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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 apropiindu-se de 30 
milioane Euro. Pe piata certificatelor s-a depasit 1 

milion de Euro. Toti indicii au inchis puternic pe 

minus, majoritatea cu deprecieri in jur de 3%. 

TLV s-a mentinut fara rivali pe primul loc al topului, 

cu o valoare tranzactionata de peste 40 milioane 
lei, dar pretul sau a inregistrat o prabusire de peste 

5%. Pe doi si trei s-au clasat SNG si SNP cu in jur 

de 17 milioane lei fiecare si deprecieri modeste 
fata de TLV. Si BRD a scazut puternic, cu aproape 

5%, pe un volum de 13 milioane lei, similar cu al 

FP.  SNN a evitat pe final minimele dar tot a scazut 
cu 5%. Au fost 14 de emitenti care au depasit 1 

milion de lei valoare a tranzactiilor. 

Scaderi foarte mari, de peste 5%, au inregistrat si 

TRP, EBS sau CRC. TGN a scazut putin, sub 1%, 

iar EL chiar a inchis pe plus cu 2,76%. Pe plus a 
inchis si SIF5, la care s-a anuntat o oferta de 

cumparare la pretul de 2 lei/actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Bursa de Valori Bucureşti, la minimul din august 2021 încoace: în 2022 scăderea este de 7% prin 
prisma indicelui BET. Ieri 1,6 miliarde de euro s-au evaporat. (zf.ro) 

 
Alro Slatina (ALR), controlată de un miliardar rus, respectiv Vitali Maciţki, a pierdut un sfert din 

valoarea de piaţă în ultima săptămână, ajungând la 1,1 miliarde de lei, pe o bursă în scădere cu 
7%, declinul mai accentuat fiind pus de analişti în principal pe seama creşterii preţurilor la energie 

şi mai puţin pe fondul situaţiei geopolitice. (zf.ro) 
 

ASF a aprobat, ieri, o ofertă publică de cumpărare pentru 35 de milioane de acţiuni SIF Oltenia 
(SIF5), potrivit unui raport remis BVB. Conform documentului ASF, iniţiatorul ofertei ce vizează 
7% din capitalul social al SIF Oltenia este investitorul Behboud Madadi. (bursa.ro) 

 
Turism Felix, societate care operează 5 hoteluri în Băile Felix din portofoliul SIF Transilvania, 

raportează o majorare în 2021 cu 52,80% a cifrei de afaceri, la 82,24 milioane lei, de la 53,82 
milioane lei din anul pandemiei. (profit.ro) 

 
Ce investitori au câştigat şi care au pierdut până acum din războiul din Ucraina. Nici Coca-Cola 

nu scapă de războiul din Ucraina: la Londra, al treilea cel mai mare îmbuteliator al băuturilor 
carbogazoase are minus 20% in ultimele 5 şedinţe. (zf.ro) 

 
Investitorii la BVB au pus presiune la vânzare și au adus deprecieri de 5-7% pe acțiuni lichide, în 

contextul unor volume excepționale. După ce a rezistat bine și avea valori apropiate de cele la 
începutul anului, trecerea sub praguri de suport tehnice a precipitat ordine de vânzări. (profit.ro) 

 
Acțiunile de pe Wall Street au încheiat tranzacțiile de miercuri în creștere puternică, în ciuda 
creșterii continue a prețurilor petrolului, pe fondul intensificării conflictului dintre Rusia și Ucraina, 

transmite CNBC. Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproape 2%. S&P 500 cu 2,1%, în 
timp ce Nasdaq Composite a avansat cu 1,9%. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-valori-bucuresti-la-minimul-din-august-2021-incoace-in-2022-20578185
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-efect-au-razboiul-din-ucraina-si-situatia-din-rusia-asupra-20578377
https://www.bursa.ro/ben-madadi-face-o-oferta-pentru-7-procente-din-sif-oltenia-07428540
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/crestere-exploziva-a-afacerilor-si-profitabilitatii-pentru-turism-felix-20623028
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/investitori-au-castigat-au-pierdut-pana-acum-razboiul-ucraina-nici-20578530
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-scade-cu-3-dupa-lovirea-unor-parametri-tehnici-declin-de-5-5-pe-actiunile-bancii-transilvania-20623370
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/wall-street-a-inchis-in-crestere-puternica-chiar-daca-preturile-petrolului-au-atins-niveluri-record-20623785


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.084,28 -3,19% 

BET-TR 21.525,02 -3,19% 

BET-BK 2.233,81 -2,60% 

BETPlus 1.802,63 -3,17% 

BET-FI 48.218,71 -0,71% 

BET-NG 795,45 -1,37% 

BET-XT 1.052,56 -2,82% 

BET-XT-TR 1.871,36 -2,82% 

BETAeRO 937,18 -2,90% 

ROTX 26.361,70 -2,97% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 02 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 2,4000 40.773.308,45 

SNG 36,3500 17.293.574,70 

SNP 0,4530 17.040.363,91 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4530 37.483.128 

TLV 2,4000 16.623.045 

FP 1,9200 6.738.510 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 02 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=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
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/

