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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 
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Lichiditatea a crescut usor, valoarea tranzactiilor 

pe actiuni fiind de 12,4 mil Euro, dar, din nou, mai 

mult de o treime s-a datorat unor tranzactii “deal”, 

de aceasta data cu actiuni BRD si FP. Cei mai multi 
indici au inchis pe plus, pe minus usor terminand 

sedinta doar BET-FI si BETAeRO. 

SNP a ocupat primul loc al clasamentului lichiditati 

cu aproape 14 milioane lei datorita a cateva 

tranzactii mari. Pe doi a coborat TLV, care este la 
a treia sedinta consecutiva in care incepe bine si 

termina prost – a inchis pe minus cu 0,4%. Pe trei, 

la mare distanta de primele doua, s-a clasat M. 

SNN a crescut cu aproape 2% pe un volum de 1,9 

milioane lei, iar SNG cu 0,9% pe un volum mult 

mai mic. Dupa inchiderea sedintei, ambele au 
anuntat dividendele pentru 2021, cu randamente 

de aprox 4,5, respectiv 10%. Au fost doar 7 

emitenti care au depasit 1 milion de lei valoare a 

tranzactiilor. 

TRP si-a continuat trendul descendent. BRD a 
inchis usor pe minus dupa ce a stat pe plus mare 

parte din sedinta. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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SNG a convocat acţionarii la adunarea de bilanţ în data de 28 aprilie, cu propunerea distribuirii 
unui dividend de 3,8 lei/titlu, din care 3,62 lei provine din rezultatul anului trecut şi 0,18 lei din 

rezultatul reportat. Faţă de preţul de închidere al acţiunii SNG de 38,35 de lei, randamentul brut 
al dividendului este de 9,9%. (bursa.ro)  

 
CA al Nuclearelectrica (SNN) a decis  distribuirea de dividende brute aferente anului 2021 în 

valoare de circa 596 de milioane de lei. Profitul net al exerciţiului financiar depăşeşte un miliard 
de lei, iar valoarea brută a dividendului brut per acţiune este de 1,97559234 lei. (zf.ro) 

 
FP, care deţine 19,9% din capitalul Hidroelectrica, a anunţat că Ministerul Energiei, acţionarul 
majoritar al producătorului de energie, şi-a dat acordul pentru convocarea unei adunări generale 

în 31 martie pentru a iniţia listarea la BVB a unei părţi din pachetul deţinut de Fond. (zf.ro) 
 

Acţiunile producătorului de blocuri ceramice şi cărămizi Brikston Construction Solutions intră de 
astăzi la tranzacţionare pe AeRO, sub simbolul BKS, conform unui anunţ al BVB. (bursa.ro) 

 
Bursa românească se află într-un punct de indecizie. Distribuția lichidității în adâncime este mai 

slabă. Săptămâna de tranzacționare a început cu o sesiune pozitivă la Bursa de Valori București 
într-un răstimp în care și la New York Stock Exchange am consemnat o consolidare a câștigurilor 

raliului din minimele locale,  antrenate de panica șocului militar din Ucraina. (profit.ro) 
 

Business internaţional. Bank of America: Bursele oferă din nou semnale de creştere. Un raliu în 
al doilea trimestru poate marca o mare oportunitate de vânzare. (zf.ro) 

 
Acțiunile americane s-au apreciat în prima zi a săptămânii, pe fondul unui ușor optimism privind 
evoluția războiului din Ucraina, în condițiile în care Rusia pare dispusă să accepte mai multe 

compromisuri în cadrul negocierilor de încetare a focului. Prețurile petrolului au scăzut cu 7%, 
după ce China a impus noi restricții anti-Covid. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

 

https://www.bursa.ro/din-profitul-anului-trecut-si-rezultatul-reportat-conducerea-romgaz-propune-un-dividend-cu-randament-de-10-procente-26280646
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/nuclearelectrica-singurul-producator-de-energie-nucleara-din-romania-20681587
https://www.zf.ro/companii/energie/ministerul-energiei-a-convocat-pe-31-martie-o-adunarea-generala-a-20683653
https://www.bursa.ro/incepand-de-astazi-actiunile-brikston-construction-solutions-intra-la-tranzactionare-in-piata-aero-27180646
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-castiga-o-treime-de-procent-transferuri-semnificative-pe-piata-deal-cu-actiuni-brd-si-fp-20654348
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-bank-of-america-bursele-ofera-din-nou-semnale-20681825
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-incepe-saptamana-in-crestere-pe-fondul-unui-usor-optimism-privind-conflictul-din-ucraina-petrolul-se-ieftineste-20654553


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.457,13 0,36% 

BET-TR 22.489,65 0,36% 

BET-BK 2.361,83 0,40% 

BETPlus 1.859,01 0,36% 

BET-FI 49.651,40 -0,15% 

BET-NG 843,96 1,08% 

BET-XT 1.084,86 0,30% 

BET-XT-TR 1.954,90 0,30% 

BETAeRO 986,98 -0,03% 

ROTX 27.489,96 0,41% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 28 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) 

SNP 0,4700 13.844.299,83 

TLV 2,4700 7.975.028,04 

M 22,5000 2.432.493,40 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4700 29.342.602 

BRK 0,2600 3.592.871 

TLV 2,4700 3.204.198 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 28 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=SNP
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRK
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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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/

