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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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Sedinta de joi a fost una dintre cele mai slabe din 

ultimii ani din punct de vedere al lichiditatii, 
valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 2,7 

milioane Euro. Cei mai multi indicii au inchis pe 

plus, dar aprecierile au fost mici.  
 

TLV  s-a mentinut pe primul loc, cu aproape 5 

milioane lei, si a inchis in maximul zilei desi 
aprecierea nu a fost semnificativa (+0,74%). SNP 

a ocupat locul doi, iar SNG a ramas pe trei. SNP a 

scazut usor, SNG s-a apreciat cu 1,4%, 

recuperand pierderea de miercuri. BRD, AQ si TRP 

au avut in jur de 500.000 lei fiecare, putin sub 

valoarea FP. Doar AQ a inchis pe plus. TRP a scazut 
cu aproape 2%, inchizand in pragul de 0,6 

lei/actiune, in jurul caruia se invarte de o buna 

perioada de timp. Au fost  doar trei  emitenti care 
au depasit un milion de lei valoare tranzactionata. 

 

SNN si M abia au trecut de 200.000 lei fiecare. 

WINE a revenit la “normal” cu doar 228.000 lei.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Ce aşteaptă managerii de fonduri în acest an - revenirea pieţelor de obligaţiuni, performanţă 

pentru acţiuni şi diversificare. (bursa.ro) 
 

 
Tot mai multe semne de întrebare la Vivre Deco: expunere a Alpha Bank în emisiunile de bonduri 

de 10 mil. euro, cheltuieli de publicitate şi protocol de 1,2 milioane de euro pe lună. Cum s-a 
ajuns aici?. (zf.ro) 

 
 
După 13 tranzacţii anunţate anul trecut, MedLife continuă planurile de extindere la nivel naţional 

şi prin dezvoltare organică odată cu inaugurarea celei mai mari clinici medicale din judeţul 
Hunedoara. (bursa.ro) 

 
 

Bursa românească a consemnat o sesiune cu volume foarte slabe, în care doar 3 acțiuni au 
depășit reperul unor schimburi de 1 milion de lei. Raliul de început de an de pe bursele dezvoltate 

a fost amendat de o zi de corecții destul de severe. Indicele DAX40 din Germania a pierdut peste 
1 procent, după avansul furibund, care l-a distanțat la 10% de nivelul de la sfârșitul anului trecut. 

(profit.ro) 
 

 
Acțiunile americane scad pentru a treia zi, pe fondul temerilor privind o recesiune. Ideea că 

politicile monetare agresive ale băncilor centrale vor duce economiile în recesiune a declanșat un 
val de vânzări în Europa. (profit.ro) 

 

 

https://www.bursa.ro/ce-asteapta-managerii-de-fonduri-in-acest-an-revenirea-pietelor-de-obligatiuni-performanta-pentru-actiuni-si-diversificare-44538842
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tot-mai-multe-semne-de-intrebare-la-vivre-deco-expunere-a-alpha-bank-21521289
https://www.bursa.ro/medlife-inaugureaza-cea-mai-mare-clinica-medicala-din-judetul-hunedoara-80138844
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/lichiditatea-de-la-bvb-la-cote-de-avarie-20988595
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-americane-scad-treia-zi-fondul-temerilor-privind-recesiune-ideea-politicile-monetare-agresive-bancilor-centrale-vor-duce-economiile-recesiune-declansat-val-vanzari-europa-20988833


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.090,52 0,11 

BET-TR 23.516,49 0,11 

BET-BK 2.294,09 -0,24 

BETPlus 1.808,09 0,09 

BET-FI 49.743,93 -0,21 

BET-NG 890,36 0,38 

BET-XT 1.053,54 0,09 

BET-XT-TR 2.036,53 0,09 

BETAeRO 879,48 -0,01 

ROTX 26.918,85 0,19 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 19 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 20,4500 4.978.467,00 

SNP 0,4440 2.028.679,05 

SNG 39,8500 1.322.089,30 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4440 4.564.947 

AQ 0,5880 892.476 

TRP 0,6000 818.673 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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=SNP
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=AQ
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP


 

                                                  
 

   
 

 

 

Pagina 4 

 

ESTnews 

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/

