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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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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a scazut pana la 3 

mil. Euro. Cei mai multi indici au inchis sedinta pe 

minus, dar deprecierile au fost mici. 
 

FP este la a treia sedinta consecutiva in  care s-a 

mentinut pe primul loc la lichiditate, cu peste 4,2 
milioane lei. Pe doi a urcat SNP, care a inchis iar 

pe minus (-1,65%), pe o valoare de 3,2 milioane 

lei, usor mai mare decat a certificatului de pe locul 
trei. Astazi este ultima zi in care se mai poate 

subscrie in majorarea de capital SNP. TLV a “sarit” 

iar la final, inchizand pe plus cu 1,28%. EVER s-a 

apropiat iar de un milion de lei si a inchis pe plus 

cu 0,81%. SNG s-a mentinut sub 39 de lei/actiune, 

SNN a scazut cu 0,73% pe un volum si mai mic 
decat cel de ieri. Pretul BRD a ramas neschimbat, 

la fel ca in cazul TTS. Au fost patru emitenti care 

au depasit un milion de lei valoare tranzactionata, 
intre care un structurat. 

 

WINE s-a numarat printre castigatorii zilei, pe un 
volum sub 400.000 lei. TGN a inchis pe zero si nu 

a reusit sa ajunga nici la 100.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Oferta publică iniţială (IPO) a producătorului de energie electrică Hidroelectrica ar putea fi mai 

mică decât se estimase iniţial şi nu va avea loc până în martie sau aprilie anul viitor, spune 
acţionarul Fondul Proprietatea (FP), potrivit agenţiei de ştiri Reuters. (zf.ro) 

 
 

„Regele eolienelor”, OMV Petrom, Chimcomplex și o companie controlată de Nova Power & Gas, 
în cărți pentru a primi bani din PNRR pentru investiții în hidrogen verde în România. 

(economedia.ro) 
 
 

Sadalbari a cumpărat acţiuni de 1,4 mil. lei la producătorul de cabluri Romcab şi a ajuns la o 
participaţie de circa 77%. (zf.ro) 

 
 

Banca Comercială Română (BCR) lansează o nouă emisiune de obligaţiuni senior nepreferenţiale, 
în valoare de 334 de milioane de lei, cu o maturitate de 6 ani şi o dobândă de 9,57%. (zf.ro) 

 
 

Presiunea la vânzare a persistat și astăzi în piețele internaționale, unde indicii cei mai importanți 
din SUA și Europa nu au avut puterea unei reveniri și orice mișcare ascendentă a fost rapid 

respinsă de „urși”. Acesta este contextul în care și la BVB apetitul la cumpărare a fost redus. 
(profit.ro) 

 
 
După o pauză de șapte ani și cu rezultate puternic impulsionate de creșterea prețurilor țițeiului, 

OMV Petrom a revenit în fruntea clasamentului celor mai mari companii din Europa de Sud-Est 
în funcție de venituri, detronând Automobile Dacia. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/listarea-hidroelectrica-planificata-pentru-martie-aprilie-2023-21236655
https://economedia.ro/exclusiv-regele-eolienelor-omv-petrom-chimcomplex-si-o-companie-controlata-de-nova-power-gas-in-carti-pentru-a-primi-bani-din-pnrr-pentru-investitii-in-hidrogen-verde-in-romania.html#.Y0evzHZBzcs
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-sadalbari-a-cumparat-actiuni-de-1-4-mil-lei-la-producatorul-de-21235343
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bcr-se-finanteaza-din-nou-cu-obligatiuni-in-valoare-de-334-de-21236596
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-anosta-la-bvb-unele-din-cele-mai-mici-violume-din-acest-an-si-miscare-redusa-la-nivelul-principalului-indice-20886512
https://www.profit.ro/must-read/dupa-pauza-7-ani-urcat-valul-preturilor-omv-petrom-revine-primul-loc-topul-celor-mari-100-companii-europa-sud-est-detronand-dacia-romania-fruntasa-profit-pierderi-20886375


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10.644,37 -0,19 

BET-TR 20.695,34 -0,19 

BET-BK 2.016,37 0,09 

BETPlus 1.592,08 -0,15 

BET-FI 46.837,36 0,54 

BET-NG 812,07 -0,82 

BET-XT 942,31 -0,09 

BET-XT-TR 1.820,41 -0,09 

BETAeRO 834,53 -0,04 

ROTX 23.953,36 -0,27 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 octombrie 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) 

FP 1,7080 4.221.726,97 

SNP 0,4180 3.209.157,18 

TLV 17,3800 1.370.039,36 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4180 7.646.972 

FP 1,7080 2.468.847 

EVER 1,2400 767.672 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 octombrie 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=FP
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=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/

