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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, desi in crestere, a ramas sub media 

de la inceputul anului, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind de aproape 9 milioane Euro. Pe piata 

certificatelor s-a depasit 1 milion de Euro. Toti 
indicii au revenit pe plus, majoritatea cu aprecieri 

sub 1%. 

TLV s-a mentinut pe primul loc in clasamentul 

lichiditatii, cu o valoare tranzactionata de 10 

milioane lei. M a revenit pe locul doi, la distanta 
mare de TLV, si a scazut usor, intrerupand sirul de 

salturi anterioare. Pe trei s-a clasat un certificat 

turbo long pe DOW. EBS a mai recuperat o parte 

din pierderile anterioare, crescand cu peste 7%, iar 

BRD a revenit peste 17 lei dupa o apreciere de 2%. 

Au fost 13 emitenti care au depasit 1 milion de lei 

valoare a tranzactiilor, intre care un structurat. 

Valoarea tranzactionata a SNG a crescut dar a 
ramas modesta, iar cotatia a inchis usor pe minus. 

TRP nu a reusit sa atinga pragul de 0,9 lei/actiune. 

Noul venit, BENTO, a depasit un milion de lei dar 

cotatia sa a fost sub pretul din plasamentul privat.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Adrian Pavăl şi Dragoş Pavăl, acţionari ai retailerului de bricolaj Dedeman, au prin intermediul 
Pavăl Holding o deţinere de aproape 1% din BRD Soc Gen – a treia cea mai mare bancă din 

România, fiind astfel pe locul 10 în clasamentul celor mai mari acţionari. (zf.ro) 
 

Fidelis, runda a VII-a: de joi, 17 martie, şi până pe 1 aprilie Ministerul Finanţelor vinde titluri de 
stat cu dobânzi de până la 5,5% în lei şi 1,6% în euro. Investiţia în titlurile de stat Fidelis oferă 

posibilitatea unui câştig suplimentar, în funcţie de condiţiile de piaţă. (zf.ro) 
 

Romcab Târgu-Mureş, afaceri de 1,9 mld. lei în 2021, duble faţă de 2020, şi profit net de 68 mil. 
lei , de la o pierdere de 71 mil. lei. (zf.ro) 
 

În secvență scurtă după acordarea dividendelor din anii 2019-2020, BRD Groupe Société 
Générale vizează și distribuirea unui dividend brut de 1,2850 lei/acțiune, repartiție din rezultatul 

net al anului precedent. (profit.ro) 
 

Într-o zi cu interes predominant pentru acțiunile bancare, bursa românească a atins maximul 
acestei luni. Un raliu puternic pe indicii americani a încurajat și investitorii de la Bursa de Valori 

București să revină la cumpărare. Fără a fi ordine consistente – rulajul pieței de acțiuni a fost de 
numai 44,28 milioane lei (8,95 milioane euro) – totuși, „taurii” au reușit să împingă piața în sus. 

(profit.ro) 
 

Aurul spot, randament de 337% din martie 2005 încoace. La cursul BNR, gramul de aur s-a 
scumpit cu 625% în aceeaşi perioadă. Spre comparaţie, indicii BET şi Dow Jones au plus 212%, 

respectiv 108%. (zf.ro) 
 
Indicii bursieri americani au închis, miercuri, în urcare puternică, pe a doua ședință consecutiv, 

în pofida faptului că Rezerva Federală (Fed) a majorat dobânda cheie, a crescut prognoza de 
inflație și a tăiat estimarea de creștere economică. (profit.ro) 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fratii-paval-de-la-dedeman-la-o-investitie-de-25-mil-euro-la-brd-in-20635680
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fidelis-runda-vii-joi-17-martie-pana-1-aprilie-ministerul-finantelor-20635678
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romcab-targu-mures-afaceri-de-1-9-mld-lei-in-2021-duble-fata-de-2020-20635682
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/randament-net-de-7-al-dividendului-acordat-de-brd-in-contul-profitului-net-din-2021-peste-100-milioane-euro-pleaca-in-franta-20639556
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-reia-impulsul-de-revenire-indicele-bet-ajunge-in-zona-de-12-400-de-puncte-20640255
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/aurul-spot-randament-de-337-din-martie-2005-incoace-la-cursul-bnr-20635681
https://www.profit.ro/profitul-tau/bursa/bursele-americane-au-crescut-puternic-pe-a-doua-sedinta-la-rand-in-pofida-majorarii-dobanzii-cheie-si-taierii-prognozei-de-crestere-economica-20640612


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.404,90 0,71% 

BET-TR 22.395,12 0,73% 

BET-BK 2.359,40 1,40% 

BETPlus 1.849,66 0,76% 

BET-FI 49.395,36 0,79% 

BET-NG 823,43 0,67% 

BET-XT 1.080,19 0,78% 

BET-XT-TR 1.946,39 0,79% 

BETAeRO 980,03 1,55% 

ROTX 27.258,16 0,82% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 16 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 10.122.052,11 

M 23,3000 4.515.406,60 

EBS 160,8000 2.679.136,00 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4565 4.702.455 

TLV 2,5400 3.967.276 

TRP 0,8900 1.712.715 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

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

