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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 scazut iar, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind de doar 3,1 mil. Euro. Indicii au inchis 
mixt, cu variatii intre -1,28% (BET-FI) si +0,22% 

(BET). 

 
TLV a inregistrat o noua crestere puternica 

(+2,81%), inchizand in pragul de 19 lei/actiune, 

maximul zilei, si ocupand primul loc in top cu 3,7 
milioane lei. Pe doi si trei s-au clasat SNP si FP, 

care au inchis pe minus, mai aproape de minimele 

zilei. BRD nu a mai mers in tandem cu TLV si a 

scazut usor. Cealalta banca remarcata in ultima 

perioada, EBS, a fost aproape inexistenta (sub 

60.000 lei). SNG a inchis pe minus usor, foarte 
departe de minimele zilei. Au fost cinci emitenti 

care au depasit un milion de lei valoare 

tranzactionata. 
 

SNN si-a continuat aprecierea (+1,12%) pe o 

valoare aproape de 1,5 milioane lei. TGN a avut 

iar o valoare tranzactionata sub 100.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

 
Cei cinci emitenţi, Nuclearelectrica (SNN), Banca Transilvania (TLV), One United Properties 

(ONE), MedLife (M) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB), sunt aşteptati să raporteze rezultatele la 
nouă luni mâine, 11 noiembrie. (zf.ro) 

 
Fondul de Compensare a Investitorilor: Numărul de investitori la Bursă a ajuns la 128.000 în luna 

septembrie, în creştere cu 20.000 în trei luni şi cu 72% în ultimul an. Valoarea totală a 
portofoliilor, în coborâre cu 1,3% de la trimestru la trimestru, la aproape 200 milioane de lei. 

(zf.ro) 
 
Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (EFO) a suferit, în primele nouă luni ale anului, o 

pierdere de 6,8 milioane de lei, faţă de un profit de 8,9 milioane de lei în perioada ianuarie-
septembrie 2021, în urma creşterii cheltuielilor şi a scăderii veniturilor. (bursa.ro) 

 
Listată acum 5 ani, Transilvania Broker de Asigurare a înregistrat în primele 3 trimestre majorări 

substanțiale ale afacerilor și profitabilității, pe fondul creșterii cu 50% a volumului primelor 
intermediate. (profit.ro) 

 
Grupul Norofert încheie primele nouă luni din an cu un profit net de 7,6 mil. lei, în urcare cu 55% 

faţă de aceeaşi perioadă din 2021. Afaceri de 54 mil. lei, plus 62%. (zf.ro) 
 

Bursa de Valori București a reușit o închidere favorabilă, în primul rând urmare a saltului de 
2,81%, până la prețul de 19,00 lei/acțiune, a titlurilor Băncii Transilvania (TLV), care au adunat 

și cele mai mari tranzacții ale zilei, de 3,73 milioane lei. (profit.ro) 
 
20 de grafice care dezvăluie „răzbunarea” post-COVID. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/vineri-una-dintre-cele-mai-aglomerate-zile-ale-sezonului-de-21309680
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fondul-compensare-investitorilor-numarul-investitori-bursa-ajuns-128-21309606
https://www.bursa.ro/in-urma-cresterii-cheltuielilor-si-a-scaderii-veniturilor-thr-marea-neagra-raporteaza-pierdere-in-primele-noua-luni-ale-anului-43322842
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/transilvania-broker-de-asigurare-isi-majoreaza-profitul-net-cu-50-20915074
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/grupul-norofert-incheie-primele-noua-luni-din-an-cu-un-profit-net-de-21309822
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-are-o-noua-inchidere-pozitiva-volumele-se-intorc-la-niveluri-foarte-mici-20914803
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/20-de-grafice-care-dezvaluie-razbunarea-post-covid-20912731


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.257,25 0,22 

BET-TR 21.891,30 0,22 

BET-BK 2.108,03 -0,06 

BETPlus 1.683,66 0,22 

BET-FI 48.338,64 -1,28 

BET-NG 846,92 -0,09 

BET-XT 989,32 0,04 

BET-XT-TR 1.911,68 0,04 

BETAeRO 836,16 -0,23 

ROTX 25.392,57 0,13 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 09 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) 

TLV 19,0000 3.735.970,44 

SNP 0,4490 2.891.814,83 

FP 1,8320 1.984.892,41 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4490 6.428.148 

FP 1,8320 1.074.469 

ONE 0,9510 679.351 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 09 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=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=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/

