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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 
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Lichiditatea a fost slaba, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni scazand la sub 5 milioane Euro. Din nou, 
BET-FI a fost singurul indice care a scazut, ceilalti 

apreciindu-se cu in jur de 0,2%. 

 
SNP a fost cel mai tranzactionat emitent si inchis 

pe plus cu 1,56%, dupa declaratia sa ca nu s-ar 

incadra in prevederile privind suprataxarea 
companiilor din industria petroliera. Pe doi a 

coborat FP, cu 4,5 milioane lei, iar pe trei s-a 

clasat TLV, cu peste 3,2 milioane lei. SNN a avut 

un volum mai bun fata de sedintele precedente si 

a inchis pe plus, in maximul zilei. SNG a scazut cu 

0,49%, dupa inca o sedinta agitata. Au fost sase 
emitenti care au depasit un milion de lei valoare 

tranzactionata. 

 
TRP a reusita sa treaca de un million de lei si a 

inchis pe minus, dar deasupra pragului de 0,6, sub 

care scazuse in timpul sedintei. TEL a inchis pe 

minus dupa ce se aprecia si cu peste 2%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Scandalul începutului de an: Când toată lumea aşteaptă lansarea investiţiilor de miliarde din 

Marea Neagră, OMV Petrom şi guvernul sunt cu cuţitele pe masă din cauza taxelor. Acţiunile SNP 
au deschis ieri cu un plus de 2,5% însă după-amiază creşterea era de 1%. (zf.ro) 

 
ANALIZĂ Când a impus noua suprataxă, Guvernul ar fi trebuit să știe de multe luni că există 

riscul ca OMV Petrom să n-o datoreze. Posibile diferențe de interpretare OMV Petrom - ANAF, nu 
este exclus un litigiu. (profit.ro) 

 
Producătorul de materiale de construcţii Cemacon (CEON), controlat de fraţii Pavăl, a demarat 
procedura de achiziţie a Euro Cărămidă, societate activă în piaţa producătorilor de blocuri 

ceramice pentru construcţii cu sediul în judeţul Bihor. (bursa.ro) 
 

Bursă. Acţiunile MedLife, plus 11% în primele zile din 2023, cea mai mare creştere din BET. 
(zf.ro) 

 
SNN, care asigură cam 20% din consumul de energie electrică al țării, livrează în 2023 puțin 

peste un sfert din producția sa în baza noului mecanism de achiziție și redistribuire centralizată 
de electricitate la preț reglementat de 450 lei/MWh impus anul trecut de Guvern prin ordonanță 

de urgență, restul fiind deja contractat anterior intrării în vigoare a OUG, pe 11 noiembrie 2022. 
(profit.ro) 

 
La Bursa de Valori București mișcarea este ascendentă, cu un avans de 0,18% indicele BET 

închizând la nivelul de 12.356,03 puncte, un nou maxim al ultimelor 4 luni și jumătate. (profit.ro) 
 
Dolarul scade la minimul ultimelor a 9 luni faţă de euro, după venirea datelor privind inflaţia din 

SUA. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/scandalul-inceputului-an-toata-lumea-asteapta-lansarea-investitiilor-21499297
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/analiza-impus-suprataxa-guvernul-ar-trebuit-stie-multe-luni-exista-riscul-omv-petrom-n-datoreze-posibile-diferente-interpretare-omv-petrom-anaf-exclus-litigiu-20980030
https://www.bursa.ro/cemacon-este-pe-cale-sa-achizitioneze-un-fabricant-de-blocuri-ceramice-din-bihor-48377847
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-actiunile-medlife-plus-11-in-primele-zile-din-2023-cea-mai-21499582
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/operatorul-centralei-nucleare-cernavoda-a-vandut-opcom-la-pret-fix-reglementat-de-450-lei-mwh-putin-peste-un-sfert-din-productia-sa-de-energie-electrica-20980074
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bvb-astazi-cum-s-a-miscat-omv-petrom-dupa-ce-a-anuntat-ca-nu-va-plati-taxa-de-solidaritate-20980052
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dolarul-scade-la-minimul-ultimelor-a-9-luni-fata-de-euro-dupa-21498949


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.356,03 0,20 

BET-TR 24.032,94 0,20 

BET-BK 2.329,91 0,25 

BETPlus 1.846,62 0,16 

BET-FI 50.230,41 -0,42 

BET-NG 911,15 0,41 

BET-XT 1.073,77 0,19 

BET-XT-TR 2.075,63 0,19 

BETAeRO 864,68 0,63 

ROTX 27.535,88 0,35 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 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 0,4550 6.007.962,48 

FP 2,0600 4.596.819,74 

TLV 21,3000 3.287.193,00 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4550 13.183.991 

FP 2,0600 2.222.490 

TRP 0,6020 1.759.414 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 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=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

