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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 semnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni dublandu-se si ajungand la 

6,3 mil. Euro, dar aproape jumatate din aceasta s-
a facut pe un singur emitent, TLV. Pe piata 

obligatiunilor, mai degraba a titlurilor de stat, s-a 

depasit 1 milion de Euro. Un singur indice,  BET-
FI, a inchis pe minus, majoritatea celorlalti 

apreciindu-se cu peste 0,5%. 

 
Cel mai tranzactionat emitent a fost TLV, care a 

depasit 14 milioane de lei. Cealalta banca 

importanta, BRD, a ocupat locul doi, la distanta 

mare. Ambele au inchis pe plus, BRD cu peste 

1,5%. Aproape de locul doi s-a clasat SNP, care s-

a apreciat cu aproape 1%. SNG s-a apreciat usor, 
coborand mult fata de maximul zilei. Si FP a 

continuat sa creasca, pe un volum peste 1 milion 

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

 

SNN si TTS au urmat acelasi parcurs ca in sedinta 
precedenta, apreciindu-se puternic. In sfarsit, TRP 

a inregistrat o crestere (+2,15%). 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Când cei mari devin şi mai mari. Ce se schimbă în administrarea companiilor unde fondurile de 
pensii au pachete de sute de milioane lei. Câteva exemple de deţineri din marile companii listate 

la BVB: 35% din MedLife, 24% din Banca Transilvania, 22% la Electrica, 20% la Transgaz. (zf.ro) 
 

 
Compania românească de e-learning Ascendia (ASC) a raportat o pierdere de 473.588 de lei în 

primul semestru din 2022, de la un profit net de 182.300 de lei în S1/2021, în contextul unor 
afaceri de 1,4 mil. lei, în urcare cu 68%. (zf.ro) 

 
 
Subscrierile ultimei oferte de titluri de stat Fidelis destinate populaţiei se ridicau la circa 188,2 

milioane de lei, după trei zile şi jumătate de la lansarea operaţiunii. (bursa.ro) 
 

 
La BVB am consemnat o sesiune în care 9 simboluri din cele mai tranzacționate 10 acțiuni au 

închis „pe verde”. În piețele dezvoltate de acțiuni, ziua a fost neconcludentă. Indicele DAX40 s-
a aflat în cea mai mare parte a orarului de tranzacționare la niveluri cu aproximativ 1% peste 

referința sesiunii precedente, tendința general pozitivă a burselor lumii fiind umbrită de un puseu 
de vânzare destul de violent în prima jumătate a ședinței de la NYSE. (profit.ro) 

 
 

Lovitură pentru UiPath: Acţiunile scad accelerat şi ating un minim istoric după ce compania 
raportează pierderi mai mari în T2/2022. Scăderi de până la 16% pe Bursa de la New York, la 

pierderi raportate de 120 mil. dolari. (zf.ro) 
 
 

Produsul Intern Brut al României a înregistrat, în trimestrul II 2022, o creștere cu 5,3% față de 
același trimestru din anul 2021 atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cei-mari-devin-mari-schimba-administrarea-companiilor-unde-fondurile-21141392
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ascendia-trece-pe-pierdere-de-473-600-de-lei-in-primul-semestru-din-21141580
https://www.bursa.ro/dupa-trei-zile-si-jumatate-de-la-lansare-subscrieri-de-aproape-200-milioane-de-lei-pentru-ultima-oferta-fidelis-88906744
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-jumatate-de-procent-tractata-de-actiunile-bancare-20851439
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/lovitura-uipath-actiunile-scad-accelerat-ating-minim-istoric-dupa-21142043
https://www.profit.ro/stiri/economie/economia-romaniei-a-crescut-in-primul-semestru-cu-5-8-fata-de-semestrul-i-2021-20851877


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.055,22 0,52 

BET-TR 23.427,00 0,52 

BET-BK 2.201,88 0,27 

BETPlus 1.797,77 0,49 

BET-FI 50.762,65 -0,18 

BET-NG 914,78 0,52 

BET-XT 1.056,81 0,42 

BET-XT-TR 2.040,70 0,42 

BETAeRO 908,33 0,62 

ROTX 27.396,64 0,59 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 6 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 19,8800 14.037.435,76 

BRD 13,0000 3.747.493,80 

SNP 0,4660 3.508.730,10 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4660 7.511.900 

TLV 19,8800 705.576 

FP 1,9820 680.465 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 6 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=BRD
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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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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/

