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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 revenit la 

“normal”, fiind de doar 4,7 mil. Euro, fara 
tranzactii “deal”. Toti indicii au inchis puternic pe 

plus, majoritatea cu peste 1,7%. 

 
SNP si FP au ocupat primele doua locuri, cu valori 

apropiate, peste 4,4 milioane lei fiecare. SNP a 

reusit pe final sa reintre in zona pozitiva, in timp 
ce FP a avut o evolutie constant ascendenta, 

inchizand pe plus cu 2,2%. Si ocupantul locului 

trei, TLV, a crescut puternic, cu 2,67%, inchizand 

in maximul zilei. BRD s-a apreciat si mai mult 

(+3,93%), pe o valoare sub 2 milioane de lei. Cea 

mai mare apreciere dintre emitentii importanti a 
inregistrat SNG (+5,7%), care a depasit mult 

pragul de 40 lei/actiune, inchizand in maximul 

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

 

Si SNN a revenit peste pragul de 40 lei/actiune, iar 
EBS s-a apreciat din nou (+1,78%). ONE si TGN 

au inchis pe minus. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cinci ani de la listarea Sphera Franchise Group (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) la BVB: dividende de 

100 mil. lei către acţionari, însă acţiunile sunt cu 60% mai ieftine. NN Pensii şi-a triplat 
expunerea, dar două fonduri Pilon II au ieşit. (zf.ro) 

 
Perioada de raportări la nouă luni nu pare să fi îmbunătăţit semnificativ lichiditatea de la Bursa 

de Valori Bucureşti, chiar dacă societăţile care şi-au publicat rezultatele din ianuarie-septembrie 
au avut parte de variaţii ale preţului acţiunilor, spune Marcel Murgoci, director de tranzacţionare, 

Estinvest. (zf.ro) 
 
Producătorul de componente pentru aeronave Turbomecanica Bucureşti (TBM) a obţinut, pentru 

primele nouă luni ale anului, venituri de 91,6 milioane de lei, în creştere cu 17% peste cele din 
intervalul ianuarie-septembrie 2021, dar profit în scădere. (bursa.ro) 

 
Life is Hard păstrează dinamica bună de la S1 și raportează pentru primele 3 trimestre o majorare 

a cifrei de afaceri de 15,53%, la 18,45 milioane lei, de la 15,97 milioane lei în intervalul 
correspondent din 2021. (profit.ro) 

 
ARO-Palace a completat ordinea de zi a adunării acţionarilor din data de 25 noiembrie cu o serie 

de puncte solicitate de Transilvania Investments, între care distribuirea ca dividende a sumei de 
4,23 milioane de lei. (bursa.ro) 

 
La Bursa de Valori București am cunoscut una din cele mai bune ședințe din acest an sub aspectul 

dinamicii. Piața a fost catapultată în sus de saltul de 5,70% a titlurilor Romgaz Mediaș (SNG) 
care au închis la prețul de 40,80 lei/acțiune o sesiune în care au întrunit o activitate de 2,22 
milioane lei, dar și de aprecierile consistente de pe segmentul bancar. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-cinci-ani-listarea-sphera-franchise-group-kfc-pizza-hut-taco-21306113
https://www.zf.ro/zf-deschiderea-de-astazi/zf-deschiderea-de-astazi-marcel-murgoci-estinvest-avem-parte-de-21303756
https://www.bursa.ro/pentru-primele-noua-luni-ale-anului-turbomecanica-venituri-in-crestere-dar-profit-in-scadere-05012840
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/life-is-hard-isi-majoreaza-cu-un-sfert-veniturile-si-raporteaza-o-explozie-a-profitului-in-paralel-cu-taierea-datoriilor-20913339
https://www.bursa.ro/transilvania-investments-vrea-dividende-de-4-2-milioane-lei-de-la-aro-palace-20112846
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-apreciaza-cu-aproape-2-actiunile-romgaz-si-brd-tracteaza-piata-20913729


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.233,07 1,90 

BET-TR 21.844,13 1,90 

BET-BK 2.109,29 1,07 

BETPlus 1.679,91 1,84 

BET-FI 48.963,00 0,98 

BET-NG 847,70 1,92 

BET-XT 988,89 1,70 

BET-XT-TR 1.910,83 1,70 

BETAeRO 838,07 0,59 

ROTX 25.360,64 2,43 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 08 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 0,4525 4.705.735,03 

FP 1,8620 4.494.719,18 

TLV 18,4800 2.693.007,54 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4525 10.441.868 

FP 1,8620 2.425.796 

ELMA 0,1400 689.159 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 08 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=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=ELMA


 

                                                  
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

