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“Evaluarea unei afaceri 

este in parte stiinta, in 

parte arta.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a scazut substantial, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni  abia trecand de 10 milioane 

Euro, cu mai mult de jumatate din aceasta 

datorandu-se tranzactiilor “deal”, a treia zi la rand 
cu actiuni SIF5. Indicii au revenit in zona negativa, 

unul singur, BETAeRO, ramanand pe plus. 

Cel mai tranzactionat emitent pe piata principala, 

desi cu un volum modest, de 3,8 milioane lei, a 

fost BRD, care s-a depreciat cu 1,18%. Pe doi, tot 
cu peste 3 milioane lei, s-a clasat cealalta banca 

importanta, TLV, iar pe trei, FP. Pretul TLV a ramas 

neschimbat, iar cel al FP a scazut cu 0,96%. TRP a 

reusit sa ramana pe plus cu doar 0,2% dupa o 

sedinta agitata. Dupa un inceput bun de sedinta, 

SNN si SNP au scazut treptat si au inchis pe minus, 
o depreciere mai mare avand SNN (-1,3%). Au fost 

doar 8 emitenti care au depasit 1 milion de lei 

valoare a tranzactiilor.  

A fost a doua zi consecutiva in care TVBETETF a 

avut un volum bun, apropiindu-se de un milion de 
lei. Nou venitii AROBS si DN au inchis pe plus,  DN 

cu peste 3%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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SIF Oltenia, trei şedinţe cu tranzacţii speciale de 81 mil. lei, toate încheiate sub preţul pieţei. 
Circa 10% din acţiunile societăţii au schimbat investitorii. (zf.ro) 

 
SIF Transilvania, profit net de 100 mil. lei în 2021, în urcare cu 189% faţă de rezultatul din 2020. 

Active de 1,5 mld. lei, plus 15%. (zf.ro) 
 

Şantierul Naval Orşova (SNO) a încheiat două contracte pentru construcţia a două nave fluviale 
în valoare totală de 6,33 milioane de euro, a anunţat ieri compania printr-un comunicat publicat 

pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). (bursa.ro) 
 
Behboud Madadi, sau Ben Madadi cum este cunoscut în cercurile de investitori, cel care în 2021 

a devenit cel mai mare investitor persoană fizică al unei societăţi de investiţii financiare (SIF), a 
lichidat deţinerea la SIF Muntenia (SIF4), cea mai performantă societate dintre cele cinci în 2021, 

potrivit unui raport publicat la BVB. (zf.ro) 
 

Într-o ședință în care titlurile cu profil financiar au reprezentat 3 sferturi din activitata de 
tranzacționare, tendința a fost negativă la nivelul indicilor. Prudența i-a dominat și pe investitorii 

activi la Bursa de Valori București, iar aceasta s-a văzut prin închiderile divergente ale celor mai 
tranzacționate acțiuni și prin lichiditatea redusă de pe segmentul regular. (profit.ro) 

 
Inflaţia este de neoprit în Europa. Până şi berea se va scumpi, semnal că explozia preţurilor este 

pe cale să degenereze într-o nouă criză. "Dacă analizezi inflaţia pe care o simţim acum, este cea 
mai puternică din ultimii zece ani şi nu se manifestă doar la nivelul categoriei produselor noastre 

- s-ar putea să fie şi o problemă macroeconomică." (zf.ro) 
 
Ce spun analiştii: Petrolul ar putea să urce până la 150 de dolari pe baril. „Avem un nivel scăzut 

de petrol fizic, suntem în criză de aprovizionare" (zf.ro) 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-oltenia-trei-sedinte-cu-tranzactii-speciale-de-81-mil-lei-toate-20530756
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-transilvania-profit-net-de-100-mil-lei-in-2021-in-urcare-cu-189-20530620
https://www.bursa.ro/in-valoare-totala-de-6-33-milioane-de-lei-santierul-naval-orsova-incheie-doua-noi-contracte-pentru-constructia-de-nave-fluviale-46386542
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/investitorul-behmoud-madadi-cel-mai-mare-actionar-persoana-fizica-la-20530667
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-se-depreciaza-cu-jumatate-de-procent-pe-fondul-unei-retrageri-a-volumelor-tranzactie-de-30-milioane-lei-cu-actiuni-sif-oltenia-20606757
https://www.zf.ro/business-international/inflatia-neoprit-europa-pana-berea-scumpi-semnal-explozia-preturilor-20530716
https://www.zf.ro/companii/energie/ce-spun-analistii-petrolul-ar-putea-sa-urce-pana-la-150-de-dolari-pe-20530593


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 13.321,69 -0,48% 

BET-TR 23.725,75 -0,49% 

BET-BK 2.528,53 -0,45% 

BETPlus 1.985,92 -0,46% 

BET-FI 51.329,98 -0,67% 

BET-NG 852,43 -0,48% 

BET-XT 1.155,69 -0,48% 

BET-XT-TR 2.054,55 -0,48% 

BETAeRO 1.072,07 0,48% 

ROTX 28.690,00 -0,58% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 16 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) 

BRD 20,9500 3.866.481,45 

TLV 2,7150 3.151.464,11 

FP 2,0700 2.240.721,00 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4685 2.729.299 

TRP 1,0020 1.939.375 

TLV 2,7150 1.152.126 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 16 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=BRD
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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/

