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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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Din nou lichiditatea sedintei la BVB a crescut, 

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de 14,2 mil 

Euro, la care s-a adaugat echivalentul in Lei a 71,3 

mil Euro reprezentand emisiunea de obligatiuni 
BCR27. Toti indicii au inchis pe plus in baza 

optimismului insuflat de negocierile dintre Kiev si 

Moscova, BET si BET-TR avansand cu 2,5%, BET-

NG cu 2,92% iar BET-FI cu doar 1,09%. 

In varful clasamentului valorilor tranzactionate s-
a situat TLV cu peste 21 milioane Lei, pe doi s-a 

pozitionat SNG cu aproape 12 milioane Lei si o 

crestere de 4,3% motivata de propunerea 

acordarii unui dividend cu un randament de 10%. 

Pe trei, la distanta de primele doua, s-a clasat FP 

ce a avut un avans de 4,42%.  

Cresterea pretului SNN cu 4,91%% a depasit-o pe 

aceea a SNG desi randamentul dividendului 

propus este aproape jumatate: 4,5% fata de 10%. 

Actiunile WINE au avut un salt de 16,87% pana la 

pretul de 11,50 lei/ actiune. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  



   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiri bursiere 

Pagina 2 

 

ESTnews 

Estomparea zgomotului armelor din Ucraina a lăsat loc de continuare raliului pe bursele lumii. La 
New York Stock Exchange, bursa a atins un nou maxim al acestui impuls ascendent, în zona de 

4.620 de puncte pentru indicele S&P500. Acesta este contextul în care și Bursa de Valori București 
s-a cuplat la mișcările favorabile, piața locală consumând și poveștile sale interne. (profit.ro) 

 
Pe 31 martie 2022, Ministerul Energiei şi Fondul Proprietatea, acţionari cu 80% respectiv 20% 

ai Hidroelectrica, semneză începerea procesului de listare la BVB a celui mai mare producător 
de energie electrică al ţării, compania care va duce piaţa de capital din România pe radarul MSCI 

şi va determina o nouă promovare prin prisma FTSE Russell. (zf.ro) 
 
Bursele europene au înregistrat creşteri pe linie marţi după-amiaza, după anunţarea unor 

progrese în negocierile dintre Rusia şi Ucraina, ceea ce îi face pe investitori să spere la o posibilă 
încetare a focului, informează AFP, potrivit Agepres.  (financialintelligence.ro) 

 
Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, controlat de stat prin 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) cu 58,5% din acțiuni, va fi a treia companie energetică, 
după Romgaz și Nuclearelectrica, scutită de obligația impusă în ianuarie de Guvern tuturor 

societăților de stat aflate pe plus de a distribui anul acesta dividende în cuantum de minimum 
90% din profitul contabil pe 2021 rămas după deducerea impozitului pe profit. (profit.ro) 

 
BETAeRO, care începuse şedinţa de ieri în teritorii negative, înregistra o creştere de 1%. În urma 

negocierilor de marţi, de la Istanbul, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forţele ruseşti îşi 
vor reduce drastic activitatea din jurul Kievului şi Cernihivului, într-un efort de „sporire a încrederii 

reciproce în vederea viitoarelor discuţii de pace”. (zf.ro) 
 
Efectele crizei financiare din 2007-2008 se fac resimţite până în ziua de astăzi, sugerează Radu 

Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti, subliniind în acest 
sens importanţa unei pieţei europene de capital cu un grad ridicat de rezilienţă. (zf.ro) 

 
 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/zi-foarte-buna-la-bursa-indicele-bet-castiga-2-5-bcr-vine-cu-obligatiuni-de-peste-350-milioane-lei-iar-fondul-proprietatea-anunta-un-program-de-rascumparari-20655727
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/joi-ministerul-energiei-semneaza-listarea-istorica-hidroelectrica-20686634
https://financialintelligence.ro/bursele-europene-si-moneda-euro-s-au-apreciat-pe-fondul-progreselor-inregistrate-in-negocierile-dintre-rusia-si-ucraina/
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/transgaz-a-treia-companie-energetica-de-stat-iertata-de-guvern-cu-dividende-de-doar-50-din-profit-20655772
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-europene-cresc-puternic-datorita-negocierilor-dintre-kiev-20686640
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/radu-hanga-bvb-toate-complicatiile-astazi-au-aparut-odata-criza-2008-20686600


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.768,60 2,50% 

BET-TR 23.051,96 2,50% 

BET-BK 2.411,65 2,11% 

BETPlus 1.904,71 2,46% 

BET-FI 50.191,29 1,09% 

BET-NG 868,57 2,92% 

BET-XT 1.108,23 2,15% 

BET-XT-TR 1.997,00 2,15% 

BETAeRO 1.003,20 1,64% 

ROTX 28.230,63 2,69% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 29 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 2,5100 21.074.796,85 

SNG 40,0000 11.975.710,10 

FP 2,0550 5.453.284,11 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,5100 8.431.930 

SNP 0,4770 7.741.368 

MCAB 0,4860 4.298.106 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 29 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=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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=MCAB
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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/

