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“Evaluarea unei afaceri 

este in parte stiinta, in 

parte arta.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea s-a injumatatit, dar a ramas peste 

medie, valoarea tranzactiilor pe actiuni  

apropiindu-se de 12 milioane Euro, cu un sfert din 

aceasta datorandu-se tranzactiilor “deal” tot cu 
actiuni SIF5. Piata certificatelor s-a apropiat de 2 

milioane Euro. Dupa vesti mai bune “pe frontul de 

est”, toti indicii au inchis pe plus, majoritatea cu 

mai mult de +2%. 

Primele doua locuri ale topului au fost ocupate de 
SNP si TLV, cu volume similare, peste 6 milioane 

lei fiecare. Ambele au inchis pe plus cu peste 1,5%. 

Pe trei a urcat SNG, cu peste 4,4 milioane lei si o 

apreciere de 1,36%. Au urmat BRD si FP, care au  

au recuperat in totalitate pierderile din sedinta 

anterioara. Au fost 14 emitenti care au depasit 1 
milion de lei valoare a tranzactiilor, intre care trei 

certificate turbo. 

TRP si M s-au apreciat puternic, cu in jur de 5%. 

AQ si ROC1 au depasit un milion de lei fiecare. TEL 

a fost printre putinii emitenti care au inchis pe 
minus, dupa ce a raportat un trimestru 4 foarte 

prost din cauza cresterii pretului energiei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Prefab București (PREH) raportează pentru anul trecut venituri din exploatare de 111,26 milioane 
lei, cu 19,30% mai mari față de cele de 93,26 milioane lei din 2020. (profit.ro) 

 
 

Transelectrica (TEL), monopol natural pe piaţa de energie electrică, la care statul român prin 
Secretariatul General al Guvernului are 58,7%, şi-a adâncit de 12 ori pierderile în T4/2021 faţă 

de acelaşi trimestru din 2020 din cauza cheltuieilor mai mari cu operarea sistemului. (zf.ro) 
 

 
Platforma ROCA, creată  pentru restructurarea și dezvoltarea companiilor aflate în dificultate, va 
veni la bursă cu obligațiuni de până la 10 milioane euro, actele pentru declanșarea operațiunii 

fiind semnate. Obligațiunile, negarantate și neconvertibile, vor avea o rată a dobânzii fixă în 
intervalul 6-7% pe an, plătibilă semestrial, și o scadență de 5 ani. (profit.ro) 

 
 

Romcab spune că va ieşi din reorganizare în S1/2022, respectiv cu doi ani mai devreme decât 
prevedea planul iniţial. Afaceri de 370 mil. euro în 2021. (zf.ro) 

 
 

În contextul unei tendințe pozitive pe bursele dezvoltate, și la BVB am consemnat un ricoșeu 
puternic. Șocul din prima sesiune de tranzacționare de la Bursa de Valori București a fost resorbit 

aproape integral, pe fondul unei lichidități bune, și distribuită în adâncime. Rulajul pieței de 
acțiuni a fost de 58,94 milioane lei (11,92 milioane euro), într-adevăr, ajutat de un transfer 

special din piața deal în valoare de 17,19 milioane lei pe titlurile SIF Oltenia (SIF5). (profit.ro) 
 
 

Investitorii prezenţi pe Bursa de Valori Bucureşti au realizat pe 25 ianuarie un număr record de 
tranzacţii: 16.106 de ordine efectuate într-o singură zi, reiese dintr-un comunicat al BVB. (zf.ro) 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/profit-net-de-peste-10-milioane-lei-pentru-prefab-unul-din-cele-mai-mari-din-istoria-companiei-totusi-producatorul-de-beton-reclama-lipsa-investitiilor-din-infrastructura-20605624
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/transelectrica-are-in-t4-2021-pierderi-de-86-mil-lei-de-12-ori-mai-20528428
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/roca-investments-vine-la-bursa-cu-obligatiuni-de-pana-la-10-milioane-euro-20605432
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romcab-spune-ca-va-iesi-din-reorganizare-in-s1-2022-respectiv-cu-doi-20528430
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/dupa-un-declin-de-2-bursa-are-o-revenire-tot-de-2-volume-consistente-20605560
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-la-bucuresti-incepe-anul-cu-un-nou-record-istoric-peste-16-20527913


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 13.386,43 2,15% 

BET-TR 23.841,78 2,15% 

BET-BK 2.539,97 2,05% 

BETPlus 1.995,10 2,14% 

BET-FI 51.674,62 1,56% 

BET-NG 856,58 1,70% 

BET-XT 1.161,23 2,04% 

BET-XT-TR 2.064,44 2,04% 

BETAeRO 1.066,94 1,93% 

ROTX 28.856,19 2,02% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 15 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) 

SNP 0,4690 6.953.563,44 

TLV 2,7150 6.161.374,15 

SNG 37,1500 4.405.101,70 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4690 14.860.469 

DAFR 0,0125 3.802.168 

TLV 2,7150 2.282.887 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DAFR
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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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/

