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“Evaluarea unei afaceri 

este in parte stiinta, in 

parte arta.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  

Sinteza sedintei 

1. Stiri bursiere 

2. Sumar BVB 

3. Contact 

 
 

 

Inca o sedinta cu lichiditate modesta, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 8,4 milioane 
Euro. Cei mai multi indici au inchis pe plus, cu 

aprecieri pana la 0,74% (BET-NG si BETAeRO). 

Ca de obicei, TLV a ocupat primul loc in 

clasamentul lichiditatii, cu o valoare tranzactionata 

de aproape 8 milioane lei. SNP a urcat pe locul doi, 
urmat indeaproape de BRD. BRD s-a apreciat inca 

o data cu peste 2%, in timp ce TLV a avut o 

crestere modesta, de 0,39%. Si M sau SNN au 
crescut cu valori sub 0,5%. FP, EBS si WINE au 

inchis usor pe minus, dupa ce au pierdut avansul 

luat in prima parte a sedintei. Au fost 13 emitenti 
care au depasit 1 milion de lei valoare a 

tranzactiilor. 

TGN si-a continuat marsul din ultimele sedinte, 

apreciindu-se cu 3,72% si inchizand in 223, peste 

pretul de dinainte de declansarea razboiului, dar 
pe un volum mic. TRP a inchis pe plus in pragul de 

0,9 lei/actiune.  

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Cum arată marile companii de la Bursa de la Bucureşti la trei săptămâni de la începerea războiului 
în Ucraina: de la minus 31% la plus 5%. Indicele BET are minus 8,2%. 20 mld. lei s-au evaporat 

în trei săptămâni. Scăderile au fost însă şi mai abrupte la un moment dat. (zf.ro) 
 

Micii investitori au cumpărat titluri de stat Fidelis de 51 de milioane de lei în prima zi a perioadei 
de subscriere pentru ediţia a VII-a, cea pe care Ministerul Finanţelor o desfăşoară din 17 martie 

şi până pe 1 aprilie. (zf.ro) 
 

Directoratul OMV Petrom (SNP) a convocat acţionarii la adunarea de bilanţ, în data de 27 aprilie, 
cu propunerea distribuirii unui dividend de 0,0341 lei din rezultatul anului trecut. (bursa.ro) 
 

Consiliul de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) propune acţionarilor ca, din profitul 
anului trecut de 8,2 milioane de lei, suma de 7,7 milioane lei să meargă către dividende, restul 

constituind rezerve legale. (bursa.ro) 
 

SIF Oltenia vine în faţa acţionarilor cu două propuneri pentru profitul de 38 mil. lei din 2021: 
integral la „alte rezerve” sau 15 mil. lei în dividende şi restul la rezerve. (zf.ro) 

 
Cu 10,1% se depreciau acţiunile Agroserv Măriuţa, joi, la ora 17:20, pe fondul unor tranzacţii de 

600.000 de lei, după ce compania a publicat un convocator AGOA în care este inclusă repartizarea 
profitului din 2021 şi care a surprins rezultatul net de anul trecut, circa 1,7 mil. lei. (zf.ro) 

 
Acțiunile Petrom și cele ale băncilor au tras în sus bursa românească, în pofida unui declin al 

lichidității. BVB a anulat cea mai mare parte a declinului adus de criza de la Est, dar cumpărătorii 
deși împing cotațiile mai sus nu par să o facă având o foarte mare convingere. (profit.ro) 
 

Acțiunile europene recuperează aproape integral declinul provocat de războiul din Ucraina. Bursa 
de la Londra trece pe plus în 2022. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arata-marile-companii-bursa-bucuresti-trei-saptamani-inceperea-20640205
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/inceput-in-forta-pentru-fidelis-editia-a-vii-a-subscrieri-de-10-mil-20640207
https://www.bursa.ro/omv-petrom-convoaca-actionarii-pentru-aprobarea-unui-dividend-cu-randament-de-7-procente-83679544
https://www.bursa.ro/din-profitul-anului-trecut-de-8-2-milioane-lei-bvb-vrea-sa-acorde-dividende-in-valoare-de-7-7-milioane-lei-40779542
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-oltenia-vine-in-fata-actionarilor-cu-doua-propuneri-pentru-20640259
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-agroserv-mariuta-detinatorul-brandului-laptaria-cu-caimac-20640258
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-bursa-adauga-o-noua-sesiune-de-aprecieri-in-impulsul-de-revenire-indicele-bet-atinge-cea-mai-ridicata-valoare-a-lunii-martie-20641517
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-recupereaza-aproape-integral-declinul-provocat-de-razboiul-din-ucraina-bursa-de-la-londra-trece-pe-plus-in-2022-20641444


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.480,13 0,61% 

BET-TR 22.535,23 0,63% 

BET-BK 2.372,49 0,55% 

BETPlus 1.862,06 0,67% 

BET-FI 49.395,28 0,00% 

BET-NG 829,51 0,74% 

BET-XT 1.087,03 0,63% 

BET-XT-TR 1.959,11 0,65% 

BETAeRO 987,24 0,74% 

ROTX 27.443,01 0,68% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 17 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 2,5500 7.888.228,08 

SNP 0,4600 4.818.328,33 

BRD 17,6600 4.454.528,84 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4600 10.539.671 

TLV 2,5500 3.081.849 

AQ 0,8620 1.847.135 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 17 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=BRD
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=AQ
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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/

