
mică la categoria cu capitalizare medie. (zf.ro) 

 
Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast din Bistriţa, controlat de omul de afaceri Dorel 

Goia, a renunţat la investiţia într-un proiect imobiliar pe care îl avea planificat în Bistriţa, din 
cauza scumpirilor din ultimii ani cu materialele de construcţii şi energia. (zf.ro) 

 
Cu 0,4% a scăzut pe 16 septembrie 2022 indicele principal BET al Bursei de Valori Bucureşti, la 
aproximativ 11.754 de puncte, fiind la cel mai scăzut nivel din 4 martie 2022, adică de când nici 

măcar celor mai experimentaţi investitori nu le venea să creadă că la doar câteva sute de 
kilometri de România începuse un război. (zf.ro) 

 
Statul român atrage 1 mld. lei de la micii investitori prin oferta Fidelis la dobânzi chiar şi de 8% 

pe an. Urmează listarea obligaţiunilor la BVB pe 22 septembrie. (zf.ro) 
 

Volumele au revenit parțial la BVB. Investitorii nu precipită vânzările, dar bursa tot a ajuns pe 
minimele ultimelor 6 luni. Tendința descendentă s-a accelerat în ultima sesiune de tranzacționare 

a săptămânii pe piețele externe. Cu toate acestea, la Bursa de Valori București piața a fost mai 
degrabă stabilă. (profit.ro) 

 
Într-o etapă generală de declin al volumelor pe piața bursieră românească, în mod particular 

segmentul AeRO, al companiilor cu o capitalizare mică, este în suferință, cu o lichiditate foarte 
mică. Investitorii au renunțat să miște cotațiile de luni bune și nu au reacționat nici măcar la 
raportările semestriale. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ftse-global-equity-a-trecut-actiunile-one-united-properties-intr-o-21172940
https://www.zf.ro/companii/teraplast-bistrita-renunta-la-dezvoltarea-unui-complex-rezidential-21172236
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-la-bucuresti-scade-la-minimul-ultimelor-sase-luni-toti-21171237
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/statul-roman-atrage-1-mld-lei-de-la-micii-investitori-prin-oferta-21171190
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-incheie-cu-un-declin-de-numai-1-o-saptamana-cu-furtuna-in-pietele-financiare-internationale-20861336
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/analiza-20-de-grafice-care-releva-ca-piata-aero-de-la-bvb-a-inghetat-cauzele-si-cand-poate-veni-dezghetul-20862997


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.753,71 -0,44 

BET-TR 22.852,94 -0,45 

BET-BK 2.196,17 -0,67 

BETPlus 1.754,65 -0,46 

BET-FI 49.702,88 -0,59 

BET-NG 892,98 0,12 

BET-XT 1.033,42 -0,41 

BET-XT-TR 1.996,45 -0,42 

BETAeRO 906,30 -0,40 

ROTX 26.635,33 -0,39 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 16 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 19,2000 9.181.410,76 

M 19,3600 8.002.319,68 

SNP 0,4550 7.603.056,88 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4550 16.752.765 

BNET 0,3280 3.420.539 

ONE 1,2060 3.382.367 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 16 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=M
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=BNET
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
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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/

