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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

 
 

Lichiditatea a scazut din nou, valoarea tranzactiilor 

pe actiuni fiind de 5,8 mil. Euro. Cei mai multi 
indici au inchis pe plus, cu aprecieri peste 0,5%.  

 

Cu o valoare mai mica decat in ultimele sedinte, 
de doar 7,2 milioane lei, TLV s-a mentinut pe 

primul loc al topului si a inchis din nou pe zero. 

SNG a ocupat locul doi si a inchis in maximul zilei 
dupa saltul de la final (+2,60%). Aproape de SNG 

s-a situat SNP, si acest emitent fiind beneficiarul 

unui salt la finalul sedintei care i-a permis sa 

inchida pe plus. FP a continuat sa se aprecieze. La 

fel si BRD, desi cu un procent minor dupa scaderea 

din ultima parte a sedintei (+0,45%). SNN a avut 
o sedinta agitata si a inchis pe minus pe o valoare 

peste 1,6 milioane lei.  Au fost sase emitenti care 

au depasit un milion de lei valoare tranzactionata. 
 

EL s-a mentinut pe plus, iar TEL si TGN au inchis 

pe minus pe volume modeste. ONE a scazut iar cu 

aproape 2%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cel mai controversat caz de pe Bursă din acest an. Mirajul dobânzilor mari la bonduri corporative 
negarantate se răzbună pentru prima dată: deţinătorii de obligaţiuni Vivre vor primi doar 4,2% 

din valoarea investită dacă se aprobă planul de redresare. (zf.ro) 
 

 
Furnizorul şi producătorul de telefoane mobile şi gadgeturi iHunt Ploieşti (HUNT) anul a raportat 

un profit net de 3,65 milioane de lei în ianuarie-septembrie 2022, cu 28% sub rezultatul de anul 
trecut. (zf.ro) 

 
 
Prefab București (PREH) raportează pentru primele 9 luni venituri consolidate din exploatare de 

71,20 milioane lei, cu 10,48% mai mici decât cele de 79,54 milioane lei din perioada similară a 
anului trecut. (profit.ro) 

 
 

Bermas Suceava (BRM) a realizat în primele 3 trimestre venituri din cifra de afaceri de 26,08 
milioane lei, cu 3,49% mai mari decât cele de 25,20 milioane lei din perioada similară a anului 

trecut. (profit.ro) 
 

 
Piața de acțiuni românești a câștigat aproximativ jumătate de procent într-o sesiune care se 

înscrie în raliul puternic din noiembrie, însă lichiditatea este în suferință. (profit.ro) 
 

 
Acțiunile americane s-au depreciat pentru a doua sesiune consecutivă joi, în contextul în care 
oficialii Fed au subliniat că banca centrală trebuie să își continue politica agresivă pentru a reduce 

inflația, atenuând speranțele privind o eventuală încetinire a ritmului majorărilor de dobândă. 
(profit.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cel-controversat-caz-bursa-acest-an-mirajul-dobanzilor-mari-bonduri-21331502
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ihunt-anunta-un-profit-de-3-7-mil-lei-la-finele-lunii-septembrie-in-21330201
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/prefab-isi-reduce-afacerile-la-9-luni-dar-recupereaza-masiv-la-nivelul-profitabilitatii-fata-de-rezultatul-de-la-jumatatea-anului-20923073
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bermas-isi-injumatateste-profitul-net-la-9-luni-20923106
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-apropie-de-un-punct-de-echilibru-volumele-scad-din-nou-20923391
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-americane-scad-pentru-a-doua-zi-dupa-noi-comentarii-ale-oficialilor-fed-privind-dobanzile-20923594


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.718,48 0,57 

BET-TR 22.793,49 0,57 

BET-BK 2.173,43 0,24 

BETPlus 1.749,87 0,58 

BET-FI 48.658,09 -0,03 

BET-NG 875,66 0,73 

BET-XT 1.022,26 0,45 

BET-XT-TR 1.975,79 0,45 

BETAeRO 838,79 0,29 

ROTX 26.392,98 0,71 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 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 7.202.179,94 

SNG 41,4500 3.720.079,05 

SNP 0,4500 3.524.925,45 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4500 7.862.238 

TRANSI 0,2700 1.704.997 

FP 1,9400 1.432.445 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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=SNG
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=TRANSI
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/

