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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 ultima sedinta de tranzactionare din aceasta 

saptamana mai scurta, inainte de Paste, 

lichiditatea a fost scazuta, valoarea tranzactiilor pe 

actiuni fiind doar 5,44 mil. Euro. Toti indicii au 
inchis sedinta pe plus, majoritatea cu aprecieri 

foarte mici.  

TLV si-a pastrat primul loc al clasamentului 

lichiditatii, dar cu o valoare si mai redusa in 

comparatie sedinta precedenta, de doar 6,1 
milioane lei. Pretul sau a inregistrat o scadere de 

1%, pana la 2,4750 lei/actiune.  

FP a avansat cu 0,24% pana la pretul de 2,12 lei/ 

actiune dupa publicarea informatiilor din AGA unde 

s-a aprobat distribuirea unui dividend brut de 
0,125 lei/ actiune si comunicarea intentiei de 

listare a Hidroelectrica pana la finalul acestui an 

prin punerea in vanzare a 15% din actiunile 

producatorului de energie.  

Au fost doar 4 emitenti care au depasit 1 milion de 
lei ca valoare tranzactionata, dupa primele doua 

clasate urmand SNP si BRD. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Într-o zi cu vești cu privire la listarea Hidroelectrica, investitorii activi pe bursa românească au 

avut temă de gândire că noul emitent poate face cât toată piața. Săptămâna de tranzacționare 
scurtată de Sărbătorile Pascale s-a încheiat cu o sesiune slabă, având deviații minore la nivelul 

indicilor și un rulaj al pieței de acțiuni de numai 26,89 milioane lei (5,44 milioane euro). (profit.ro) 
 

Cu o evaluare de 50 de miliarde de lei, pe baza calculelor realizate de KPMG pentru acţionarul 
minoritar Fondul Proprietatea, Hidroelectrica – cel mai mare producător de energie electrică din 

România şi cea mai aşteptată listare la Bucureşti, s-ar poziţiona pe primul loc în clasamentul 
celor mai mari companii de la bursa locală în funcţie de capitalizarea de piaţă. (zf.ro) 
 

Un procent de 42% – atât au cele şapte fonduri de pensii private Pilon II (23,5%) plus cele cinci 
SIF-uri (18,5%) din cea mai mare bancă din România, adică o investiţie de 6,8 mld. lei la Banca 

Transilvania, fiind cei mai mari acţionari ai băncii din Cluj, arată datele agregate de ZF din 
rapoartele de la final de 2021. (zf.ro) 

 
Acțiunile europene au scăzut la cel mai redus nivel din ultima lună, pe fondul îngrijorărilor legate 

de încetiniea economiei chineze, în contextul unor măsuri tot mai dure pentru limitarea 
răspândirii Covid-19. Indicele paneuropean a scăzut cu peste 2%, temperându-și apoi declinul la 

circa 1,4%. Astfel, indicele a atins cel mai redus nivel intraday de la jumătatea lunii martie. 
(profit.ro) 

 
Inflaţia aflată la maximul ultimelor patru decenii şi ameninţarea recesiunii sunt principalele temeri 

ale investitorilor în acţiuni, dar riscul ca Rusia să-şi intensifice atacul împotriva Ucrainei ar trebui 
să fie cea mai mare îngrijorare a lor, crede David Bianco, directorul departamentului de investiţii 
în America al administratorului german de active DWS Group, citat de Business Insider. 

(bursa.ro) 
 

 

 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-se-stabilizeaza-la-nivelul-de-13-000-de-puncte-inainte-de-minivacanta-de-pasti-20682129
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sansa-unica-bursa-bucuresti-intre-atentia-marilor-investitori-s-ar-20760443
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/viitorii-pensionari-ai-romaniei-prin-intermediul-fondurilor-pilon-ii-20774713
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-europene-la-cel-mai-redus-nivel-din-ultima-luna-investitorii-se-tem-de-incetinirea-economiei-chineze-in-contextul-in-care-orasul-beijing-ar-putea-intra-in-lockdown-20685291
https://www.bursa.ro/director-de-investitii-de-pe-wall-street-investitorii-subestimeaza-riscul-razboiului-si-se-concentreaza-excesiv-pe-o-recesiune-putin-probabila-68023643


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 9,32 0,07% 

BET-TR 16,83 0,07% 

BET-BK 9,14 0,38% 

BETPlus 1,36 0,07% 

BET-FI 40,08 0,08% 

BET-NG 4,28 0,47% 

BET-XT 1,37 0,12% 

BET-XT-TR 2,47 0,12% 

BETAeRO 3,88 0,38% 

ROTX 12,34 0,04% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 21 aprilie 2022.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea 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 2,4750 6.167.490,14 

FP 2,1200 5.711.019,39 

SNP 0,4780 4.862.497,52 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4780 10.172.903 

DAFR 0,0146 2.818.360 

FP 2,1200 2.676.168 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 21 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DAFR
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/

