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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 modesta, desi valoarea 

tranzactiilor pe actiuni a crescut la 5,9 milioane 
Euro. BET-FI a fost singurul indice care a scazut, 

ceilalti apreciindu-se cu in jur de 0,6%. 

 
FP a urcat pe primul loc al topului, cu peste 10 

milioane lei, si a continuat seria aprecierilor din 

ultima perioada (+1,13%). TLV s-a clasat pe doi 
si  a  recuperat  cea mai mare a pierderii din 

sedinta anterioara. Surprinzator, pe trei s-a clasat 

TEL, cu 2,8 milioane lei, beneficiarul a cateva 

tranzactii mari. SNG a avut o sedinta agitata si a  

inchis pe plus cu a mai mult de 2%, pe o valoare 

de peste 2 milioane lei. Au fost tot cinci emitenti 
care au depasit un milion de lei valoare 

tranzactionata. 

 
EL a trecut de un million de lei, SNN a fost foarte 

aproape. Ambele au inchis pe minus. FP si BRD au 

avut valori tranzactionate sub 800.000 lei fiecare. 
COTE si DIGI au scazut cu mai mult de 1% pe 

volume mici. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Din februarie, un nou ETF la Bursa de Valori Bucureşti. Răzvan Paşol, CEO al Patria AM: Fondul 
va urmări indicele BET-NG al companiilor din energie. (zf.ro) 

 
 

THR Marea Neagră, companie din portofoliul fostei SIF Transilvania, organizează la finalul acestei 
luni licitații pentru vânzarea unor unități hoteliere, cele mai multe în stațiunea Eforie Nord. 

(profit.ro) 
 

 
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea să vândă pe Bursa de Valori București 
(BVB) acțiuni intrate în proprietatea privată a statului, cu scopul de a recupera astfel din 

restanțele la buget ale datornicilor. (profit.ro) 
 

 
Anul 2022 a fost unul extrem de prost pe pieţele de capital. Aproape toate clasele de active au 

avut de suferit: în general, pieţele bursiere din SUA au scăzut cu 19%, iar pieţele de obligaţiuni 
au scăzut şi ele cu un procent similar. (bursa.ro) 

 
 

Piața românească de capital traversează o perioadă favorabilă din punctul de vedere al dinamicii 
prețurilor. În suferință rămâne lichiditatea. Rulajul pieței de acțiuni a fost numai 29,07 milioane 

lei (5,89 milioane euro). (profit.ro) 
 

 
Topul celor mai mari tranzacţii din România anul trecut: În 2022, an marcat de inflaţie record şi 
de bani mai scumpi, s-au semnat peste 220 de tranzacţii cu o valoare totală de 4-5 mld. euro. 

(zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/din-februarie-un-nou-etf-la-bursa-de-valori-bucuresti-razvan-pasol-21496065
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/transilvania-investments-pune-la-vanzare-10-hoteluri-de-pe-litoral-20978857
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-anaf-vine-in-premiera-la-bvb-20978621
https://www.bursa.ro/pietele-de-capital-din-sua-in-acest-an-suntem-la-un-punct-de-cotitura-81957844
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-inregistreaza-o-noua-sesiune-pozitiva-si-atinge-maxime-ale-ultimelor-luni-si-jumatate-20978796
https://www.zf.ro/auto/exclusiv-zf-topul-celor-mai-mari-tranzactii-din-romania-anul-trecut-21496453


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.331,86 0,72 

BET-TR 23.985,92 0,72 

BET-BK 2.324,14 0,45 

BETPlus 1.843,76 0,67 

BET-FI 50.443,10 -0,28 

BET-NG 907,44 0,94 

BET-XT 1.071,70 0,61 

BET-XT-TR 2.071,63 0,61 

BETAeRO 859,27 0,66 

ROTX 27.439,69 0,91 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 11 ianuarie 2023.  

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) 

SNP 0,4480 10.203.280,42 

TLV 21,2000 4.428.818,80 

TEL 22,9000 2.813.176,50 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4480 22.869.534 

TRP 0,6100 632.372 

BRK 0,1322 586.166 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 11 ianuarie 2023. 

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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TEL
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=BRK
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand ca 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/

