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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 

C U P R I N S  
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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a scazut pana la 

6,5 mil. Euro. Pe piata obligatiunilor s-a inregistrat 

tranzactia aferenta Fidelis, de peste 200 milioane 
Euro. Toti indicii au scazut puternic, cu deprecieri 

intre -0,96% (BETAeRO) si – 3,02% (BET-NG), 

majoritatea scazand cu mai mult de -2,6%. 
 

SNP a revenit pe primul loc al clasamentului 

lichiditatii, cu 6,1 milioane lei, dar s-a remarcat 
prin scaderea de 4,4%. Si urmatoarele clasate, FP 

si TLV, au scazut, mai putin dar au inchis in 

minimele zilei. Dupa saltul nefiresc din sedinta 

anterioara, SNN a scazut cu aproape 5%. Miscari 

importante s-au facut si pe SIF-uri, cu volume 

foarte bune pe SIF1 si SIF5, de peste 2 milioane 
de lei fiecare dar inchideri divergente. SIF4 a 

scazut cu peste 7%. Au fost tot sapte emitenti care 

au depasit un milion de lei valoare tranzactionata. 
 

Si BRD a inchis in minimul zilei, in scadere cu peste  

3%, la fel ca EL, care a ajuns la minimul ultimilor 
cinci ani. O alta scadere puternica, de peste 5%, a 

inregistrat DIGI. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Circa 1 milion de tranzacţii au realizat investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti în primele opt 

luni din 2022, adică au cumpărat şi au vândut instrumente financiare al căror număr pe piaţa 
reglementată a crescut cu 42% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. (zf.ro) 

 
 

Cine sunt cei mai mari acţionari ai TeraPlast Bistriţa, companie care în 2021 a triplat banii 
investitorilor de la Bursa de Valori Bucureşti, dar care de la început de 2022 are minus 40%, cel 

mai abrupt declin din BET: fondurile de pensii Pilon II au 23% şi Dorel Goia 46,8%. (zf.ro) 
 
 

Anul 2022, al cincilea cel mai slab an din istoria Statelor Unite pentru portofoliul de tip 60% 
acţiuni – 40% obligaţiuni. Declin de peste 20%, aproape de cel înregistrat în timpul crizei 

financiare din 2008. (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) 

 
 

Chimcomplex Borzeşti (CRC) va distribui dividende interimare în sumă de 40 milioane de lei, din 
rezultatul primului semestru, conform votului de vineri al acţionarilor. (bursa.ro) 

 
 
Ținută în sus de acțiunile de pe segmentul energie, bursa românească suferă un șoc în condițiile 

în care la Bruxelles se discută inclusiv despre taxarea suplimentară a companiilor petroliere. 
(profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-valori-bucuresti-in-primele-opt-luni-din-2022-investitorii-21174848
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cei-mari-actionari-teraplast-bistrita-companie-2021-triplat-banii-21174755
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/anul-2022-cincilea-cel-slab-an-istoria-statelor-unite-portofoliul-21174841
https://www.zf.ro/companii/efectele-scumpirilor-teraplast-si-alfa-construct-partners-renunta-la-21171335
https://www.bursa.ro/din-rezultatul-semestrial-chimcomplex-va-distribui-dividende-interimare-de-40-milioane-lei-61137743
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-investitorii-bvb-finalmente-arunca-prosopul-vand-ajung-urma-scaderile-bursele-mari-indicele-bet-cel-mare-declin-ultimele-6-luni-asteapta-nimeni-ceva-pozitiv-20863824


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.444,88 -2,63 

BET-TR 22.252,10 -2,63 

BET-BK 2.149,51 -2,12 

BETPlus 1.709,87 -2,55 

BET-FI 48.485,51 -2,45 

BET-NG 865,99 -3,02 

BET-XT 1.006,21 -2,63 

BET-XT-TR 1.943,85 -2,63 

BETAeRO 897,57 -0,96 

ROTX 25.886,38 -2,81 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 19 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) 

SNP 0,4350 6.139.718,43 

FP 1,8700 4.175.055,53 

TLV 18,7000 3.580.912,18 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4350 13.910.987 

FP 1,8700 2.213.626 

COMI 0,0065 1.744.874 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=COMI
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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/ 
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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/

