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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 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

O sedinta buna din punct de vedere al lichiditatii, 

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de de aproape 

24 milioane Euro. Pe piata certificatelor s-a 

tranzactionat in valoare de 1,4 milioane Euro. Din 
nou, toti indicii au inchis pe minus, cu scaderi intre 

0,67% (BET-FI) si – 2,55% (BETAeRO).  

Din nou, cea mai mare valoare tranzactionata a 

avut-o TLV, mai mult decat dublu fata de ieri: 29,1 

milioane lei. Pe doi, tot cu un volum foarte bun, de 
peste 22 milioane lei, s-a clasat SNP. SNN a inchis 

podiumul, cu peste 9 milioane lei. Intr-o sesiune 

foarte agitata, TLV a reusit sa inchida pe zero. SNP 

a scazut iar, cu 1,65%, SNN cu 2,45%, dupa ce la 

inceputul sedintei scaderile erau mult mai mari. M, 

TRP si, mai ales ONE, au continuat sa scada 
puternic. Au fost nu mai putin de 16 emitenti care 

au depasit 1 milion de lei valoare a tranzactiilor, 

intre care doua structurate. 

FP a rezistat bine, chiar a inchis pe plus cu 1,12%.  

EVER a avut iar volum bun, peste un million de lei. 
La fel si ROCE. Si TGN a depasit un million de lei 

dar a scazut cu peste 3%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pe 3 februarie, odată cu OMV Petrom, începe sezonul de raportări financiare pentru 2021, anul 
scumpirilor record în energie. Urmează TeraPlast, BRD şi Bursa de Valori Bucureşti. (zf.ro) 

 
Transelectrica și-a bugetat pentru 2022 un profit net de 408 mii lei, de peste 350 de ori mai 

redus decât cel realizat în 2020, de 145 milioane lei. În 2019, compania a raportat un profit de 
88,7 milioane lei. (profit.ro) 

 
Polpharma, cel mai mare producător de medicamente din Polonia, lucrează la o ofertă de preluare 

de 4 miliarde de dolari a  rivalului ceh Zentiva, cerându-le în acelaşi timp investitorilor să se 
alăture proceselor de licitaţie în schimbul unei participaţii minoritare la Advent International, 
compania-mamă a Zentiva. (zf.ro) 

 
Transgaz vrea să se asocieze cu Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări în scopul atragerii 

unor finanţări de până la 626 mil. euro pentru dezvoltarea unor proiecte. (zf.ro) 
 

Impact, controlat de antreprenorul Gheorghe Iaciu, a finalizat majorarea de capital prin 
plasament privat, suma atrasă de la investitori ridicându-se la 58,9 milioane lei. (zf.ro) 

 
Ziua de sărbătoare națională a Micii Uniri, în care bursa era închisă, s-a suprapus cu o exacerbare 

a corecției de la New York Stock Exchange, ceea ce a acumulat tensiune în rândul activi la Bursa 
de Valori București. Cei cu aversiune mai mare la risc s-au activat la vânzare încă de la debutul 

sesiunii care a fost unul al unui recul puternic, de peste 3% a indicelui BET care pe minimele zilei 
se depărtase cu 8% față de maximul istoric recent. (profit.ro) 

 
Astăzi, la 21:00 ora României, banca centrală americană va da startul unei şedinţe întinse pe 
două zile, piaţa neaşteptându-se ca instituţia să majoreze ratele dobânzilor în urma întrunirii din 

ianuarie. În schimb, investitorii preconizează că prima majorare a dobânzii de referinţă va fi 
anunţată în luna martie, conform CNBC. (zf.ro) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/pe-3-februarie-odata-cu-omv-petrom-incepe-sezonul-de-raportari-20482237
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/transelectrica-victima-a-exploziei-preturilor-energiei-20571091
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/tranzactie-de-4-miliarde-de-dolari-care-ar-putea-schimba-si-piata-20482272
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transgaz-vrea-sa-se-asocieze-cu-fondul-de-investitii-al-initiativei-20482273
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/impact-developer-contractor-dezvoltator-imobiliar-controlat-20483539
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-romaneasca-se-corecteaza-sub-presiunea-declinului-din-america-tranzactii-de-peste-100-milioane-lei-20571812
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/rezerva-federala-statelor-unite-incepe-astazi-discutiile-privind-20481813


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.732,61 -0,82% 

BET-TR 22.532,25 -0,82% 

BET-BK 2.454,83 -1,52% 

BETPlus 1.898,91 -0,85% 

BET-FI 51.535,44 -0,67% 

BET-NG 828,93 -1,51% 

BET-XT 1.111,73 -1,05% 

BET-XT-TR 1.966,79 -1,05% 

BETAeRO 1.029,68 -2,55% 

ROTX 27.209,37 -0,64% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 25 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 29.119.172,96 

SNP 0,4480 22.571.143,12 

SNN 43,3000 9.280.306,10 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4480 51.022.264 

TLV 2,6000 11.389.585 

ROCE 0,2670 4.614.84 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a B 

in data de 25 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=ROCE
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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/

