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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  
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Lichiditatea a fost extrem de slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind una dintre cele mai 
mici ale anului, de doar 2,5 mil. Euro. Cei mai 

multi indici au inchis pe plus, dar aprecierile au 

fost infime.  
 

TLV si-a pastrat primul loc al topului, cu doar 3,1 

milioane lei valoare tranzactionata. A inchis pe 
plus, la fel ca ocupantul locului doi, BRD. Pe locul 

trei, cu 1,4 milioane lei, foarte aproape de BRD, s-

a clasat SNP, care a inchis pe minus, in 0,444 

lei/actiune, minimul zilei.  SNG nu a reusit nici in 

aceasta sedinta sa treaca de un milion si a scazut 

cu aproape 1%. SNN a fost aproape absent, cu mai 
putin de 200.000 lei valoare tranzactii. Au fost 

patru emitenti care au depasit un milion de lei 

valoare tranzactionata. 
 

DIGI a inchis pe plus cu 0,65% dupa ce se aprecia 

cu peste 4% in urma unui raport care preciza un 
pret tinta mult mai sus fata de pretul actual. EL a 

scazut cu 1,69%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cum se tranzacţionează acţiunile celor trei mari producători de energie de la BVB după rezultatele 
din ianuarie-septembrie 2022: de 2,7 ori profitul OMV Petrom, de 5,4 ori în cazul Nuclearelectrica 

şi de 5,2 ori profitul înregistrat de Romgaz. (zf.ro) 
 

 
Simtel Team a încheiat un contract de 17,5 mil. euro cu Grunman Energy, parte a Pavăl Holding, 

vehicul de investiţii al fondatorilor Dedeman. Obiectivul, construirea de centrale electrice. (zf.ro) 
 

 
Bursa de Valori Bucureşti pune la bătaie 5,5 mil. euro pe zece ani pentru a se muta din Piaţa 
Universităţii în America House de la Piaţa Victoriei. (zf.ro) 

 
 

Apreciere de 8% pentru BET în luna noiembrie; de la începutul anului indicele are un declin de 
10%. Marcel Murgoci, Estinvest: "De câteva săptămâni vedem creşteri importante ale pieţelor 

externe, care au determinat o apreciere şi în piaţa noastră". (bursa.ro) 
 

 
La BVB am consemnat una din cele mai slabe ședințe din acest an, cu oscilații infirme la nivelul 

indicilor și volume foarte mici. Volumele se prăbușesc din nou la bursă. Tendința de ridicare a 
intensității în tranzacții s-a limitat la câteva sesiuni și din nou investitorii de la BVB au revenit în 

zona de apatie în care se află încă din vară. (profit.ro) 
 

 
Bursele au scăzut luni, la nivel mondial, deoarece o creștere a cazurilor de Covid-19 și noile 
decese înregistrate în China au determinat autoritățile din cea de-a doua mare economie a lumii 

să reinstaureze restricții, declanșând îngrijorări cu privire la impactul asupra economiei țării, 
transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tranzactioneaza-actiunile-celor-trei-mari-producatori-energie-bvb-21340413
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/simtel-team-a-incheiat-un-contract-de-17-5-mil-euro-cu-grunman-21340220
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-valori-bucuresti-pune-la-bataie-5-5-mil-euro-pe-zece-ani-21340454
https://www.bursa.ro/bet-schiteaza-o-miscare-de-crestere-actiunile-de-la-bvb-au-revenit-pe-radarul-investitorilor-66433848
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-anemica-la-bursa-20926976
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursele-au-scazut-la-nivel-global-din-cauza-noilor-restrictii-impuse-de-china-din-cauza-covid-19-20927163


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.690,03 0,08 

BET-TR 22.737,85 0,08 

BET-BK 2.168,73 0,09 

BETPlus 1.747,34 0,08 

BET-FI 49.037,26 0,79 

BET-NG 864,64 -0,45 

BET-XT 1.019,67 0,10 

BET-XT-TR 1.970,76 0,10 

BETAeRO 830,76 -0,29 

ROTX 26.281,36 0,05 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 21 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 20,2500 3.063.697,16 

BRD 13,3000 1.431.576,28 

SNP 0,4440 1.402.340,70 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4440 3.148.922 

TRP 0,5140 901.040 

ONE 0,8860 756.418 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 21 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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/

