
––5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTnews 22 noiembrie 2022 

ESTINVEST SA 

www.estinvest.ro 

www.cotatiibursiere.ro 

“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 
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Lichiditatea si-a mai revenit, valoarea tranzactiilor 

pe actiuni urcand pana la 3,8 mil. Euro. In contrast 
cu pietele externe, toti indicii au inchis pe minus, 

majoritatea scazand cu mai mult de 1%.  

 
TLV a ramas detasat pe primul loc al topului, cu 

peste 5,1 milioane lei valoare tranzactionata. 

Cotatia sa a inchis pe minus cu 2,02%, dar a evitat 
minimele zilei. Si BRD si-a pastrat locul doi si a 

inchis pe minus cu 1,5%. SNG a urcat pe locul trei, 

dar, dupa ce a inceput bine sedinta, a inchis in 

minimul zilei, in scadere cu 1,86%. FP s-a apropiat 

iar de pragul de 1,9, scazand cu 1,43%. SNP a 

reusit sa se mentina pe plus, pe o valoare de 
aproape 1,4 milioane lei. SNN a avut iar o valoare 

tranzactionata foarte mica, mai putin de 200.000 

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

 

EL si-a continuat corectia, in aceasta sedinta mai 
severa: scadere peste 3%. TTS a depasit un milion 

de lei si a scazut usor. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cele mai performante 10 fonduri deschise de obligaţiuni de pe piaţa locală înregistrează în 

ultimele 12 luni încheiate la 31 octombrie 2022 randamente cuprinse între minus 5,35% şi plus 
3,63%. (zf.ro) 

 
Lucian Isac, Estinvest, despre nivelul scăzut de lichiditate de după perioada raportărilor: Este un 

lucru îngrijorător. Principalii factori sunt războiul din Ucraina, lupta cu inflaţia şi reticenţa 
investitorilor. (zf.ro) 

 
Erste menţine recomandarea de cumpărare pentru acţiunile MedLife şi oferă un preţ ţintă de 19,2 
lei. Randament potenţial de 22,6%. (zf.ro) 

 
Holde Agri Invest (HAI), companie românească ce exploatează terenuri agricole, a raportat 

venituri de 86,5 milioane de lei în ianuarie-septembrie 2022, în creştere cu 84% faţă de aceeaşi 
perioadă din 2021. (zf.ro) 

 
SIF Hoteluri, companie deţinută de SIF Banat-Crişana (SIF1), a vândut hotelul DoubleTree by 

Hilton din Oradea pentru suma de 11 milioane de euro. (bursa.ro) 
 

După revenirea puternică din minimele anului, indicele BET are prima sesiune cu o ajustare mai 
semnificativă a respectivei secvențe. Raliul activat în piețele de acțiuni dezvoltate are picioare și 

deja sunt investitori și analiști care se așteaptă ca tendința pozitivă să se păstreze până la finalul 
anului. (profit.ro) 

 
Economia globală ar trebui să evite o recesiune anul viitor, dar cea mai gravă criză energetică 
din anii 1970 va declanșa o încetinire bruscă, Europa fiind cel mai puternic afectată, a spus OCDE, 

adăugând că combaterea inflației ar trebui să fie prioritatea principală a factorilor de decizie, 
transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cele-mai-performante-10-fonduri-de-obligatiuni-locale-in-ultimul-an-21343645
https://www.zf.ro/zf-deschiderea-de-astazi/zf-deschiderea-astazi-lucian-isac-estinvest-nivelul-scazut-21340914
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-erste-mentine-recomandarea-de-cumparare-pentru-actiunile-21343651
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/operatorul-de-terenuri-agricole-holde-agri-invest-a-incheiat-primele-21341736
https://www.bursa.ro/sif-banat-crisana-vinde-din-unitatile-detinute-prin-sif-hoteluri-69043848
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-pierde-un-procent-20928023
https://www.profit.ro/stiri/economie/economia-globala-ar-trebui-sa-evite-o-recesiune-anul-viitor-dar-europa-va-fi-cea-mai-afectata-de-criza-energetica-20928232


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.559,06 -1,12 

BET-TR 22.483,22 -1,12 

BET-BK 2.151,92 -0,78 

BETPlus 1.727,54 -1,13 

BET-FI 48.588,12 -0,92 

BET-NG 858,18 -0,75 

BET-XT 1.009,25 -1,02 

BET-XT-TR 1.950,64 -1,02 

BETAeRO 827,24 -0,42 

ROTX 25.997,20 -1,08 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 22 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 19,8400 5.197.268,77 

BRD 13,1000 1.770.826,28 

SNG 39,5000 1.683.608,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4450 3.138.409 

ROCE 0,4940 1.053.348 

RRC 0,0915 761.450 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 22 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=ROCE
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=RRC
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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/

