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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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Valoarea tranzactiilor pe actiuni a fost doar 4,2 

milioane de Euro, una dintre cele mai slabe ale 
anului. Pe piata obligatiunilor s-a depasit valoarea 

de 3,5 milioane Euro datorita tranzactiilor cu doua 

titluri Fidelis. Un singur indice, BET-FI, a inchis 
sedinta usor pe plus, toti ceilalti scazand cu pana 

la 0,9%. 

TLV s-a mentinut pe primul loc al topului, cu un 

volum de 5,5 milioane lei si o depreciere de 

1,42%. Pe doi s-a clasat tot o banca, BRD, si 
aceasta in scadere cu mai mult de 1%. Pe trei a 

urcat SNG, care a inchis usor pe plus, evitand pe 

final zona negativa. FP si SNG abia au depasit cate 
un milion de lei fiecare si au inchis in minimele 

zilei. Au fost doar 5 emitenti care au depasit 1 

milion de lei. 

SNN a avut un volum mai mare dacat in zilele 

precedente, dar departe de valorile cu care ne 
obisnuise si a inchis usor pe plus. AROBS a fost 

cea mai tranzactionata actiune de pe AeRO. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Rompetrol Well Services (PTR), divizia de servicii petroliere a Rompetrol, a notificat joi seară 
Bursa de la Bucureşti cu privire la faptul că grupul kazah KMG International a solicitat dividende 

de aproximativ 46 de milioane de lei, adică un randament mamut de 40% la preţurile curente de 
tranzacţionare. (zf.ro) 

 
 

Conpet (COTE) a completat convocatorul AGA din 28 aprilie, la cererea SIF Banat Crișana, cu 
propunerea introducerii unui noi obiect de activitate în Actul Constitutiv – producția de energie 

electrică, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. (financialintelligence.ro) 
 
 

Fidelis, ediţia a VII-a. Mihai Călin Precup, secretar de stat, Ministerul Finanţelor: Nu vedem niciun 
motiv pentru care să nu păstrăm acest ritm trimestrial şi să nu avem în vară o nouă emisiune de 

titluri de stat. (zf.ro) 
 

 
Jumătatea de săptămână este marcată la New York Stock Exchange de o presiune la vânzare ce 

a apăsat indicele S&P500 până în zona de 4.450 de puncte, iar acesta este contextul în care și la 
Bursa de Valori București investitorii încă au ezitare pentru intrări decisive. (profit.ro) 

 
 

Cotațiile petrolului scad joi, petrolul Brent coborând sub 100 de dolari/baril pentru prima dată în 
ultimele trei săptămâni, la o zi după ce Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a anunțat că 

va elibera țiței din rezerva strategică pentru a contracara creșterea prețurilor. (profit.ro) 
 
 

O nouă achiziţie a Berkshire Hathaway: gigantul lui Warren Buffett anunţă o participaţie de 11,4% 
la producătorul de hardware şi software HP. Deţinere de 4,2 mld. dolari. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/kazahii-de-la-rompetrol-well-services-care-au-controlul-majoritar-al-20725048
https://financialintelligence.ro/conpet-a-completat-convocatorul-aga-la-cererea-sif-banat-crisana-cu-propunerea-introducerii-unui-noi-obiect-de-activitate-in-actul-constitutiv-productia-de-energie-electrica/
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fidelis-editia-vii-mihai-calin-precup-secretar-stat-ministerul-20722934
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/titlurile-de-stat-cele-mai-lichide-instrumente-financiare-de-la-bvb-tranzactii-de-numai-20-milioane-lei-pe-piata-de-actiuni-20666552
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/cotatiile-petrolului-isi-extind-declinul-brentul-coboara-sub-100-dolari-pentru-prima-data-in-3-saptamani-20666550
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-o-noua-achizitie-a-berkshire-hathaway-20725504


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.621,67 -0,82% 

BET-TR 22.786,72 -0,82% 

BET-BK 2.366,17 -0,24% 

BETPlus 1.885,95 -0,79% 

BET-FI 50.918,25 0,04% 

BET-NG 864,89 -0,13% 

BET-XT 1.098,13 -0,61% 

BET-XT-TR 1.978,79 -0,61% 

BETAeRO 992,66 -0,13% 

ROTX 27.898,58 -0,90% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 07 aprilie 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 2,4350 5.498.107,15 

BRD 17,0000 2.377.005,96 

SNG 40,5500 1.840.042,90 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4690 2.487.412 

TLV 2,4350 2.239.019 

OIL 0,1235 748.767 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 07 aprilie 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=BRD
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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=OIL
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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/

