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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

Inca o sedinta cu lichiditate foarte slaba, mult sub
media anuala, valoarea tranzactiilor pe actiuni
fiind de doar 5,8 mil Euro. Nici indicia nu au avut
o evolutie mai buna, toti au inchis sedinta pe
minus, cu scaderi in jur de 1%.
TLV a revenit pe primul loc al topului, cu un volum
de 6,8 milioane lei. A inchis in 2,47 lei/actiune,
minimul zilei, in scadere cu 2,76%. Pe doi a urcat
EBS pe fondul unui puseu de vanzari, cotatia sa
scazand cu peste 5%. SNP a ocupat locul trei si a
inchis iar pe zero, fiind printre putinii emitenti care
nu au scazut. TRP a scazut iar puternic, cu peste
3%. Si cealalta banca importanta, BRD, a scazut,
valoarea tranzactiilor sale abia atingand un million
de lei. Au fost tot 7 emitenti care au depasit 1
milion de lei.
SNN s-a tranzactionat iar foarte putin, sub
500.000 lei, si a inchis usor pe minus. FP a fost
singurul emitent important care a reusit sa inchida
sedinta pe plus.
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Stiri bursiere
Războiul din Ucraina a adus cea mai severă cădere a pieţei din ultimii doi ani, urmată de o
revenire spectaculoasă. Propunerile de dividende şi includerea unor companii în indicii de pieţe
emergente ai FTSE Russell - printre elementele ce au susţinut indicii de la BVB. (bursa.ro)
Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Fondul Proprietatea (FP) şi One United Properties (ONE) sunt
cei mai performanţi emitenţi din indicele principal BET în primul trimestru din 2022, cu
randamente de 9%, 6%, respectiv 3,9%, potrivit calculelor realizate de ZF. (zf.ro)
AROBS anunţă semnarea unui contract privind preluarea companiei Enea Software Development
Software Services (Enea Services Romania SRL). (bursa.ro)
SIF Banat-Crişana (SIF1) a ajuns, în data de 4 aprilie, la o deţinere de 15,34% din drepturile de
vot ale SIF Muntenia (SIF4), potrivit unui raport al SIF4 transmis Bursei de Valori Bucureşti
(BVB). Anterior raportării de astăzi, SIF1 comunicase o deţinere de 10,17% din drepturile de vot
ale SIF Muntenia. (bursa.ro)
Bittnet Systems (BNET), integrator de soluţii IT&C şi servicii de training în domeniul IT, a anunţat
investitorii că a semnat un acord de achiziţie a 2net computer SRL, integrator de produse şi
servicii IT&C cu focus pe regiunea Braşov şi centrul Transilvaniei. (zf.ro)
BCR, a doua cea mai mare mare instituţie de credit din România în funcţie de activele gestionate,
după Banca Transilvania, listează pe 8 aprilie 2022 la Bursa de la Bucureşti o emisiune de
obligaţiuni de 351 mil. lei, cu dobânda de 6,67% pe an şi scadenţa în martie 2027. (zf.ro)
La New York Stock Exchange am consemnat corecții consistente, indicele S&P500 coborând sub
reperul de 4.700 de puncte, context în care și la Bursa de Valori București tendința a fost
descendentă. Titlurile Băncii Transilvania (TLV) au suferit un recul de 2,76%, până la prețul de
2,4700 lei/acțiune, pe cele mai mari tranzacții ale zilei, de 6,87 milioane lei. (profit.ro)
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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
12.726,48
22.975,94
2.371,79
1.901,04
50.896,90
866,00
1.104,92
1.991,03
993,95
28.152,51

Variatie %
-0,95%
-0,95%
-1,41%
-0,95%
-0,56%
-0,48%
-0,93%
-0,93%
-1,11%
-0,85%

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei
tranzactionare din data de 06 aprilie 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
EBS
SNP

Top Valoare
Ultimul Pret
Valoare (lei)
2,4700
6.873.801,78
151,3500
3.340.279,20
0,4730
3.066.323,37

Emitent
SNP
TLV
TRP

Top Volum
Ultimul Pret
0,4730
2,4700
0,7840

Volum
6.484.335
2.765.774
1.902.449

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a
BVB in data de 06 aprilie 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.

