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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 crescut semnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni dublandu-se si ajungand la 
6,3 mil. Euro. Toti indicii au inchis pe plus, cu 

aprecieri mai mari de 1% la majoritatea lor. 

 
TLV a inregistrat inca o crestere puternica 

(+2,63%), inchizand iar in maximul zilei, cu 6,7 

milioane de lei valoare tranzactionata, foarte putin 
in spatele primului clasat, SNG. TLV urmeaza sa 

raporteze astazi rezultatele la 9 luni. Pe trei s-au 

clasat SNP, care a inchis pe zero. Si FP a inchis 

aproape de maximul zilei (+1,53%), la fel ca BRD, 

care  s-a apreciat cu 3,29%. SNN a crescut cu 

3,45% inainte de raportarea rezultatului pe 
primele 3 trimestre (a obtinut un profit net de 1,93 

miliarde lei, in crestere de peste 3 ori fata de anul 

precedent). Au fost sapte emitenti care au depasit 
un milion de lei valoare tranzactionata. 

 

EL a facut un volum mult mai mare ca deobicei, 
depasind 2 milioane lei. TBK a scazut cu 5% dupa 

ce a anuntat un rezultat in crestere cu 50%.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Preşedintele ASF avertizează administratorii de pensii, firmele de asigurare şi fondurile de 

investiţii: Fiţi extrem de prudenţi. Vor veni situaţii cu care nu ne-am mai întâlnit. (zf.ro) 
 

Grupul MedLife a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2022 o cifră de afaceri consolidată pro-
formă în valoare de 1.3 miliarde RON, în creştere cu 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

(bursa.ro) 
 

One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 908,8 milioane de lei în primele 
nouă luni ale anului 2022, în creştere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021. Profitul 
brut s-a dublat faţă de anul trecut, ajungând la 479,5 milioane de lei, în timp ce profitul net a 

crescut cu 120%, la 421,1 milioane de lei. (bursa.ro) 
 

Distribuitorul de medicamente Farmaceutica Remedia Deva a realizat în primele 9 luni ale anului 
o cifră de afaceri netă de 390,16 milioane lei, cu 13,47% mai mare decât cea de 343,85 milioane 

lei din exercițiul financiar precedent. (profit.ro) 
 

Bursa de Valori Bucureşti raportează venituri de 25,5 mil. lei la final de septembrie, plus 33%. 
Profit net de 10,5 mil. lei, aproape dublu faţă de anul trecut. (zf.ro) 

 
Piața locală de acțiuni a fost timidă în a se conecta la mișcarea puternică a burselor dezvoltate. 

Cu puțin înainte de debutul sesiunii de tranzacționare de la New York Stock Exchange, indicii 
internaționali au explodat, amplitudinea aprecierilor fiind de 3-4% în condițiile în care investitorii 

au interpretat datele privind inflația din SUA că nu pun presiune pentru ridicarea agresivă a 
ratelor de dobândă pentru următoarele mutări ale băncii centrale. (profit.ro) 
 

Indicii Bursei de Valori din New York (NYSE) au încheiat joi pe un maxim istoric, Nasdaq urcând 
cu peste 7%, sărbătorind anunțul privind încetinirea inflației în SUA, potrivit AFP. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/presedintele-asf-catre-administratorii-de-pensii-firmele-de-21312234
https://www.bursa.ro/in-trimestrul-al-treilea-din-2022-medlife-raporteaza-o-crestere-a-veniturilor-de-27-procente-25932841
https://www.bursa.ro/in-primele-noua-luni-ale-anului-one-united-properties-inregistreaza-o-cifra-de-afaceri-consolidata-de-908-8-milioane-de-lei-04932840
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/farmaceutica-remedia-afaceri-in-crestere-profit-in-scadere-20916152
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-valori-bucuresti-raporteaza-venituri-de-25-5-mil-lei-la-21313824
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-procent-in-ziua-raliului-furibund-al-pietelor-externe-20916051
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/nasdaq-urca-la-un-nivel-record-20916311


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.397,81 1,25 

BET-TR 22.164,52 1,25 

BET-BK 2.125,03 0,81 

BETPlus 1.704,52 1,24 

BET-FI 48.714,17 0,78 

BET-NG 850,57 0,43 

BET-XT 999,93 1,07 

BET-XT-TR 1.932,17 1,07 

BETAeRO 837,37 0,14 

ROTX 25.741,46 1,37 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 10 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) 

SNG 40,5000 6.870.344,45 

TLV 19,5000 6.698.031,32 

SNP 0,4490 4.497.378,73 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4490 9.996.724 

FP 1,8600 1.498.333 

TRP 0,5200 484.268 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 10 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=SNG
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

