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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 
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Lichiditatea a scazut din nou la valori de vacanta, 

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 5,3 

milioane Euro. Toti indicii au inchis  pe plus, cu 

aprecieri intre 0,01% (BETAeRO) si 0,94% (BET- 

NG). 

BRD a ocupat primul loc al clasamentului 
lichiditatii, cu o valoare de peste 5 milioane lei. Pe 

doi, foarte aproape, s-a clasat SNG. Ambele au 

inchis pe plus cu aproape 2%, in maximele zilei.  
TLV a cazut pe locul 3, cu 4 milioane lei si s-a 

depreciat din nou, cu doar 0,4%, dupa ce a fost pe 

plus mare parte a sedintei. SNP si-a revenit pe 

final si a inchis pe plus cu 0,53%, iar FP a inchis in 

2,1, maximul zilei. Si SNN a fost aprope de 

maximul zilei pe un volum mult mai mare fata de 
sedintele precedente. Au fost tot 6 emitenti care 

au depasit 1 milion de lei. 

PRSN s-a remarcat printr-o valoare mai mare ca 

de obicei, intrand in top10. Valori foarte modeste 

au avut EL, TRP (care a continuat sa scada) sau 

TGN, care abia a depasit 100.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Potrivit calculelor realizate de ZF pe baza celor mai recente rapoarte detaliate publicate, cele din 

decembrie 2021 pentru fiecare din cele şapte fonduri, viitorii pensionari au ajuns la investiţii de 
aproximativ 21 mld. lei în 27 de companii listate la BVB. (zf.ro) 

 
 

Fondul Proprietatea (FP), acţionar cu 20% la producătorul de energie electrică Hidroelectrica, 
solicită 1 miliard de lei (200 mil. euro) sub formă de dividende speciale din rezultatul reportat al 

companiei de stat, o astfel de mişcare fiind o practică obişnuită a Fondului în ultimii ani de zile, 
una cu care Ministerul Energiei a fost de acord. (zf.ro) 
 

 
Astăzi se încheie perioada de subscriere pentru finanţarea Primăriei Municipiului Bucureşti cu 

obligaţiuni de 555 de milioane de lei, destinată refinanţării emisiunii de obligaţiuni municipale 
PMB22, de aceeaşi valoare şi scadentă pe 4 mai anul acesta. (zf.ro) 

 
 

Tendința generală a fost de apreciere la bursă, dar volumele sunt foarte mici. Care sunt 
mecanismele prin care poate fi ameliorată activitatea de tranzacționare de la Bursa de Valori 

București. Cu transferuri de 5,14 milioane lei, titlurile BRD Groupe Société Générale (BRD) au 
fost vedeta de la BVB într-o zi în care cotația a urcat cu 1,66%, până la prețul de 17,10 

lei/acțiune. (profit.ro) 
 

 
Business internaţional. Declinul producătorilor de cipuri: Nvidia, Intel şi AMD înregistrează în 
2022 scăderi de la 12,6% la 37%. (zf.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/companiile-au-investitii-7-6-milioane-romani-fondurile-pensii-pilon-20742996
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/hidroelectrica-vrea-sa-dea-dividende-de-2-8-mld-lei-fondul-20742296
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/joi-se-trage-linie-pentru-finantarea-de-555-mil-lei-a-primaria-20742997
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-pozitiva-la-bursa-cu-interes-predominant-pentru-actiunile-bancare-si-cele-ale-producatorilor-de-gaze-naturale-20673270
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/business-international-declinul-producatorilor-de-cipuri-nvidia-20743097


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.709,66 0,72% 

BET-TR 22.945,58 0,72% 

BET-BK 2.372,59 0,36% 

BETPlus 1.899,17 0,71% 

BET-FI 50.742,05 0,38% 

BET-NG 872,85 0,94% 

BET-XT 1.103,85 0,65% 

BET-XT-TR 1.989,09 0,65% 

BETAeRO 994,12 0,01% 

ROTX 28.090,81 0,91% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 13 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) 

BRD 17,1000 5.139.681,12 

SNG 41,6000 4.851.974,15 

TLV 2,4550 4.022.699,56 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4705 4.017.572 

TLV 2,4550 1.633.996 

FP 2,1000 870.486 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 13 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=BRD
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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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/

