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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 crescut nesemnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 5,1 milioane Euro. 

Toti indicii au inchis pe plus, cu aprecieri pana la 
1%.  BET a revenit peste pragul de 12.000 de 

puncta. 

 
TLV  si-a pastrat primul loc, cu 5,9 milioane lei, si 

a recuperat o parte din pierderile anterioare 

(+1,5%). FP a urcat pe doi si s-a apreciat cu 1,5% 
dupa ce a anuntat initierea unei noi oferte de 

cumparare. SNG, ocupantul locului trei, cu 2 

milioane lei, a facut nota discordanta, inchizand pe 

minus, in minimul zilei. SNP a avut o valoare de 

doar 1,6 milioane lei si a inchis usor pe plus. WINE 

a avut iar un volum bun, depasind 1,2 milioane lei. 
Si M a depasit un milion de lei si a crescut cu 

2,59%. Au fost sase emitenti care au depasit un 

milion de lei valoare tranzactionata. 
 

SNN a fost aproape de un milion de lei si a inchis 

pe plus. BRD s-a apreciat cu peste 2%, iar TGN a 
scazut, pe volume modeste. SAFE a crescut cu 4% 

dupa ce a anuntat transferul pe piata principala. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Romgaz Mediaş (SNG) estimează că va obţine, în acest an, un profit net de 2,02 miliarde de lei 
şi venituri totale de 10,4 miliarde de lei, conform materialelor informative ale adunării generale 

a acţionarilor companiei. (bursa.ro) 
 

 
Bursa. Încă un SIF vrea să-şi schimbe numele, dar cu ce folos? Ce a adus rebotezarea SIF-urilor: 

Evergent Investments şi Transilvania Investments au scăzut cu 10% şi respectiv cu 14% de la 
rebranding, în condiţiile în care indicele BET a crescut în aceeaşi perioadă. (zf.ro) 

 
 
Arobs preia Centrul de Soft GPS, companie care furnizează soluţii pentru managementul de flotă. 

Acţiunile, plus 15% în 2023. (zf.ro) 
 

 
Grafice -repere de tranzacționare pe acțiunile Alro. (profit.ro) 

 
 

Indicele BET a consemnat o sesiune de aprecieri, catalizat de un avans în tandem al acțiunilor 
Băncii Transilvania și Fondul Proprietatea, dar lichiditatea este foarte slabă. (profit.ro) 

 
 

Bursa suferă: Indicele S&P 500 a înregistrat miercuri cea mai slabă şedinţă de la mijlocul lui 
decembrie, în timp ce Dow Jones a scăzut cu 600 de puncta. (zf.ro) 

 
 
VIX, cunoscut ca indicatorul fricii de pe Wall Street, a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele luni, 

dar strategii de pe Wall Street se tem că acest lucru ar putea fi un avertisment că revenirea 
recentă a pieței se apropie de sfârșit. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.bursa.ro/pentru-acest-an-romgaz-estimeaza-venituri-si-profit-in-scadere-fata-de-anul-trecut-04428840
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-sif-vrea-schimbe-numele-folos-adus-rebotezarea-sif-urilor-21517574
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arobs-preia-centrul-de-soft-gps-companie-care-furnizeaza-solutii-21515448
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafice-repere-de-tranzactionare-pe-actiunile-alro-20987378
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-un-procent-dar-nu-recupereaza-volumele-20987168
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-sufera-indicele-s-p-500-a-inregistrat-miercuri-cea-mai-slaba-21518553
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/indicatorul-fricii-de-pe-wall-street-la-cel-mai-mic-nivel-din-ianuarie-2022-analistii-cred-insa-ca-ar-putea-fi-un-semn-rau-20986621


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.077,21 0,98 

BET-TR 23.490,61 0,98 

BET-BK 2.299,62 0,98 

BETPlus 1.806,43 0,97 

BET-FI 49.848,88 0,14 

BET-NG 886,99 0,03 

BET-XT 1.052,64 0,79 

BET-XT-TR 2.034,80 0,79 

BETAeRO 879,58 0,17 

ROTX 26.866,76 1,00 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 18 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) 

TLV 20,3000 5.881.664,15 

FP 2,0300 4.967.631,37 

SNG 39,3000 2.063.606,20 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4450 3.729.962 

FP 2,0300 2.439.835 

OIL 0,1595 1.578.338 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 18 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=OIL
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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/

