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“Cash-ul nu ne face 

niciodata multumiti, dar 

e mai bine ca banii sa 
stea ca pe ghimpi in 

buzunarul nostru decat 
sa se odihneasca 
confortabil in buzunarul 

altuia.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea si-a continuat cursul ascendent,  

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de 10,3 

milioane Euro. Toti indicii au inchis pe plus, 

majoritatea cu peste 1,5% (cel mai mult s-a 

apreciat BETAeRO, cu aproape 3%).  

Pe primul loc in clasamentul lichiditatii a revenit 
TLV, cu o valoare de 13,9 milioane lei, mare parte 

din aceasta dintr-o singura tranzactie. Pe doi s-a 

clasat SNP, cu peste 5 milioane lei si o apreciere 
de 2,65%, iar pe trei FP, cu peste 3 milioane de 

lei. Vedeta zilei a fost DIGI, care a crescut cu peste 

7% dupa ce un broker extern i-a stabilit un pret 

tinta mult peste pretul actual. Si ONE s-a apreciat 

puternic (+6,46%). SNN s-a numarat printre 

putinii emitenti care au inchis pe minus (-0,22%). 
Au fost tot 11 emitenti care au depasit 1 milion de 

lei valoare a tranzactiilor. 

AROBS a reusit sa depaseasca un million de lei, la 

fel ca M sau ROC1. ROC1 nu a mai repetat 

evolutiile din sedintele precedente – a inceput in 

forta dar a inchis pe minus. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Istoric, ianuarie era cea mai bună lună dintr-un an pentru Bursă, cu un câştig mediu de 4,5%. 

Ianuarie 2022 a adus un câştig de doar 1%. Se putea şi mai rău. (zf.ro) 
 

DN Agrar, grup de firme ce activează în domenii precum zootehnie, producţie agricolă vegetală, 
prestări servicii în agricultură, logistică, transport şi turism, debutează astăzi în Piaţa AeRO a 

Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul DN. (bursa.ro) 
 

One United Properties a depus o ofertă la licitaţia organizată de Inspectoratul General pentru 
Situatii de Urgenţă (IGSU) pentru achiziţia unei clădiri de birouri, eventuala tranzacţie vizând 
clădirea  principală din complexul de birouri One North Gate situat în Pipera. (zf.ro) 

 
Producătorul de materiale de construcţii Cemacon Cluj (CEON), controlat de fraţii Pavăl, 

proprietarii şi fondatorii reţelei de bricolaj Dedeman, va investi 12 milioane de euro într-o fabrică 
din judeţul Sălaj. (zf.ro) 

 
Producătorul de piese auto Altur Slatina (ALT), companie cu o capitalizare de 18,6 mil. lei, a 

anunţat marţi seară la bursa de la Bucureşti că a atras 4 milioane de lei prin intermediul unui 
plasament privat de obligaţiuni la care au participat 3 investitori persoane juridice. (zf.ro) 

 
În contextul unei zile favorabile piețelor de acțiuni la nivel global, și pe bursa românească am 

consemnat un avans de 1,55% al indicelui BET-XT, pe fondul unor volume în creștere și cu 
dispersie bună în adâncime. (profit.ro) 

 
Bursele din Statele Unite au încheiat cea mai slabă lună ianuarie de la criza financiară. Frica 
instaurată în rândul investitorilor a adus declinuri de 5,3% şi 9% pe S&P 500, respectiv Nasdaq. 

(zf.ro) 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-se-anunta-la-bursa-istoric-ianuarie-era-cea-mai-buna-luna-dintr-20497936
https://www.bursa.ro/dn-agrar-group-debuteaza-in-piata-aero-27145546
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/one-united-properties-oferta-pentru-vanzarea-unei-cladiri-in-pipera-20497937
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cemacon-producator-de-materiale-de-constructii-controlat-de-fratii-20497699
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-piese-auto-altur-slatina-atrage-4-mil-lei-printr-o-20497834
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/aprecieri-consistente-la-bvb-salt-de-7-pentru-actiunile-digi-20586465
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursele-din-statele-unite-au-incheiat-cea-mai-slaba-luna-ianuarie-de-20497193


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 13.412,72 1,69% 

BET-TR 23.886,44 1,69% 

BET-BK 2.571,29 1,69% 

BETPlus 1.999,00 1,67% 

BET-FI 52.158,86 0,60% 

BET-NG 876,12 1,04% 

BET-XT 1.167,29 1,55% 

BET-XT-TR 2.075,04 1,55% 

BETAeRO 1.085,42 2,96% 

ROTX 28.747,62 1,41% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 01 februarie 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 2,6750 13.932.652,43 

SNP 0,4845 5.199.938,90 

FP 2,0650 3.428.242,83 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4845 10.766.670 

TLV 2,6750 5.212.244 

TRP 1,1020 1.989.897 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 01 februarie 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=FP
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/

