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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 din nou, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 10,5 mil. Euro, din 
care aprox. 40% s-a datorat tranzactiilor de pe 

piata “deal”. Toti indicii au inchis iar pe minus, cu 

exceptia BET-FI. 
 

TLV a facut iar schimb cu SNP, clasandu-se pe 

primul loc al clasamentului lichiditatii, cu aproape 
10 milioane lei. Cotatia sa a cazut puternic pe final, 

inchizand pe minus cu 3,04%. SNP a coborat pe 

doi, la mare distanta. FP a ocupat locul trei si a 

inchis usor pe plus, numarandu-se printer putinii 

emitenti importanti care s-au apreciat. EL a cazut 

din nou, cu aproape 4%, pe un volum de 1,5 
milioane lei. EVER a scazut cu 2,44% si a avut 1,6 

milioane lei pe piata principala si 16 pe “deal”. Au 

fost zece emitenti care au depasit un milion de lei 
valoare tranzactionata. 

 

SNN si SNG au trecut de un milion de lei fiecare si 
au inchis pe minus, dar au reusit sa evite minimele 

zilei.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Ministerul Finanţelor (MF) a atras 423,1 mil. lei şi, respectiv, 120,6 mil. euro, prin a noua ofertă 

primară de vânzare de titluri de stat Fidelis derulată în ultimii trei ani prin sistemele BVB. Titlurile 
de stat au început a fi tranzacţionate de ieri, 22 septembrie. (zf.ro) 

 
 

Verii Niculae şi Ion Duşu cumpără de la antreprenorul Petre-Marian Miluţ 13,5% din Prefab 
Bucureşti pentru 15 mil. lei. (zf.ro) 

 
 
Obligaţiunile Nemo Express scad cu 15% după ce compania de curierat a raportat pierderi de 7,1 

mil. lei în S1/2022. În ultimul an, Nemo Expres Logistic şi-a redus numărul angajaţilor cu 100, 
la 286 de salariaţi. (zf.ro) 

 
 

Datorită rezultatului din activităţile financiare, Meta Estate Trust obţine un profit de 0,7 milioane 
lei, în prima jumătate a anului. (bursa.ro) 

 
 

Mișcarea de scădere se exacerbează la BVB. Piața se apropie de minimele aduse de șocul inițial 
al invaziei ruse în Ucraina. (profit.ro) 

 
 

Acțiunile americane au încheiat tranzacțiile de joi în scădere, extinzând declinul abrupt înregistrat 
în sesiunea precedentă, după ce Fed a majorat rata dobânzii cu încă 0,75 puncte procentuale și 
a semnalat că vor urma noi creșteri agresive în lupta cu inflația. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ministerul-finantelor-listeaza-la-bursa-o-noua-emisiune-de-titluri-21183284
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/verii-niculae-si-ion-dusu-cumpara-de-la-antreprenorul-petre-marian-21183280
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/obligatiunile-nemo-express-scad-15-dupa-compania-curierat-raportat-21183273
https://www.bursa.ro/datorita-rezultatului-din-activitatile-financiare-meta-estate-trust-obtine-un-profit-de-0-7-milioane-lei-in-prima-jumatate-a-anului-84077749
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/miscarea-de-scadere-se-exacerbeaza-la-bvb-piata-se-apropie-de-minimele-aduse-de-socul-initial-al-invaziei-ruse-in-ucraina-20867024
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-deprecieri-pe-wall-street-pe-fondul-temerilor-privind-o-eventuala-recesiune-20867211


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.185,17 -0,96 

BET-TR 21.747,41 -0,96 

BET-BK 2.101,99 -0,65 

BETPlus 1.671,58 -0,93 

BET-FI 48.710,08 1,01 

BET-NG 845,23 -0,79 

BET-XT 986,94 -0,67 

BET-XT-TR 1.906,65 -0,67 

BETAeRO 872,78 -1,35 

ROTX 25.355,36 -0,96 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 22 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 17,8800 9.962.204,98 

SNP 0,4230 3.723.719,97 

FP 1,8600 2.995.330,36 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4230 8.767.630 

FP 1,8600 1.611.499 

EVER 1,2000 1.346.412 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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=EVER
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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/

