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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 fiind de 8,6 mil. Euro. Cei 

mai multi indici au inchis pe plus, dar aprecierile 
au fost modeste.  

 

TLV a ramas pe primul loc in topul lichiditatii, cu o 
valoare tranzactionata mult mai buna fata de 

ultima perioada, de peste 17 milioane lei. A inchis 

iar pe plus, in pragul de 20 lei/actiune. Pe doi, la 
foarte mare distanta, s-a clasat BRD, care s-a 

apreciat puternic iar (+2,62%). SNG, clasat pe 

locul trei, a facut nota discordanta scazand cu 

peste 3% in ziua in care a anuntat o dublare a 

profitului pe primele 9 luni. TEL si-a continuat 

“explozia”, crescand cu aproape 8% pe o valoare 
de 1,4 milioane lei.  FP a crescut modest si a 

anuntat aprobarea listarii Hidroelectrica doar la 

BVB.  Au fost tot opt emitenti care au depasit un 
milion de lei valoare tranzactionata. 

 

EL a crescut din nou puternic si a confirmat dupa 
inchiderea sedintei prin anuntarea unui profit in 

crestere de mai mult de sase ori. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţionarii Fondului Proprietatea au votat: Hidroelectrica se listează doar la Bursa de la Bucureşti, 

iar banii obţinuţi din vânzare vor fi distribuiţi ca dividend. (zf.ro) 
 

Grupul Electrica încheie primele nouă luni din 2022 cu un profit net de 533,7 mil. lei, în urcare 
cu 640,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2021. Venituri de 7,2 mld. lei, plus 44,4%. (zf.ro) 

 
Operatorul de telecomunicaţii Digi Communications (DIGI) a anunţat venituri de 1,1 miliarde de 

euro în primele nouă luni din 2022, plus 20% de la an la an. (zf.ro) 
 
Conpet Ploieşti (COTE) a înregistrat o cifră de afaceri de 351,4 mil. lei în primele nouă luni ale 

anului, cu 12,2% peste rezultatul obţinut în aceeaşi erioadă de anul trecut. (zf.ro) 
 

Patria Bank şi-a dublat profitul în primele nouă luni din 2022, la 14,8 mil. lei. Venitul net bancar 
a crescut cu 12,2% an/an, până la 138,6 mil. lei. (zf.ro) 

 
Aquila înregistrează un profit de 64 mil. lei la nouă luni, plus 47%, şi venituri de 1,5 mld. lei, în 

urcare cu 12%. (zf.ro) 
 

Conectată la raliul extern, bursa românească a adăugat o ședință pozitivă în impulsul ascendant. 
Mișcarea este catalizată de acțiunile bancare și ale companiilor cu care au venit cu rezultate bune 

la 9 luni. (profit.ro) 
 

Acțiunile americane au închis în urcare marți, după publicarea de noi date care sugerează că 
inflația a atins vârful în septembrie. Indicele prețurilor producției industriale din SUA a crescut cu 
8% în ritm anual luna trecută, mai lent comparativ cu avansul de 8,4% înregistrat în septembrie. 

(zf.ro) 
 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actionarii-fondului-proprietatea-au-votat-hidroelectrica-se-listeaza-21325081
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/grupul-electrica-incheie-primele-noua-luni-din-2022-cu-un-profit-net-21325279
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/digi-crestere-de-20-a-veniturilor-in-primele-noua-luni-la-1-1-mld-21325063
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transportatorul-de-titei-conpet-ploiesti-anunta-afaceri-de-351-mil-21325095
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/patria-bank-si-a-dublat-profitul-in-primele-noua-luni-din-2022-la-14-21326425
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/aquila-inregistreaza-un-profit-de-64-mil-lei-la-noua-luni-plus-47-si-21325141
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bvb-a-la-8-a-sesiune-de-verde-consecutiva-20921217
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/wall-stret-revine-pe-verde-pietele-nu-au-luat-inca-in-calcul-o-potentiala-escaladare-a-razboiului-20921247


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.656,53 0,27 

BET-TR 22.667,40 0,27 

BET-BK 2.170,29 0,34 

BETPlus 1.741,63 0,30 

BET-FI 48.815,02 -0,60 

BET-NG 870,74 -0,42 

BET-XT 1.019,49 0,08 

BET-XT-TR 1.969,94 0,08 

BETAeRO 838,16 0,45 

ROTX 26.274,52 -0,04 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 15 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 20,0000 17.027.439,14 

BRD 13,3400 3.837.994,56 

SNG 40,6000 3.763.905,45 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4530 5.723.894 

RPH 0,1850 1.909.219 

FP 1,8960 1.289.410 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 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=BRD
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=RPH
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/

