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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 ramas la fel de slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 3,7 mil. Euro. Cei 
mai multi indici au revenit  pe plus, dar aprecierile 

au fost minore.  

 
BRD si TLV au facut schimb de locuri, BRD urcand 

pe primul, cu peste 5,6 milioane lei valoare 

tranzactionata, din care mai mult de jumatate 
dintr-o singura tranzactie. TLV a fost aproape de 5 

milioane lei si a inchis usor pe plus, in maximul 

zilei. Pe locul trei s-a clasat FP, care a inchis iar pe 

minus. SNP a avut aceeasi evolutie ca ieri: s-a 

mentinut pe un plus fragil, cu o valoare 

tranzactionata de 1,3 milioane lei. SNG a 
recuperat o parte din pierderea anterioara si a 

inchis deasupra pragului de 40 lei pe o valoare sub 

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

 

SNN a avut un volum mai bun dar nu a atins 
500.000 lei. HUNT a avut cea mai buna valoare 

tranzactionata de pe AeRO: 123.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pragul psihologic de 1 leu pentru acțiunea FP, care părea de netrecut la listare, a fost depășit de 
4 ori dacă includem și returnările de cash. (profit.ro) 

 
 

Acţiunile Romcab, minus 20% în ultima săptămână, în contextul publicării rezultatelor financiare 
şi prospectului de majorare a capitalului. (zf.ro) 

 
 

Cele 20 de companii din indicele BET al BVB au raportat un profit de 22 mld. lei la nouă luni din 
2022, în creştere cu 111%, în timp ce veniturile s-au dublat, la aproape 100 mld. lei. (zf.ro) 
 

 
Compania poloneză de brokeraj Ipopema vede un preţ ţintă de 0,54 lei pentru acţiunile Impact, 

adică un potenţial de creştere de 43%. (zf.ro) 
 

 
La BVB, piața este dominată de ezitare, fapt care este trădat în primul rând de lichiditatea 

restrânsă. Segmentul de acțiuni a cumulat un rulaj de numai 18,32 milioane lei (3,71 milioane 
euro), mai mult de jumătate de acesta fiind asigurat de tranzacțiile cu acțiuni bancare. (profit.ro) 

 
 

Prețurile petrolului au scăzut miercuri cu mai mult de 3%  deoarece țările din Grupul celor Șapte 
(G7) au discutat despre un plafon al prețului petrolului rusesc peste nivelul actual al pieței, în 

timp ce stocurile de benzină din Statele Unite au crescut peste așteptările analiștilor. (profit.ro) 
 
 

Piaţa de acţiuni nu va avea o creştere consistentă până când Rezerva Federală nu va începe să 
reducă ratele dobânzilor, crede Marko Kolanovic, strateg la JPMorgan. (bursa.ro) 

 
 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/pragul-psihologic-de-1-leu-pentru-actiunea-fp-care-parea-de-netrecut-la-listare-a-fost-depasit-de-4-ori-daca-includem-si-returnarile-de-cash-20928571
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-romcab-minus-20-in-ultima-saptamana-in-contextul-21346655
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-cele-20-de-companii-din-indicele-bet-al-bvb-au-raportat-un-21346470
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-compania-poloneza-de-brokeraj-ipopema-vede-un-pret-tinta-de-0-21346647
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-stagnare-la-bursa-actiunile-bancare-sunt-singurele-care-tin-pasul-la-nivelul-lichiditatii-20929116
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/preturile-petrolului-au-scazut-cu-mai-mult-de-3-dupa-discutii-in-g7-privind-plafonarea-pretului-petrolului-rusesc-si-cresterea-stocurilor-de-benzina-din-sua-20929312
https://www.bursa.ro/jp-morgan-piata-de-actiuni-nu-va-avea-o-crestere-consistenta-pana-cand-fed-nu-va-reduce-dobanzile-60853848


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 11.563,50 0,04 

BET-TR 22.491,82 0,04 

BET-BK 2.151,66 -0,01 

BETPlus 1.728,65 0,06 

BET-FI 48.559,68 -0,06 

BET-NG 859,87 0,20 

BET-XT 1.009,89 0,06 

BET-XT-TR 1.951,88 0,06 

BETAeRO 829,63 0,29 

ROTX 26.012,97 0,06 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 23 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) 

BRD 13,1000 5.669.165,78 

TLV 19,8800 4.732.664,84 

FP 1,9180 1.705.365,12 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4455 2.966.913 

ROCE 0,4680 1.181.533 

FP 1,9180 884.278 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 23 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=BRD
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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=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/

