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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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Prima sedinta de tranzactionare dupa minivacanta 

de Paste a avut lichiditate relativ slaba, valoarea 
tranzactiilor pe actiuni fiind de 8,6 mil. Euro. Toti 

indicii au inchis sedinta puternic pe minus, 

majoritatea cu deprecieri de peste 2%.  

Cel mai tranzactionat emitent a fost tot TLV, cu o 

valoare de peste 10 milioane lei. A inchis in 
scadere cu aproape 3%, in minimul zilei. Tot in 

scadere puternica si in minimele zilei au inchis si 

urmatoarele clasate, SNP si BRD, pe valori de 7, 
respectiv 6 milioane de lei. FP s-a depreciat cu mai 

mult de 3,5%. Au fost 7 emitenti care au depasit 

1 milion de lei ca valoare tranzactionata, intre care 

un certificat turbo long pe DOW. 

SNG a scazut cu peste 2%, iar WINE a inregistrat 
una dintre cele mai mari scaderi ale zilei, peste 

7%, pe o valoare de 1,6 milioane lei. Si EL, TGN 

sau TRP s-au depreciat cu peste 2%. SNN sau TTS 

au scazut mai putin, iar DIGI a crescut cu 2,43%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Opt persoane pentru cele şapte locuri ale CA-ului Băncii Transilvania: un român profesor la 
London Business School, şefa board-ului BNP Paribas din Polonia, şi Constantin Frăţilă de la 

Transilvania Investments Alliance, numele noi. (zf.ro) 
 

Acţiunile Purcari scad marţi cu peste 7% în urma ştirilor legate de explozii şi tensiuni în 
Transnistria, regiune unde se află mare parte din producţia companiei. (zf.ro) 

 
Cu 11% se apreciau marţi după-amiază acţiunile companiei de prospectare geologică Prospecţiuni 

Bucureşti (PRSN), de la 0,1135 lei la 0,126 lei, pe tranzacţii de aproximativ 264.200 de lei, ca 
urmare a unui anunţ de la finalul săptămânii trecute cu privire la ieşirea din insolvenţă. (zf.ro) 
 

Bursă: Calendarul raportărilor pe T1/2022: OMV Petrom pe 29 aprilie, BRD şi Banca Transilvania, 
pe 5 şi 6 mai. (zf.ro) 

 
One United Properties vrea să atragă 750 de milioane de lei printr-o majorare de capital social 

cu aporturi în numerar sau prin emitere de obligaţiuni convertibile. (zf.ro) 
 

În contextul unui val de vânzări pe piețele de acțiuni din țările industrializate, și la BVB am 
consemnat o ședință în care indicele BET a pierdut 2 procente și jumătate. Revenirea după mini-

vacanța de Paști a fost una cu apetit la vânzare la Bursa de Valori București, într-un context în 
care și indicele S&P500 de la New York Stock Exchange a revenit în zona minimelor acestei luni. 

(profit.ro) 
 

Acțiunile americane au extins declinul din prima parte a zilei și au închis puternic în scădere, 
indicele Nasdaq coborând la cel mai redus nivel de la finele anului 2020. (profit.ro) 
 

Pieţele bursiere traversează o perioadă agitată, care este pe cale să se accentueze, spune Morgan 
Stanley, conform CNN. (bursa.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/opt-persoane-cele-sapte-locuri-ului-bancii-transilvania-roman-20777938
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-purcari-scad-marti-cu-peste-7-in-urma-stirilor-legate-de-20777936
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sase-ani-de-insolventa-cu-deznodamant-fericit-pentru-prospectiuni-20777937
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-calendarul-raportarilor-pe-t1-2022-omv-petrom-pe-29-aprilie-20777929
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/one-united-properties-vrea-sa-atraga-750-de-milioane-de-lei-printr-o-20777891
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-de-deprecieri-severe-la-bursa-actiunile-bancare-au-dat-tonul-scaderilor-20686571
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/actiunile-americane-se-corecteaza-abrupt-alphabet-si-google-extind-declinul-after-hours-dupa-rezultate-dezamagitoare-titlurile-uipath-aproape-de-minimul-intraday-20686674
https://www.bursa.ro/avertisment-morgan-stanley-contextul-actual-sugereaza-ca-sp-500-va-intra-intr-o-piata-bear-80333649


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.679,29 -2,50% 

BET-TR 22.890,75 -2,50% 

BET-BK 2.385,83 -2,14% 

BETPlus 1.892,77 -2,50% 

BET-FI 50.357,49 -1,57% 

BET-NG 893,38 -1,80% 

BET-XT 1.103,93 -2,24% 

BET-XT-TR 1.989,27 -2,24% 

BETAeRO 1.006,04 -2,15% 

ROTX 27.950,53 -2,66% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 26 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 2,4050 10.088.572,41 

SNP 0,4675 7.062.062,23 

BRD 16,8200 6.268.097,56 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4675 14.982.094 

TLV 2,4050 4.156.785 

FP 2,0450 2.106.396 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 26 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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
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/

