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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 aproape neschimbata, 

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de 4,8 mil. 
Euro. Toti indicii au inchis pe minus cu pana la  - 

0,58% (BETAeRO). 

 
SNP a recucerit prima pozitie in top cu o valoare 

tranzactionata de peste 9,5 milioane de lei si o 

depreciere de doar 0,44%, dupa o revenire 
puternica fata de inceputul sedintei. TLV a coborat  

pe doi, la mare distanta pe SNP, iar pe trei s-a 

clasat, din nou, SNG. SNN si FP au scazut cu in jur 

de 0,5%, ambele cu valori ale tranzactiilor peste 

1,4 milioane lei. BRD a fost printre putinii emitenti 

importanti care au reusit sa inchida pe plus. Au 
fost cinci emitenti care au depasit un milion de lei 

valoare tranzactionata. 

 
DIGI a continuat sa scada (-2,34%). M si ONE au 

scazut cu 0,11% pe volume modeste. TGN a intrat 

iar in umbra cu mai putin de 100.000 valoare 

tranzactionata. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

BRD raportează profit de 998 mil. lei la nouă luni din 2022, plus 12,5% an/an la un venit net 
bancar de 2,4 mld. lei, cu 11,6% mai mare. François Bloch, CEO: Venitul net bancar a crescut 

pe fondul unor volume mai mari şi unor dobânzi de piaţă în creştere. (zf.ro) 
 

 
Domeniul agroalimentar de la Bursă, la raport: 2,2 mld. lei capitalizare, afaceri de 1,4 mld. lei, 

dar profit de doar 71 mil. lei. Listările de la Bursă din ultimii trei ani aproape au dublat 
capitalizarea sectoarelor agricultură şi alimentaţie. (zf.ro) 

 
 
Retailerul online de mobilă şi decoraţiuni Vivre Deco, companie în jurul căreia se învârte cel mai 

scăzut preţ pentru o finanţare antreprenorială din istoria BVB, va solicita BVB suspendarea 
tranzacţionării bondurilor VIV25E şi VIV26E începând cu data de 10 noiembrie. (zf.ro) 

 
 

Piața bursieră din România se arată a fi în derivă, cu volume modeste și oscilații neconcludente, 
în apropiere de minimele anului. În piețele internaționale de acțiuni a persistat o presiune la 

vânzare care a venit în continuarea impulsului de vânzare de la finalul zilei de miercuri. (profit.ro) 
 

 
Gigantul american Apple (APPL) a închis şedinţa de tranzacţionare din 2 noiembrie cu o 

capitalizare de 2.307 miliarde de dolari, mai mult decât valoarea de piaţă cumulată a Alphabet 
(GOOG), compania-mamă a Google, Amazon (AMZN) şi Meta Platforms (META), grup care include 

Facebook, Instagram şi WhatsApp. (zf.ro) 
 
 

Investitorii ar trebui să fie mai puţin îngrijoraţi privind o recesiune în Statele Unite după ultima 
şedinţă a Rezervei Federale, cred strategii Goldman Sachs, scrie Business Insider. (bursa.ro) 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/brd-raporteaza-profit-998-mil-lei-luni-2022-plus-12-5-an-an-venit-21295359
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/domeniul-agroalimentar-bursa-raport-2-2-mld-lei-capitalizare-afaceri-21294381
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/vivre-cere-bursei-de-valori-bucuresti-suspendarea-tranzactionarii-21294429
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-negativa-la-bursa-actiunile-de-pe-segmentul-energie-asigura-peste-jumatate-din-tranzactii-20908663
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/valoarea-de-piata-a-apple-ajunge-peste-capitalizarea-cumulata-a-21293824
https://www.bursa.ro/goldman-sachs-investitorii-ar-trebui-sa-fie-mai-putin-ingrijorati-privind-o-recesiune-in-sua-83261844


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 10.829,82 -0,42 

BET-TR 21.060,07 -0,42 

BET-BK 2.047,35 -0,22 

BETPlus 1.620,53 -0,42 

BET-FI 48.690,34 -0,05 

BET-NG 824,90 -0,33 

BET-XT 959,07 -0,36 

BET-XT-TR 1.853,22 -0,36 

BETAeRO 835,06 -0,58 

ROTX 24.344,74 -0,40 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 03 noiembrie 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 0,4520 9.547.371,90 

TLV 17,4600 3.744.994,56 

SNG 37,7500 2.125.980,95 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4520 21.190.483 

FP 1,7800 639.119 

BRK 0,1402 631.010 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 03 noiembrie 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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=BRK
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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/

