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“Evaluarea unei afaceri
este in parte stiinta, in
parte arta.”

- Warren Buffet

Sinteza sedintei de tranzactionare
Lichiditatea a scazut dar a continuat sa fie
semnificativa, valoarea tranzactiilor pe actiuni
depasind 17,4 milioane Euro. Toti indicii au revenit
pe minus, cu deprecieri de peste 1%. Doar BETNG a scazut mai putin.
Pe primul loc al clasamentului lichiditatii a revenit
TLV, cu peste 17,4 milioane lei. Pe doi, cu peste 11
milioane lei, s-a clasat SNP, care s-a numarat
printre putinii emitenti care au inchis pe plus, dupa
un salt la ultimele tranzactii ale sedintei. Pe trei a
urcat M. Bancile nu au avut o zi buna, TLV si BRD
au scazut cu 2,67, respectiv 1,83%, iar EBS cu
peste 9% din cauza expunerii mari pe Rusia. SNG
a fost inca un emitent care la final a trecut pe plus,
pe un volum de 4,7 milioane lei. Au fost 15 de
emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare a
tranzactiilor, intre care un structurat.
Scaderi mari, de peste 3%, au inregistrat SNN si
TGN. TGN a scazut in timpul sedintei sub pragul de
200 lei/actiune. Si EL a scazut cu 3% iar dupa
sedinta a anuntat un dividend brut de 0,45
lei/actiune pentru 2021. WINE a scazut cu 10,4%.
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Stiri bursiere
Digi Communications – companie antreprenorială controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari, a
încheiat 2021 cu venituri totale de 1,47 miliarde euro, în creştere cu 12,7%, şi un profit înainte
de impozitare de 73 milioane euro, faţă de 24 milioane euro în 2020. (zf.ro)
Pe fondul unor cheltuieli cu materii prime mai mari cu 68% în 2021 faţă de 2020, şi în contextul
creşterii veniturilor într-un ritm inferior creşterii cheltuieilor, de 30%, ceea ce a pus presiune pe
rezultatul operaţional, Vrancart şi-a înjumătăţit profitul în 2021 la aproximativ 7,7 mil. lei. (zf.ro)
Rompetrol Rafinare a atins în anul 2021 o cifră de afaceri brută de aproximativ 4,62 miliarde de
dolari, în creştere cu 33% faţă de 2020, iar rezultatul net a înregistrat o valoare negativă de
186,8 milioane de dolari. (bursa.ro)
Compania de distribuţie şi logistică Aquila a înregistrat anul trecut un profit net de 68 milioane
de lei, în creştere de 24%, fiind cel mai ridicat nivel de la înfiinţarea firmei, în timp ce veniturile
s-au majorat cu 13%, ajungând la 1,93 miliarde lei. (zf.ro)
Grupul de furnizare, distribuție și producție de energie electrică listat la Bursă Electrica și care a
raportat pierderi masive, de peste jumătate de miliard de lei, pe anul 2021, vrea să împrumute
de pe piețele financiare până la 900 milioane lei în 2 ani prin emisiuni de obligațiuni. (profit.ro)
AROBS, cea mai mare companie listată pe piaţa AeRO, raportează venituri operaţionale la nivel
individual de 172,5 milioane de lei în 2021, în creştere cu 10% faţă de 2020, o cifră de afaceri
de 169,3 milioane de lei, o apreciere cu 10% comparativ cu 2020 şi un profit net de 43,6 milioane
de lei, o variaţie pozitivă de 8% faţă de anul anterior. (bursa.ro)
Finalul etapei de raportări financiare este marcat de stresul tensiunilor geopolitice de la frontieră.
Cotațiile de la Bursa de Valori București au coborât încă de la debut, în copierea unei mișcări a
piețelor din țările industrializate, care s-au repliat la sancțiunile de peste weekend. (profit.ro)

ESTnews

Pagina 3

Evolutie indici

ESTtrade

Sursa: www.bvb.ro

Indice
BET
BET-TR
BET-BK
BETPlus
BET-FI
BET-NG
BET-XT
BET-XT-TR
BETAeRO
ROTX

Valoare
12.716,51
22.648,37
2.365,52
1.894,50
49.218,22
832,13
1.104,37
1.963,32
991,56
27.615,08

Variatie %
-1,36%
-1,36%
-2,31%
-1,38%
-1,72%
-0,74%
-1,38%
-1,38%
-1,50%
-1,21%

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei
tranzactionare din data de 28 februarie 2022.

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
adresa:

este

accesibila

la

www.cotatiibursiere.ro

de

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiuna Pietele astazi.

Servicii Email

Top tranzactionare
Sursa: www.bvb.ro
Emitent
TLV
SNP
M

Top Valoare
Ultimul Pret
Valoare (lei)
2,5500
17.445.885,32
0,4615
11.119.731,38
21,3000
7.893.704,50

Emitent
SNP
TLV
FP

Top Volum
Ultimul Pret
0,4615
2,5500
1,9820

Volum
24.384.520
6.826.829
2.760.874

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a
BVB in data de 28 februarie 2022.
Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti
in sectiunea Pietele astazi.

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
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ESTINVEST

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.

Societatea de Servicii de
Investitii Financiare
ESTINVEST SA
Sediul
central:
Str.Republicii,
Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania
Tel: 0 23 7 2 38 90 0 ; 07 28 28 2 0 12
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.

