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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a ramas la fel de slaba, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de doar 3,6 milioane 

Euro. In schimb, in conditiile in care pietele majore 

au fost inchise, toti indicii romanesti au terminat 
sedinta pe plus, majoritatea cu aprecieri peste 

1%. Pe piata obligatiunilor s-a inregistrat 

emisiunea de titluri a primariei Bucuresti, in 

valoare de aprox. 111 milioane Euro. 

Primul loc al clasamentului lichiditatii a fost 
ocupat, cu doar 2 milioane lei, de TGN, care s-a 

reactivat in ultimele sedinte si s-a apreciat din nou 

cu peste 5%. Pe doi si trei, cu 1,8 milioane lei 

fiecare, s-au clasat SNG si SNP. TLV a iesit din top, 

ci doar 1,5 milioane lei, putin sub BRD. Ambele 

banci au inchis pe plus. Au fost tot 5 emitenti care 

au depasit 1 milion de lei. 

SNN, M si TRP au avut in jur de 800.000 lei fiecare 
si au inchis pe plus, cel mai mult apreciindu-se M, 

cu 4,5%. FP a avut iar un volum modest,  putin 

peste 600.000 lei. IMP a facut obiectul unui “deal” 

de 2 milioane lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Prin prisma raportului capitalizare/profit net, adică multiplul de evaluare P/ER, calculat cu cele 
mai recente preţuri de tranzacţionare şi pe rezultatele pentru 2021, Banca Transilvania şi BRD 

sunt printre cele mai subevaluate acţiuni bancare din regiune, ambele cu valori sub mediana a 
15 instituţii de credit incluse în analiza făcută de ZF. (zf.ro) 

 
31 de investitori au cumpărat refinanţarea de 550 mil. lei a Primăriei Bucureşti: ei au licitat pentru 

bondurile cu dobândă de 7,33% pe 10 ani. (zf.ro) 
 

Cu acordul acţionarilor pentru listare în 2022 la Bursa de Valori Bucureşti, Hidroelectrica ajunge 
în martie la o evaluare de 10 mld. euro, plus 1 mld. euro în doar două luni. (zf.ro) 
 

Altur Slatina (ALT), producător de piese auto, anunţă în Consiliul de Administraţie că îşi suspendă 
temporar activitatea de producţie începând cu 18.04.2022 pănâ la 01.05.2022. (zf.ro) 

 
Societatea de evaluare şi consultanţă Darian DRS a evaluat terenurile ce fac obiectul majorării 

capitalului social al OMV Petrom, cu o suprafaţă de 1.379 hectare, la 120,7 milioane de lei, a 
anunţat astăzi compania printr-un raport publicat pe site-ul BVB. (bursa.ro) 

 
Cel mai mare jucător al pieței locale de capital, NN Pensii, a inclus în portofliul său de acțiuni 

Aquila în valoare de 90 milioane lei și a suferit șocuri negative de amplitudine mare pe titlurile 
Alro și pe o deținere internațională. Expunere de peste jumătate de miliard de lei pe obligațiuni 

emise de bănci care au acționar Federația Rusă. (profit.ro) 
 

Lichiditatea a avut de suferit pe bursa românească în condițiile în care investitorii instituționali 
nerezidenți au fost absenți în zi de sărbătoare. Piețele dezvoltate de acțiuni din Occident au fost 
închise în Vinerea Mare a Paștelui Catolic și Protestant, iar aceasta s-a răsfrânt și la Bursa de 

Valori București, unde volumele au fost foarte slabe fără catalizatorii tranzacțiilor din Europa și 
America de Nord. (profit.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cat-ieftine-scumpe-actiunile-bancii-transilvania-brd-baza-20753262
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/31-de-investitori-au-cumparat-refinantarea-de-550-mil-lei-a-20753269
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cu-acordul-actionarilor-pentru-listare-in-2022-la-bursa-de-valori-20753273
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/razboiul-din-ucraina-face-victime-in-economia-romaneasca-altur-20749750
https://www.bursa.ro/terenurile-statului-aferente-majorarii-capitalului-petrom-evaluate-la-120-milioane-lei-87052644
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/detinerile-actiuni-nn-pensii-au-depasit-25-totalul-activelor-pana-finalul-unui-an-bursier-2021-indicele-bet-crescut-treime-expunere-peste-jumatate-miliard-lei-obligatiuni-emise-banci-actionar-20675125
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/greu-fara-occidentali-la-bvb-20675633


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 13.003,05 1,22% 

BET-TR 23.475,26 1,22% 

BET-BK 2.420,72 1,08% 

BETPlus 1.942,82 1,22% 

BET-FI 51.012,17 0,02% 

BET-NG 896,42 1,67% 

BET-XT 1.126,96 1,10% 

BET-XT-TR 2.030,74 1,10% 

BETAeRO 999,02 0,70% 

ROTX 28.710,93 1,18% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 15 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) 

TGN 239,0000 2.050.812,50 

SNG 43,3000 1.832.908,50 

SNP 0,4765 1.812.607,79 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4765 3.817.355 

MCAB 0,2530 1.457.326 

COMI 0,0070 1.105.597 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 15 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=TGN
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=MCAB
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=COMI
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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/

