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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 ramas la fel de slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind tot de 5 mil. Euro. Toti 
indicii au revenit pe plus, cu aprecieri de la 0,24% 

(BET-FI) pana la 2,88% (BET-NG). 

 
TLV si SNP au ramas pe primele doua locuri ale 

clasamentului lichiditatii, cu 9,7, respective 4,5 

milioane lei. Inchiderile au fost divergente: TLV a 
inchis pe minus cu 2%, in minimul zilei, iar SNP s-

a apreciat cu aproape 5%, recuperand o parte din 

scaderile anterioare.  FP a ocupat locul trei, cu 2,1 

milioane lei si a inchis iar in scadere.  SNG a inchis 

in maximul zilei, in crestere cu 3,09%, pe un 

volum sub 900.000 lei. Si SNN s-a apreciat, dar pe 
un volum modest. TGN a revenit la volume 

mofoarte modeste, abia putin peste 300.000 lei. 

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

 

EVER a avut un volum mai mare de un million de 
lei si s-a apreciat puternic, cu peste 4%. Si EBS a 

crescut cu peste 4%.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Fondul Proprietatea, care deține circa 20% din capitalul companiei de stat Hidroelectrica și 49% 

din cel al Societății Naționale a Sării (Salrom), estimează costurile vânzării prin listare la bursă a 
acestor participații la sute de milioane de lei și nu exclude scenariul vânzării directe a deținerii la 

cel mai mare producător de energie electrică din România. (profit.ro) 
 

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie integrata din Europa de Sud-Est, va construi 
patru parcuri fotovoltaice cu o putere totala de 450 MW, in parteneriat cu Complexul Energetic 

Oltenia (CE Oltenia), investiţiile urmând să depăşească 400 milioane de euro, a anuţat luni 
producătorul local de petrol şi gaze. (zf.ro) 
 

Cu depozite mai mari cu 10 mld. euro decât creditele, Banca Transilvania vrea să atragă 1 mld. 
euro de la investitori în obligaţiuni neconvertibile. Ömer Tetik, CEO: Finanţările susţin îndeplinirea 

cerinţelor MREL. (zf.ro) 
 

Dr. Fischer Dental companie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul 
DENT, a încheiat primul semestru al anului 2022 cu o cifră de afaceri de 5,06 milioane de lei 

(1,02 milioane de euro) şi un profit de 190.080 lei. (bursa.ro) 
 

Ultima sesiune a săptămânii de tranzacționare de pe bursa românească a fost una de revenire, 
însă pe volume mici. După puseul de vânzare care a caracterizat acest sfârșit de septembrie, 

ultima sesiune a lunii pe bursele dezvoltate a fost una de oscilații neconcludente. Volatilitatea 
intraday a fost importantă, însă pe piața de capital românească reacția la această etapă de 

aversiune la risc a fost din nou retragerea de la tranzacționare a investitorilor. (profit.ro) 
 
Cotațiile petrolului sunt pe cale să înregistreze prima pierdere trimestrială din ultimii doi ani, în 

condițiile în care temerile tot mai mari legate de încetinirea economiei mondiale și întărirea 
dolarului au eclipsat îngrijorările legate de reducerea ofertei. (profit.ro) 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/surpriza-fondul-proprietatea-nu-exclude-vanzarea-directa-extrabursiera-a-detinerii-la-hidroelectrica-costurile-listarii-hidro-si-salrom-estimate-la-sute-de-milioane-de-lei-20874170
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/omv-petrom-si-complexul-energetic-oltenia-vor-construi-patru-parcuri-21209754
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-depozite-mari-10-mld-euro-creditele-banca-transilvania-vrea-21208640
https://www.bursa.ro/dr-fischer-dental-cifra-de-afaceri-de-5-06-milioane-de-lei-in-primul-semestru-din-2022-80648749
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/tranzactii-de-doar-25-milioane-lei-la-bvb-actiunile-bancii-transilvania-pierd-inca-2-procente-20874884
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/petrolul-pe-cale-sa-inregistreze-primul-declin-trimestrial-din-ultimii-2-ani-20874826


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10.639,41 0,85 

BET-TR 20.685,99 0,85 

BET-BK 2.004,32 1,00 

BETPlus 1.588,33 0,81 

BET-FI 47.213,19 0,24 

BET-NG 825,54 2,88 

BET-XT 942,69 1,00 

BET-XT-TR 1.821,13 1,00 

BETAeRO 829,76 0,25 

ROTX 24.087,18 1,09 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 30 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 16,7000 9.776.535,70 

SNP 0,4180 4.514.689,41 

FP 1,7500 2.102.082,66 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4180 11.039.259 

COMI 0,0055 2.557.947 

FP 1,7500 1.201.354 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 30 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=COMI
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/

