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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  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

 
 

Lichiditatea crescut usor, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind de 7,4 mil. Euro, ajutata si in aceasta 
sedinta de tranzactii pe piata  “deal”. Pe piata 

obligatiunilor s-a depasit 1 milion de lei. Indicii au 

inchis mixt, cu deprecieri in jur de -1%. S-a 
remarcat BET-FI, cu o apreciere peste 2%. 

 

SNP a urcat pe primul loc dupa valoarea 
tranzactionata, cu peste 6,3 milioane lei. FP a 

urcat pe doi, iar pe trei a coborat TLV, cu 2 

milioane lei. Toate cele trei actiuni au inchis pe 

minus, cel mai mult scazand SNP, cu peste 1%. A 

iesit in evidenta EBS, care a crescut cu mai mult 

de 5%, pe o valoare tranzactionata de 1,6 
milioane lei. SNN si SNG au inchis pe minus pe 

volume mult mai modeste ca de obicei. Au fost 

doar patru emitenti care au depasit un milion de 
lei valoare tranzactionata. 

 

Dupa tranzactia “deal” anterioara, EVER a avut un 
volum mai bun pe piata principala si s-a apreciat 

cu peste 2%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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O selecţie făcută departe de ochii publicului şi care a fost pusă la top secret: Fondul Proprietatea 

nu dezvăluie care sunt băncile angajate sa vândă acţiunile Hidroelectrica. În această selecţie este 
implicată şi una dintre cele mai influente bănci din lume, adică Rothschild. (zf.ro) 

 
 

EXCLUSIV ZF: Care sunt băncile internaţionale angajate să vândă Hidroelectrica, o tranzacţie de 
2 miliarde de euro. Din România sunt doar doi brokeri. (zf.ro) 

 
 
Din 12 septembrie începe subscrierea pentru prima majorare de capital la Petrom din 2005 

încoace, fiind şi ultima cu terenuri conform contractului de privatizare. Ce trebuie să ştie 
investitorii? (zf.ro) 

 
 

Joi, la ora 16.55, în sistemul Bursei de Valori Bucureşti a fost înregistrată o tranzacţie tip specială 
(DEALS) cu un număr de 6,4 milioane de acţiuni SIF Banat-Crişana (SIF1) în valoare de 16 

milioane de lei, potrivit datelor BVB. (zf.ro) 
 

 
One United Properties cumpără Eliade Tower de la fondul de investiții Grivalia și întregește 

complexul One Floreasca City. (profit.ro) 
 

 
Deși a început luna septembrie, investitorii nu au revenit cu apetit de tranzacționare la BVB și 
lichiditatea rămâne una foarte slabă, specifică mai degrabă periodelor estivale. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/selectie-facuta-departe-ochii-publicului-pusa-top-secret-fondul-21147632
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/exclusiv-zf-care-sunt-bancile-internationale-angajate-sa-vanda-21147610
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/din-12-septembrie-incepe-subscrierea-pentru-prima-majorare-de-21147625
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tranzactie-speciala-de-16-mil-lei-cu-actiuni-sif-banat-crisana-pret-21147317
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/real-estate-constructii/exclusiv-one-united-properties-cumpara-eliade-tower-de-la-fondul-de-investitii-grivalia-si-intregeste-complexul-one-floreasca-city-20853199
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bvb-volatilitate-mare-pe-lichiditate-de-vacanta-20853463


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.894,18 -0,29 

BET-TR 23.113,56 -0,30 

BET-BK 2.209,10 0,80 

BETPlus 1.774,08 -0,28 

BET-FI 51.498,77 2,07 

BET-NG 899,74 -0,87 

BET-XT 1.047,46 0,03 

BET-XT-TR 2.022,46 0,01 

BETAeRO 902,41 -0,20 

ROTX 26.932,48 -0,50 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 8 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 0,4590 6.383.520,41 

FP 1,9520 2.389.174,55 

TLV 19,4600 2.076.956,34 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4590 13.868.764 

FP 1,9520 1.222.609 

ONE 1,2560 533.07 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 8 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=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/

