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“Evaluarea unei afaceri 

este in parte stiinta, in 

parte arta.” 

- Warren Buffet 
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Ce era mai rau de asteptat in Ucraina s-a 

intamplat, astfel ca toti indicii au inchis pe minus 

puternic, majoritatea cu mai mult de 4%. Pe o 

piata cuprinsa de panica in anumite momente, 
lichiditatea a crescut puternic, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni depasind 31 milioane Euro. 

TLV a avut cea mai mare valoare tranzactionata, 

aproape 37 milioane lei si a inchis pe minus cu 

2,8%, totusi, aproape de maximul zilei. Pe doi, cu 
aproape 20 de milioane lei, s-a clasat FP, care a 

inchis aproape de minimul zilei, cu -5,54%. SNG a 

ocupat locul trei cu peste 14,8 milioane lei si o 

depreciere sub “asteptari” (-1,33%). Au fost 6 

emitenti care au trecut de 10 milioane lei valoare 

tranzactionata, la primii trei adaugandu-se SNP, 
SNN si BRD.  Au fost nu mai putin de 21 de 

emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare a 

tranzactiilor. Toate au avut inchideri pe minus 
puternic, dar destul de departe de minimele zilei. 

Cele mai mari scaderi le-au inregistrat TRP, ONE, 

WINE sau EBS, cu valori intre -7 si -12%, iar cele 

mai mici EL si SNG, putin peste -1%. 

. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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15 miliarde de lei s-au evaporat joi la Bursa de la Bucureşti, când s-au înregistrat cele mai multe 
tranzacţii din istorie: peste 20.000 de vânzări şi cumpărări. Lichiditatea a depăşit valoarea de 

170 milioane de lei joi, cele mai mari tranzacţii din 2022. (zf.ro) 
 

Banca Transilvania a încheiat 2021 cu venituri operaţionale de 4,3 miliarde lei, în creştere cu 
10%, şi un profit net de 1,7 miliarde lei, cu 49% peste nivelul din 2020. (zf.ro) 

 
Romgaz a înregistrat un profit net preliminat de 1,90 miliarde lei, în 2021, in crestere cu 52,02% 

(2020: profit net 1,25 miliarde lei), potrivit raportului transmis BVB. (financialintelligence.ro) 
 
Nuclearelectrica și-a majorat anul trecut profitul net cu 45,5% comparativ cu cel raportat în 2020, 

în principal ca urmare a majorării cu 27,6% a veniturilor din vânzarea de energie. (profit.ro) 
 

Transgaz (TGN) a înregistrat un profit net de 177,07 milioane lei, în 2021, în urcare cu 1% față 
de 2020, potrivit raportului preliminar transmis BVB. (financialintelligence.ro) 

 
Grupul MedLife a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri consolidată pro-formă de 1.632 milioane 

lei (332 milioane euro) cu 51.6% mai mare față de anul 2020 și un profit net aproape dublu, în 
valoare de 123 milioane RON, în creștere cu 93%. (financialintelligence.ro) 

 
Precipitarea crizei ucrainene prin invazia Rusiei a antrenat un puseu de vânzare pe bursa 

românească. Activarea investitorilor a adus un record absolut, de aproape 21.000 de tranzacții, 
într-o sesiune cu deprecieri de 4-5% pentru foarte multe acțiuni. (profit.ro) 

 
Bursa de pe Wall Street a deschis puternic în teritoriu negativ joi, în linie cu acțiunile globale, 
după atacul Rusiei asupra Ucrainei. UPDATE ora 23:40 Principalii indici de pe Wall Street au 

inversat pierderile din prima parte a zilei și au închis în urcare: +0,28% pentru Dow Jones, 
+1,50% pentru S&P 500 și +3,34% pentru indicele Nasdaq Composite. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/15-miliarde-lei-s-au-evaporat-joi-bursa-bucuresti-s-au-inregistrat-20549060
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-a-incheiat-2021-cu-venituri-operationale-de-4-3-20550582
https://financialintelligence.ro/profit-net-de-19-miliarde-lei-pentru-romgaz-in-2021-in-urcare-cu-52/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/profitul-nuclearelectrica-in-crestere-cu-aproape-50-ca-urmare-a-exploziei-preturilor-la-energie-20615041
https://financialintelligence.ro/transgaz-a-inregistrat-un-profit-de-17707-milioane-lei-in-2021-similar-cu-2020/
https://financialintelligence.ro/medlife-a-incheiat-2021-cu-o-cifra-de-afaceri-pro-forma-consolidata-de-332-milioane-de-euro-in-crestere-cu-516-si-profit-dublu/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/o-masca-plange-o-masca-rade-in-arena-inrosita-de-la-bvb-deprecieri-generalizate-aduse-de-razboiul-din-ucraina-dar-si-unele-din-cele-mai-mari-volume-din-istorie-20615583
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/update-bursa-americana-recupereaza-pierderile-si-inchide-pe-verde-20615366


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.663,78 -4,08% 

BET-TR 22.553,46 -4,09% 

BET-BK 2.363,51 -4,93% 

BETPlus 1.887,19 -4,09% 

BET-FI 48.996,97 -4,60% 

BET-NG 821,88 -3,14% 

BET-XT 1.098,80 -4,10% 

BET-XT-TR 1.953,36 -4,10% 

BETAeRO 976,01 -6,10% 

ROTX 27.478,35 -3,65% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 24 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 2,6000 36.986.678,93 

FP 1,9600 19.971.481,03 

SNG 37,0000 14.837.301,45 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4500 32.059.970 

TLV 2,6000 14.408.078 

FP 1,9600 10.058.623 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 24 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=SNG
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/

