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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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Vineri a fost sedinta cu lichiditatea cea mai slaba 

de la inceputul anului, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind sub 4 milioane Euro. BETAeRO a fost 
singurul indice care a inchis pe plus, ceilalti 

scazand cu in jur de 1%. 

 
SNP a fost iar cel mai tranzactionat emitent, 

detasandu-se clar de urmatorii clasati, dar s-a 

depreciat cu 2,2%. FP s-a clasat pe doi si TLV pe 
trei, ambele cu peste 2 milioane de lei valoare 

tranzactionata. De asemenea, ambele au inchis pe 

minus intr-o sedinta in care, pe final, au evitat 

minimele zilei. Si SNG a inchis pe minus. SNN a 

fost aproape de un milion de lei si a reusit sa 

inchida cu cotatia neschimbata. BRD si TGN au 
avut valori modeste, mai mici decat DIGI. Toate 

au inchis sedinta pe minus. Au fost doar patru 

emitenti care au depasit un milion de lei valoare 
tranzactionata. 

 

AROBS a fost iar cel mai tranzactionat de pe AeRO 
si a inchis pe plus. Pe plus puternic a inchis CEON 

(+9,21%). 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat în scădere anul 2022, într-un climat 
general neprielnic majorităţii tipurilor de active. Indicele BET, ce reflectă dinamica celor mai 

tranzacţionate 20 de titluri de la bursa noastră, s-a depreciat cu 10,7%. (bursa.ro) 
 

 
Ministrul Economiei: Doar după publicarea rezultatelor finale vom vedea dacă OMV Petrom va 

plăti sau nu contribuția de solidaritate. (profit.ro) 
 

 
Bursa de Valori Bucureşti a urcat cu 5,2% în primele două săptămâni din 2023 prin prisma BET, 
dar sunt acţiuni din componenţa indicelui principal care au înregistrat creşteri chiar mai mari, 

cum ar fi MedLife (12%), TeraPlast (9,6%), Purcari (8,7%), Transgaz (8%) şi Digi (7,9%), 
acestea fiind cele mai bune evoluţii de la începutul anului. (zf.ro) 

 
 

Producătorul de energie Nuclearelectrica (SNN), ce operează centrala atomoelectrică de la 
Cernavodă, şi-a bugetat pentru acest an venituri totale de 7,62 miliarde de lei şi un profit net de 

1,56 miliarde de lei. (bursa.ro) 
 

 
Compania Socep va avea în Portul Constanţa o nouă capacitate de stocare anuală de minimum 

650.000 de tone de cereale grele oleaginoase, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori 
Bucureşti (economica.net) 

 
 
La Bursa de Valori București am consemnat un impas în impulsul ascendent, piața în ansamblul 

ei fiind trasă în teritoriu negativ de o corecție de 2,20%, până la prețul de 0,4450 lei/acțiune, ale 
titlurilor OMV Petrom (SNP). (profit.ro) 

 
 

 

https://www.bursa.ro/anul-financiar-2022-declin-de-10-7-procente-pentru-bet-intr-un-climat-general-neprielnic-pietelor-de-capital-63387843
Ministrul%20Economiei:%20Doar%20după%20publicarea%20rezultatelor%20finale%20vom%20vedea%20dacă%20OMV%20Petrom%20va%20plăti%20sau%20nu%20contribuția%20de%20solidaritate
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-unde-au-aparut-cresterile-spectaculoase-doua-saptamani-2023-21505034
https://www.bursa.ro/pentru-acest-an-nuclearelectrica-si-a-bugetat-venituri-in-crestere-dar-profit-in-scadere-23097841
https://www.economica.net/socep-constanta-va-opera-printr-o-noua-capacitate-de-stocare-minimum-650-000-de-tone-de-cereale-grele-oleaginoase-an_640715.html
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-pierde-un-procent-tranzactiile-cu-actiuni-coboara-sub-reperul-de-20-milioane-lei-20981270


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.227,35 -1,04 

BET-TR 23.782,65 -1,04 

BET-BK 2.312,50 -0,75 

BETPlus 1.828,29 -0,99 

BET-FI 49.988,30 -0,48 

BET-NG 902,69 -0,93 

BET-XT 1.063,91 -0,92 

BET-XT-TR 2.056,58 -0,92 

BETAeRO 878,42 1,59 

ROTX 27.233,34 -1,10 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 13 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 0,4450 6.192.203,65 

TLV 21,1000 2.578.347,95 

FP 2,0350 2.162.687,74 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4450 13.785.115 

DAFR 0,0148 1.870.833 

FP 2,0350 1.063.108 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 13 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=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DAFR
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 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/ 
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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/

