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“Faptul ca oamenii vor 

fi plini de lacomie, 
tematori sau nebuni 

este predictibil. 
Impredictibila este 

succesiunea in care o 

vor face.” 

- Warren Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a scazut din nou, valoarea tranzactiilor 

pe actiuni fiind de aproape 12 mil Euro, din care 
mai mult de o treime a reprezentat o tranzactie 

“deal” cu actiuni EVER. Cei mai multi indici au 

inchis pe minus, doar BETAeRO s-a apreciat 

nesemnificativ. 

Cel mai tranzactionat emitent a fost TLV, care a 
repetat evolutia din sedinta anterioara, adica a 

avut un trend continuu descendent, inchizand pe 

minus cu 0,8%. Pe doi, la distanta, s-a clasat SNP. 
Pe trei a urcat TRP, cu peste 4 milioane de lei, dar 

si cu inca o prabusire de aproape 6%. Si TGN si-a 

continuat trendul de scadere dupa aprecierile 
anterioare si a inchis pe minus cu 2,1%. Au fost 

10 emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare 

a tranzactiilor, intre care doua structurate long pe 

DOW. 

BRD si ONE au fost printre putinii emitenti care s-
au apreciat, dar pe volume modeste. Si TEL a 

crescut cu peste 3% pe un volum sub 0,3 milioane. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Premierul Ciucă spune că jumătate din profiturile SNN si SNG pe 2021 vor merge la investitori: 
randamente de 4% şi 6,4%. SNN ar urma să distribuie 509 mil. lei, SNG, 949 mil. lei. (zf.ro) 

 
Evergent Investments propune un program de răscumpărare pentru stock option plan şi 

dividende de 62,3 mil. lei. Randament de 5,4%. (zf.ro) 
 

Un angajat al Petrom (SNP) este de trei ori mai productiv ca unul al Romgaz (SNG), celelălt mare 
producător de gaze naturale al României, însă ambele companii sunt sub maghiarii de la MOL, 

poloneziii de la PGNiG şi de câteva ori în urma americanilor de la ExxonMobil. (zf.ro) 
 
BVB a anunţat că marţi, 29 martie, compania Brikston Construction Solutions, unul dintre cei mai 

mari producători de blocuri ceramice şi cărămida de la nivel naţional şi singurul producător de 
ţiglă ceramică la nivel naţional, revine la tranzacţionare pe piaţa AeRO. (zf.ro) 

 
Patria Bank (PBK) vrea să emită obligaţiuni în valoare de 5 milioane de euro, cu posibilitatea 

majorării emisiunii până la zece milioane de euro. (bursa.ro) 
 

Săptămâna de tranzacționare se încheie la BVB cu o sesiune de vânzări, în care cele mai lichide 
7 acțiuni au închis toate „pe roșu”. Piața a fost în suferință și la nivelul volumelor, imaginea unui 

rulaj de 59 milioane lei (11,92 milioane euro) fiind distorsionată de existența unui transfer special 
în piața deal, în valoare de 20,02 milioane lei, realizat cu acțiuni EVER. (profit.ro) 

 
Indicii bursieri americani au continuat să se aprecieze vineri și au încheiat în creștere a doua 

săptămână consecutiv. S&P 500 a încheiat ultima ședință cu o creștere de 0,51%, iar Dow Jones 
s-a apreciat cu 0,44%. Nasdaq Composite a avansat cu 0,2%. (profit.ro) 
 

STUDIU NEW YORK LIFE INVESTMENTS - Cum au performat activele în timpul ciclurilor de 
creştere a dobânzii. (bursa.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/premierul-ciuca-spune-jumatate-profiturile-nuclearelectrica-romgaz-20675037
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evergent-investments-propune-un-program-de-rascumparare-pentru-stock-20672147
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/petrom-accelerat-restructurarea-5-300-oameni-plecand-ultimii-trei-20675002
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/brikston-revine-la-tranzactionare-la-bvb-pe-29-martie-capitalizare-20675058
https://www.bursa.ro/patria-bank-vrea-sa-emita-noi-obligatiuni-04060640
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-pierde-jumatate-de-procent-volumele-se-retrag-in-piata-reglementata-compensate-partial-de-o-tranzactie-de-tip-deal-cu-actiuni-evergent-investments-20651431
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-americane-au-incheiat-a-doua-saptamana-pe-verde-20651846
https://www.bursa.ro/studiu-new-york-life-investments-cum-au-performat-activele-in-timpul-ciclurilor-de-crestere-a-dobanzii-03070640


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.412,43 -0,47% 

BET-TR 22.408,95 -0,47% 

BET-BK 2.352,35 -0,61% 

BETPlus 1.852,34 -0,44% 

BET-FI 49.726,83 -0,48% 

BET-NG 834,98 -0,40% 

BET-XT 1.081,58 -0,46% 

BET-XT-TR 1.948,99 -0,46% 

BETAeRO 987,25 0,04% 

ROTX 27.378,67 -0,29% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 25 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 2,4800 13.902.858,56 

SNP 0,4670 5.072.645,42 

TRP 0,8550 4.099.818,68 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4670 10.807.235 

TLV 2,4800 5.558.935 

TRP 0,8550 4.875.222 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 25 martie 2022. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 

Pagina 3 

 

ESTnews 

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=TRP
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/

