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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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In sfarsit, o sedinta cu lichiditate mai buna, 

valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind peste 10,5 
milioane Euro. Cei mai multi indici au inchis 

sedinta pe minus cu in jur de -0,6%, cu exceptia 

BETAeRO (+1,08%).  

Dupa cateva zile slabe, TLV a recucerit primul  loc 

al clasamentului lichiditatii, cu o valoare buna, 
peste 15 milioane lei, dar si cu o depreciere a 

cotatiei de 0,59%. FP a coborat pe doi, cu peste 

8,5 milioane lei, iar pe trei s-a situat SNG, care a 
reusit sa ramana usor pe plus. Si M a avut un 

volum bun, depasind 5 milioane lei. Au fost 9 

emitenti care au depasit 1 milion de lei, intre care 

un structurat. 

COTE a fost si in aceasta sedinta in atentia 
investitorilor, cu aproape 2,5 milioane de lei, dar 

a inchis pe minus cu mai mult de 2%. Si TGN s-a 

corectat dupa cateva zile foarte bune, la fel ca SNP 
sau BRD. SNN si TRP au avut volume foarte 

modeste si au inchis pe minus. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Proiectul legislativ de simplificare a impozitării pentru investitorii din piaţa de capital, prin 

reţinerea la sursă şi premierea deţinerilor pe o perioadă mai lungă de timp, intră miercuri pentru 
votare în Plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional, potrivit informaţiilor ZF. (zf.ro) 

 
O şansă unică pentru ca Bursa de la Bucureşti să intre în atenţia marilor investitori: Cum s-ar 

poziţiona Hidroelectrica, evaluată la 10 mld. euro - cât Petrom, Banca Transilvania, Digi şi 
Electrica la un loc. Cea mai mare pondere în BET. Dividende cu randamente peste medie. (zf.ro) 

 
OMV Petrom, unicul producător local de petrol şi gaze, face paşi rapizi spre atingerea ţintei de 
1.000 MW până în 2030 în proiecte solare. Primii 100 MW realizaţi alături de Complexul Energetic 

Oltenia ar trebui să intre în funcţiune chiar anul viitor. (zf.ro) 
 

Primăria Municipiului Bucureşti a vândut 55.500 de obligaţiuni, cu o valoare totală de 555 
milioane de lei, către 21 de investitori, conform unui raport publicat, ieri, pe site-ul Bursei de 

Valori Bucureşti (BVB). (zf.ro) 
 

O secvență de 4 ședințe consecutivă de aprecieri a fost întreruptă de investitorii de pe bursa 
românească. La New York Stock Exchange, un raliu a ridicat din nou indicele S&P500, însă la 

Bursa de Valori București închiderea sesiunii nu a permis captarea întregului segment. 
Dimpotrivă, ziua a fost una „roșie”, în contextul unor marcări de profit. (profit.ro) 

 
"Riscurile unei recesiuni sunt mai reduse în 2022, dar cresc semnificativ pentru partea a doua a 

anului 2023", spun analiştii Citi, adăugând: "Acţiunile au început să includă acest lucru în preţuri, 
dar ne aşteptăm ca efectele negative să fie resimţite în mare măsură în prima parte a anului 
viitor". (bursa.ro) 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/deputatii-voteaza-miercuri-proiectul-impozitarii-la-sursa-a-20760444
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sansa-unica-bursa-bucuresti-intre-atentia-marilor-investitori-s-ar-20760443
https://www.zf.ro/companii/tranzitie-rapida-omv-petrom-deja-are-proiecte-solare-de-100-mw-cu-20760436
https://www.bursa.ro/primaria-municipiului-bucuresti-a-vandut-obligatiuni-de-555-milioane-lei-08282640
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-retragere-la-bvb-pe-volume-echivalente-cu-10-milioane-euro-in-piata-de-actiuni-20679733
https://www.bursa.ro/avertisment-citigroup-temerile-recesiunii-se-simt-tot-mai-puternic-in-pietele-de-actiuni-00082640


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.988,58 -0,61% 

BET-TR 23.449,14 -0,61% 

BET-BK 2.422,84 -0,57% 

BETPlus 1.939,60 -0,60% 

BET-FI 50.747,13 -0,54% 

BET-NG 905,40 -0,63% 

BET-XT 1.126,51 -0,66% 

BET-XT-TR 2.029,94 -0,65% 

BETAeRO 1.014,32 1,08% 

ROTX 28.659,06 -0,64% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 19 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 2,5200 15.143.207,71 

FP 2,1000 8.522.815,21 

SNG 44,5500 6.275.891,50 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

TLV 2,5200 6.007.504 

SNP 0,4760 5.728.744 

FP 2,1000 4.059.040 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 19 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=FP
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=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/

