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“Priveste fluctuatiile 

pietei mai degraba ca 
pe un prieten decat ca 

pe un dusman; profita 
de nebunie in loc sa 

participi la ea.” 

- Warren Buffet 
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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a avut o valoare la 

care doar visam, de 212 milioane Euro, evident, 

datorata unei tranzactii speciale aferente vanzarii  

pachetului SNP de catre FP. In afara acestei valori, 
restul pietei a insemnat doar 15,4 milioane Euro. 

Si piata certificatelor a avut o valoare foarte buna, 

peste 3 milioane Euro. Toti indicii au inregistrat 
corectii serioase, cei mai multi depreciindu-se cu 

peste 2%.  

Cea mai mare valoare tranzactionata a avut-o TLV, 

de peste 13 milioane lei. Pe doi si trei, cu peste 10 

milioane de lei fiecare, s-au clasat SNP, respectiv 

SNN. SNP a scazut cu peste 3%, in timp ce SNN a 

fost printre putinii emitenti care au inchis pe plus. 

Si SNG a inchis usor pe plus. Corectii masive, de 
peste 4 sau 5% au inregistrat M, TRP sau ONE. Au 

fost nu mai putin de 18 emitenti care au depasit 1 

milion de lei valoare a tranzactiilor, intre care cinci 

structurate. 

Si BRD sau FP au scazut puternic, cu aprox 3%. 
Volume neobisnuit de mari au inregistrat EVER si 

SIF5. EL a scazut iar sub pragul de 10 lei/actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de la Bucureşti, deschide sezonul 
raportărilor financiare anuale joi, 3 februarie, odată cu publicarea raportului financiar preliminar 

aferent anului 2021. (zf.ro) 
 

 
Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN),  

va trebui să hotărască în circa o lună dacă aprobă decizia finală de investiție a companiei în 
proiectul strategic major al retehnologizării Unității 1 a centralei, care presupune oprirea timp de 

2 ani a acesteia. (profit.ro) 
 
 

ROCA Industry, holding care reuneşte producătorii de materiale de construcţii din portofoliul 
platformei de investiţii ROCA Investments, precum Bico şi Sarcom, începe tranzacţionarea la 

BVB, pe piaţa AeRO, acţiunile ROC1 urmând să se listeze la finele acestei luni. (zf.ro) 
 

 
Impulsul de vânzare s-a exacerbat în ultima ședință a săptămânii de a BVB, în linie cu o aversiune 

la risc în piețele externe, cu tensiuni geopolitice la graniță și un climat de stres în piața locală de 
energie. (profit.ro) 

 
 

Business internaţional. Cum ar influenţa invazia Ucrainei pieţele globale, de la gaze naturale şi 
aur la acţiuni şi preţul dolarului. (zf.ro) 

 
 
Dolarul a urcat luni la maximul ultimelor două săptămâni, susținut de tensiunile dintre Rusia și 

Occident legate de Ucraina și perspectiva majorării dobânzilor de către Rezerva Federală din 
Statele Unite, transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-prima-companie-care-raporteaza-rezultatele-financiare-pe-2021-20479422
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/statul-are-pe-masa-intr-o-luna-decizia-finala-de-investitie-in-retehnologizarea-reactorului-1-de-la-centrala-nucleara-cernavoda-presupune-oprire-2-ani-20563379
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/roca-industry-incepe-tranzactionarea-la-bursa-la-sfarsitul-acestei-20479420
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-la-cel-mai-important-recul-din-ultimele-5-luni-depreciere-de-3-pe-actiunile-petrom-socuri-de-peste-5-pentru-actiunile-medlife-si-one-20565186
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-cum-ar-influenta-invazia-ucrainei-pietele-20479421
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/dolarul-a-urcat-la-maximul-ultimelor-doua-saptamani-sustinut-de-tensiunile-legate-de-ucraina-si-perspectiva-dobanzilor-din-sua-20570553


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.838,37 -2,27% 

BET-TR 22.719,41 -2,27% 

BET-BK 2.492,83 -2,40% 

BETPlus 1.915,20 -2,29% 

BET-FI 51.881,00 -1,20% 

BET-NG 841,64 -1,27% 

BET-XT 1.123,55 -2,13% 

BET-XT-TR 1.987,70 -2,13% 

BETAeRO 1.056,67 -3,02% 

ROTX 27.385,83 -1,88% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 21 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 2,6000 13.001.167,41 

SNP 0,4555 10.642.580,50 

SNN 44,4000 10.101.941,95 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4555 23.176.391 

TLV 2,6000 5.015.528 

TRP 1,0140 3.038.803 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a B 

in data de 21 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=SNN
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=TRP
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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/

