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“Pretul este ceea ce 

platesti. Valoarea este 

ceea ce capeti.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

Lichiditatea a ramas buna, dar valoarea 

tranzactiilor pe actiuni de 14,2 mil. Euro s-a 

datorat in mare masura si unor tranzactii “deal” cu 

actiuni SNP si BRD. Indicii au inchis mixt, intre        

-0,75% (BET-NG) si +0,47% (BET-FI).  

Cel mai tranzactionat emitent a ramas TLV, cu 
peste  15 milioane de lei. Pe doi, la foarte mare 

distanta, s-a clasat din nou  SNP, care a inchis pe 

minus cu 1,2%. Mai mult, cu peste 3%, a scazut 
ONE, ocupantul locului trei, oprind raliul din 

ultimele zile. M s-a apreciat cu 2%, inchizand in 

25,5 lei/actiune, dupa ce atinsese 26, maxim 

istoric. Au fost 11 emitenti care au depasit 1 milion 

de lei valoare a tranzactiilor, intre care un certificat 

turbo.  

BRD a crescut usor – in aceasta dimineata a 

anuntat un dividend brut de 2,4164 
lei/actiune - randament aprox. 13%. SFG a 

avut cea mai mare crestere dintre componentii 

BET, 3,51%. EL a coborat iar sub pragul de 11. TRP 
si SNG au inregistrat scaderi de peste 1% pe 

volume sub 2 milioane de lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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BRD vrea să distribuie 1,7 mld. lei sub formă de dividende ca plată excepţională. Randament de 
13% (zf.ro) 

 
Una dintre cauzele crizei energetice: Producţia de gaze a OMV Petrom a scăzut dramatic. În 2021 

compania a scos cu 40% mai puţin decât în anul privatizării, 2004. (zf.ro) 
 

Operatorul de terenuri agricole Holde Agri Invest (HAI) şi producătorul de îngrăşăminte organice 
Norofert SA (NRF) reprezintă 25% din componenţa indicelui BETAeRO, reprezentativ pentru piaţa 

AeRO a bursei locale. (zf.ro) 
 
One United Properties (simbol bursier ONE), dezvoltator pe piaţa proiectelor imobiliare premium 

din România, a anunţat joi la Bursa de la Bucureşti recepţionarea One Herăstrău Towers, 
dezvoltare rezidenţială situată in  Bucureşti. (zf.ro) 

 
După 3 ședințe în care au fost doborâte noi recorduri la Bursa de Valori București, piața a avut o 

ședință de ezitare, cu închideri divergente la nivelul indicilor și a celor mai tranzacționate acțiuni. 
Cumpărătorii au apărut la susținere pe nivelurile de preț ridicate și astfel activitatea a fost 

consistentă. (profit.ro) 
 

13 investitori cu miliarde de lei, despre 2022: zile agitate pe burse, câştiguri, dar nu la nivelul 
din 2021, şi încă ceva – fără supraîncredere că este simplu să investeşti. „Nu mă aştept la o 

performanţă similară cu cea de anul trecut (peste 30%), ci mai degrabă la una în linie cu 
randamentele pe termen lung (în jur de 10%)“ (zf.ro) 

 
ATX, indicele blue-chip al bursei din Viena, şi-a depăşit rivalii internaţionali în 2021. Chiar dacă 
pandemia nu s-a încheiat, 2022 ar trebui să fie un an caracterizat printr-o continuare a recuperării 

economice, scrie grupul austriac Erste Group, care controlează BCR. (zf.ro) 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/brd-vrea-sa-distribuie-1-7-mld-lei-sub-forma-de-dividende-ca-plata-20459548
https://www.zf.ro/companii/energie/una-dintre-cauzele-crizei-energetice-productia-de-gaze-a-omv-petrom-20458929
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/doua-companii-din-agricultura-holde-agri-invest-si-norofert-au-25-20458828
https://www.zf.ro/constructii-imobiliare/one-united-properties-a-anuntat-receptia-pentru-dezvoltarea-one-20458022
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-consolidare-la-bursa-2-tranzactii-majore-de-tip-deal-cu-actiuni-omv-petrom-si-brd-20550753
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/13-investitori-miliarde-lei-2022-zile-agitate-burse-castiguri-20458793
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/erste-group-bursa-din-viena-revine-pe-radarul-investitorilor-20458503


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 13.455,47 0,06% 

BET-TR 23.811,44 0,06% 

BET-BK 2.620,71 -0,15% 

BETPlus 2.005,61 0,07% 

BET-FI 52.670,26 0,47% 

BET-NG 899,74 -0,75% 

BET-XT 1.174,16 -0,02% 

BET-XT-TR 2.077,25 -0,02% 

BETAeRO 1.125,17 -0,11% 

ROTX 28.526,12 -0,01% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 13 ianuarie 2022.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiuna 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 2,7000 15.028.132,15 

SNP 0,4960 4.242.484,78 

ONE 1,4000 3.822.517,60 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4960 8.466.800 

TLV 2,7000 5.567.437 

ONE 1,4000 2.684.078 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a B 

in data de 13 Ianuarie 2022. 

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=ONE
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=ONE
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand c 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/

