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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  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

 
 

Lichiditatea a ramas modesta, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 5,3 milioane Euro. 
Indicii au inchis mixt, cu variatii foarte mici la cei 

mai multi.  

 
TLV si-a pastrat si in aceasta sedinta primul loc al 

topului, cu 6,3 milioane lei, si a continuat trendul 

din ultimele zile, adica a scazut (-0,98%). SNP a 
urcat pe locul doi, iar BRD pe trei, ambele abia 

reusind sa treaca de 2 milioane de lei. SNP s-a 

apreciat imperceptibil, inchiderea reprezentand 

maximul zilei. M a beneficiat de o tranzactie mai 

mare si s-a apropiat de 2 milioane lei. SNG si FP 

au avut in jur de 1,5 milioane lei fiecare. Doar FP 
a inchis pe plus, SNG a ramas la acelasi pret. Au 

fost  sase  emitenti care au depasit un milion de 

lei valoare tranzactionata. 
 

SNN nu a ajuns nici acum la un milion de lei, desi 

a fost aproape. AQ a continuat se se aprecieze cu 
peste 6%. TRP s-a mentinut deasupra pragului de 

0,6 lei/actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Ce câştig anualizat v-a adus fondul de pensii private Pilon II de la înfiinţarea din 2008 încoace: 

de la 7,59% la Metropolitan Life Pensii la 7,41% la NN Pensii, 7,17% la BCR şi 6% la BRD, cel 
mai scăzut. Spre comparaţie, indicele bursier BET are un randament anualizat de 4,1% din iunie 

2008 şi până la decembrie 2022 şi de 9,7% cu dividende reinvestite. (zf.ro) 
 

 
Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast, controlat de Dorel Goia, derulează, pe 

parcursul acestui an investiţii de aproximativ 15 mil. euro direcţionate către o fabrică nouă şi o 
centrală fotovoltaică. (zf.ro) 
 

 
Compania de distribuţie şi logistică Aquila Part Prod (AQ) înregistra o creştere de 5,4% la Bursa 

de Valori Bucureşti spre finele sesiunii de trading de miercuri, acţiunile fiind pe plus cu 11,5% în 
ultimele două zile, pe fondul unor tranzacţii de aproximativ un milion de lei. (zf.ro) 

 
 

Acțiunile bancare au salvat parțial lichiditatea slabă de la BVB. Revenirea după ziua de pauză a 
fost marcată de nehotărârea investitorilor. Aceasta a fost trădată de deviațiile infime la nivelul 

indicilor, închiderile divergente ale celor mai tranzacționate acțiuni și rulajul de numai 26,11 
milioane lei (5,33 milioane euro). (profit.ro) 

 
 

Producătorul de autoturisme electrice Tesla, controlat de miliardarul Elon Musk, anunţă un profit 
record pentru T4/2022 şi cu perspective şi mai bune pentru 2023. Investitorii, nicio reacţie. 
(zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/castig-anualizat-v-adus-fondul-pensii-private-pilon-ii-infiintarea-21538434
https://www.zf.ro/business-construct/teraplast-bistrita-pariaza-pe-investitii-de-15-mil-euro-in-2023-21538773
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-actiunile-aquila-in-crestere-cu-20-de-la-inceputul-anului-de-21538435
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-indecizie-la-bursa-volumele-sunt-mici-concentrate-pe-actiunile-de-regula-preferate-de-investitorii-straini-20994533
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-autoturisme-electrice-tesla-controlat-de-miliardarul-21539276


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.182,86 0,03 

BET-TR 23.696,10 0,03 

BET-BK 2.322,22 0,24 

BETPlus 1.820,73 0,00 

BET-FI 50.263,34 -0,11 

BET-NG 899,44 -0,04 

BET-XT 1.061,73 0,01 

BET-XT-TR 2.052,36 0,01 

BETAeRO 882,89 -0,29 

ROTX 27.100,76 -0,12 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 25 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 20,2500 6.349.781,60 

SNP 0,4480 2.192.442,84 

BRD 13,6600 2.078.242,92 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4480 4.904.913 

FP 2,0550 842.456 

AQ 0,6660 841.182 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 25 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=BRD
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=AQ
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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/

