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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 ramas sus, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni depasind 17,6 milioane Euro. Si pe piata 

obligatiunilor si a certificatelor s-au depasit valori 

de 2, respectiv 1 milion de Euro. Toti indicii au 
continuat sa scada, cu deprecieri intre -1,33% 

(BET-FI) si -3,08% (BET-NG). 

Tot TLV a avut cea mai mare valoare 

tranzactionata, de peste 22 milioane lei. Si SNP si-

a pastrat locul doi, cu peste 17 milioane lei, iar pe 
trei s-a clasat FP. SNP, pe fondul exploziei pretului 

petrolului, a reusit sa se mentina la acelasi pret ca 

in sedinta anterioara. TLV a scazut usor, dupa ce 

si-a mai revenit la finalul sedintei, invers fata de 

BRD, care a inchis aproape de minimul zilei. EBS 

si-a continuat prabusirea (-8,92%). SNG n-a mai 
repetat evolutia anterioara si a inchis pe minus cu 

mai mult de 5%. Si SNN a scazut puternic, 

inchizand sub 40 lei/actiune. Au fost 15 de emitenti 
care au depasit 1 milion de lei valoare a 

tranzactiilor, intre care un structurat. 

Si TGN a scazut sub un prag important, 200 lei. 

TRP, EL, ONE, WINE si M au scazut cu peste 4%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Primele două luni din 2022 la BVB: 5 mld. euro s-au evaporat, scăderi de la 20% pentru Purcari 
la 11% pentru M, 6% COTE, 1% TLV. Din cele 19 acţiuni ale BET, pe plus sunt doar trei. (zf.ro) 

 
Patria Bank raportează un profit net de 9,5 mil. lei în 2021, în urcare cu 238% faţă de 2020. 

Evoluţia a fost susţinută de creşterea activelor totale cu 12%. Banca a dat anul trecut credite noi 
de 1,1 mld. lei, plus 32% faţă de 2020. (zf.ro) 

 
Ropharma Brașov (RPH) a realizat în 2021 venituri totale din exploatare de 473,60 milioane lei, 

cu 3,87% mai mari decât cele de 455,93 milioane lei din exercițiul financiar precedent. Rezultatul 
din exploatare a fost în relativă stagnare, de 11,00 milioane lei, însă la nivelul rezultatului net, 
acesta a coborât cu 28,92%, la 9,66 milioane lei, de la 13,59 milioane lei. (profit.ro) 

 
Agroland Business System (BVB: AG) raportează venituri consolidate de 233,9 milioane de lei în 

2021, o creştere cu 23% faţă de 2020 şi un profit net de 8,5 milioane de lei. (bursa.ro) 
 

Tabloul a fost din nou „înroșit” la BVB pe fondul unui declin abrupt al acțiunilor unor companii din 
sectorul energetic. Raliul din piețele dezvoltate de acțiuni a fost oprit brutal de eșecul negocierilor 

și de intensificarea operațiunilor militare ale Rusiei în Ucraina. Un puseu de vânzare a adus din 
nou indicele S&P500 sub reperul de 4.300 de puncte. (profit.ro) 

 
Cotațiile petrolului cresc cu peste 10% în tranzacțiile de marți, pe fondul temerilor privind 

impactul asupra pieței globale generat de războiul din Ucraina și de sancțiunile împotriva Rusiei. 
IEA a anunțat că va elibera 60 milioane de barili de petrol din rezervele statelor membre în 

încercarea de a contracara o eventuală întrerupere în aprovizionare. (profit.ro) 
 
Principalii indici bursieri la nivel mondial au început anul 2022 cu o serie semnificativă de pierderi, 

înregistrându-se în primele două luni ale anului scăderi cuprinse între 4,1% şi 12%, conform 
Bloomberg. (zf.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/primele-doua-luni-2022-bursa-valori-bucuresti-5-mld-euro-s-au-20572978
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/patria-bank-raporteaza-profit-net-9-5-mil-lei-2021-urcare-238-fata-20573114
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/profitul-ropharma-mai-mic-in-2021-decat-in-anul-pandemiei-20622226
https://www.bursa.ro/pentru-anul-trecut-agroland-a-raportat-venituri-consolidate-de-233-9-milioane-lei-69618543
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-bursa-romaneasca-reia-scaderile-indicele-bet-ajunge-la-cel-mai-coborat-nivel-de-la-inceputul-anului-20621906
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/petrolul-se-scumpeste-cu-peste-9-pe-fondul-temerilor-privind-aprovizionarea-din-rusia-iea-va-elibera-60-milioane-de-barili-din-rezerve-20621905
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursele-lumii-au-intrat-intr-o-perioada-de-turbulente-wall-street-20573115


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.482,78 -1,84% 

BET-TR 22.233,58 -1,83% 

BET-BK 2.293,50 -3,04% 

BETPlus 1.861,62 -1,74% 

BET-FI 48.562,22 -1,33% 

BET-NG 806,47 -3,08% 

BET-XT 1.083,11 -1,93% 

BET-XT-TR 1.925,63 -1,92% 

BETAeRO 965,21 -2,66% 

ROTX 27.169,42 -1,61% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 01 martie 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 2,5400 22.390.360,65 

SNP 0,4615 17.017.577,05 

FP 1,9660 7.929.311,02 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4615 36.846.781 

TLV 2,5400 8.781.475 

BRK 0,2970 4.225.304 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 01 martie 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=BRK
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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/

