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“Evaluarea unei afaceri 

este in parte stiinta, in 

parte arta.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a crescut semnificativ, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni  depasind 24,7 milioane 

Euro, doar un sfert din aceasta datorandu-se 

tranzactiilor “deal” (cu actiuni SIF5). In ton cu 
pietele externe, ingrijorate de conflictul din 

Ucraina, toti indicii au inchis pe minus, majoritatea 

cu mai mult de 2%. 

Primul loc al topului a fost ocupat detasat de TLV, 

cu peste 27 milioane lei. TLV a inchis pe minus cu 
1,66%, dupa ce scadea si cu peste 4%. La mare 

distanta, pe doi si trei s-au clasat FP si BRD, care 

au scazut cu peste 2%. SNP a scazut doar cu 

0,11%. SI TGN sau EL au scazut mai putin fata 

(pana in -1%) de alti emitenti importanti. Au fost 

13 emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 
a tranzactiilor, intre care un certificat turbo long pe 

DOW. 

SNN, TRP sau ONE s-au depreciat cu peste 3%, iar 

M sau TTS cu peste 4%. DBK, un emitent de la 

categoria international, si AROBS au depasit 2 

milioane de lei fiecare valoarea tranzactionata. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Transelectrica (TEL), compania naţională de transport al energiei electrice, a înregistrat anul 
trecut venituri totale de 1,3 miliarde lei, în creştere cu 12%, şi pierderi de 6 milioane lei, faţă de 

un profit net de 145 milioane lei în 2020, potrivit raportului financiar preliminar. (zf.ro) 
 

Şi totuşi, dacă Rusia atacă Ucraina, ce companii listate la Bursa de la Bucureşti ar fi mai 
vulnerabile şi care mai puţin expuse unui conflict militar şi diplomatic. Cash-ul este rege în orice 

criză, deci companiile plătitoare de dividende sunt preferate de investitori. Trei scenarii sunt puse 
acum pe masă: invazie, tensiune şi compromise. (zf.ro) 

 
Producătorul de cabluri Romcab Târgu Mureş (MCAB), companie cu o capitalizare de 20 mil. euro, 
a publicat luni seară strategia de dezvoltare din 2022 şi până în 2026, dezvăluind în acelaşi timp 

şi cifra de afaceri înregistrată anul trecut: 370 mil. euro. Spre comparaţie în 2020 Romcab a avut 
181 mil. euro afaceri. (zf.ro) 

 
Cu un elan la vânzare precipitat încă din primele minute de tranzacționare, bursa românească a 

consemnat o sesiune de un „roșu” aprins, în care cele mai tranzacționate 15 acțiuni au înregistrat 
deprecieri. Într-un climat general deja deteriorat de problema majorării facturilor la energie și 

atingerea unor praguri de suportabilitate ale măsurilor sanitare, majorarea dobânzilor și 
escaladarea tensiunilor gepolitice în regiune au adus un val de aversiune la risc alimentat și din 

piețele dezvoltate de acțiuni. (profit.ro) 
 

Economia României a avansat în 2021 cu 5,6% față de 2020, an care a fost marcat puternic de 
impactul pandemiei și măsurile de lockdown. Creșterea pe anul trecut este sub cea estimată de 

analiști cu până la un punct procentual, în condițiile în care ultimul trimestru a fost foarte slab, 
cu o contracție de 0,5% a PIB față de precedentul. (profit.ro) 
 

ANALIZĂ Ce ar însemna pentru piețe o invazie rusă în Ucraina. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/companii/energie/transelectrica-a-inregistrat-anul-trecut-venituri-totale-de-1-3-20527057
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/totusi-rusia-ataca-ucraina-companii-listate-bursa-bucuresti-ar-20525416
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-cabluri-romcab-targu-mures-bugetat-afaceri-430-mil-euro-20525417
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/declin-de-2-la-bvb-transferuri-de-tip-deal-in-valoare-de-33-milioane-lei-cu-actiuni-sif-oltenia-20604298
https://www.profit.ro/stiri/economie/ultima-ora-economia-romaniei-a-crescut-anul-trecut-cu-5-6-sub-asteptari-produsul-intern-brut-a-scazut-in-ultimul-trimestru-20604636
https://www.profit.ro/must-read/analiza-ce-ar-insemna-pentru-piete-o-invazie-rusa-in-ucraina-20602275


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 13.104,70 -2,01% 

BET-TR 23.339,20 -2,02% 

BET-BK 2.488,85 -2,44% 

BETPlus 1.953,31 -2,00% 

BET-FI 50.881,33 -2,92% 

BET-NG 842,30 -1,41% 

BET-XT 1.138,05 -2,13% 

BET-XT-TR 2.023,17 -2,13% 

BETAeRO 1.046,78 -1,98% 

ROTX 28.285,07 -1,75% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 14 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 2,6700 27.492.910,41 

FP 2,0350 8.290.695,82 

BRD 20,7000 7.686.259,65 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4620 16.502.165 

TLV 2,6700 10.499.315 

FP 2,0350 4.062.611 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 14 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=FP
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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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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/

