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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 crescut, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni urcand la 8,4 mil. Euro, ajutata putin si de 
piata “deal”. Toti indicii au inchis iar pe minus, cu 

deprecieri mai mari de -1,5% la majoritatea lor. 

 
SNP a recucerit primul loc al clasamentului 

lichiditatii, cu peste 7 milioane lei, dar cu pretul 

unei deprecieri de aproape 3%, Pe doi a coborat 
TLV, iar pe trei, cu o valoare neobisnuita, de peste 

4,5 milioane de lei, a urcat EL, care si-a continuat 

parcursul descendent, inchizand sub 7 lei/actiune. 

Si BRD a avut un volum bun, depasind 4 milioane 

lei.  FP a inchis pe minus in minimul zilei, in ciuda 

anuntului privind initierea programului de 
rascumparare a peste jumatate din actiuni. Au fost 

opt emitenti care au depasit un milion de lei 

valoare tranzactionata. 
 

SNN a depasit 1,2 milioane lei si a scazut cu 

1,42%. TRP a scazut cu este 3%, la fel ca EBS, 

ambele cu valori tranzactionate peste 700.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Fondul Proprietatea vrea să lanseze cel mai mare program de răscumpărări de acţiuni din istoria 

BVB cu banii din IPO-ul Hidroelectrica: pune la bătaie 6,5 mld. lei. Indiciu pentru posibila 
diminuare a ofertei de listare a „perlei“ energiei. (zf.ro) 

 
Stere Farmache, cel mai longeviv şef al BVB, despre faptul că selecţia băncilor pentru IPO 

Hidroelectrica s-a făcut departe de ochii lumii: Aceste nume trebuie să devină publice, probabil 
selecţia nu este definitive. (zf.ro) 

 
Aquila Part Prod (AQ), cel mai mare jucător de pe piaţa de distribuţie a bunurilor de larg consum, 
a convocat acţionarii în data de 14 octombrie să le ceară aprobarea pentru distribuirea unui 

dividend special brut de 0,02632 lei pe acţiune, conform convocatorului publicat la Bursa de 
Valori Bucureşti. (zf.ro) 

 
Tranzacţionarea acţiunilor companiilor de la BVB listate indirect şi la London Stock Exchange este 

aproape neînsemnată în Anglia. Excepţie face Fondul Proprietatea pentru care volumul înregistrat 
la bursa britanică echivalează cu o treime din cel de la bursa noastră. (bursa.ro) 

 
Acţionarii Farmaceutica Remedia (RMAH) sunt convocaţi, în data de 25 octombrie, pentru 

aprobarea demarării unui program de răscumpărare a cel mult 2,86 milioane de acţiuni proprii, 
echivalentul a 3% din capitalul social al distribuitorului de medicamente. (bursa.ro) 

 
După o sesiune de revenire, vânzătorii au trecut din nou în control pe bursa românească. Indicele 

BET pierde un procent și jumătate. (profit.ro) 
 
Rezerva Federală (Fed) a SUA a majorat, miercuri, dobânda de referință pentru a treia ședință 

consecutivă, cu 0,75 puncte procentuale, în linie cu estimările analiștilor. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fondul-proprietatea-vrea-lanseze-cel-mare-program-rascumparari-21180264
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/stere-farmache-cel-longeviv-sef-bvb-faptul-selectia-bancilor-ipo-21180266
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/compania-de-distributie-si-logistica-aquila-vrea-sa-distribuie-21179061
https://www.bursa.ro/vedete-la-bucuresti-insignifiante-la-londra-67857748
https://www.bursa.ro/in-data-de-25-octombrie-actionarii-remedia-sunt-chemati-sa-aprope-un-program-de-rascumparare-a-3-procente-din-companie-27157741
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafice-scaderile-se-reiau-la-bvb-actiunile-omv-petrom-dau-tonul-declinului-si-titlurile-electrica-ating-minimele-de-la-listare-20866018
https://www.profit.ro/stiri/economie/fed-majoreaza-dobanzile-pentru-a-treia-sedinta-consecutiva-si-anticipeaza-noi-cresteri-actiunile-scad-20866041


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.293,35 -1,56 

BET-TR 21.957,33 -1,56 

BET-BK 2.115,66 -1,66 

BETPlus 1.687,32 -1,45 

BET-FI 48.223,41 -1,34 

BET-NG 851,98 -1,60 

BET-XT 993,63 -1,51 

BET-XT-TR 1.919,54 -1,51 

BETAeRO 884,73 -1,05 

ROTX 25.602,17 -1,43 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 21 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 0,4250 7.188.001,94 

TLV 18,4400 5.137.612,34 

EL 6,9000 4.544.942,32 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4250 16.817.966 

FP 1,8560 1.625.903 

ATB 0,5300 1.437.391 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 21 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=EL
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=ATB
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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/

