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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 puternic, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni injumatatindu-se si 

ajungand doar la 4,4 mil. Euro. Indicii au inchis 

mixt, cu variatii mici, intre -0,41% (BETAeRO) si 

+0,76 (BET-NG).  

FP a fost cel mai tranzactionat emitent, cu o 
valoare de 4,8 milioane lei. Cotatia sa a inceput 

sedinta cu aprecieri peste 2%, dar inainte de 

jumatatea zilei a scazut brusc si a inchis pe minus, 
in minimul zilei (2,04). Pe doi a coborat TLV, iar 

pe trei s-a situat un emitent vazut foarte rar in 

primele 20, DBK, care a inregistrat si o scadere 

importanta, aproape 7%. SNP si BRD au inchis pe 

plus, dar au scazut puternic pe final, 

indepartandu-se de maxime. Au fost 6 emitenti 
care au depasit 1 milion de lei ca valoare 

tranzactionata, intre care un certificat turbo long 

pe DOW. 

SNN si SNG au avut evolutii divergente, primul a 

scazut mai mult decat in sedinta anterioara, al 
doilea s-a apreciat cu 1,36%, ambele pe volume 

modeste. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Acţionarii Petrom votează dividende record de 1,9 miliarde de lei şi investiţii de până la 4,4 mld. 
lei pentru 2022. “Avem un angajament ferm de a genera valoare faţă de toate părţile interesate, 

inclusiv faţă de statul român”. (zf.ro) 
 

 
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) a primit aprobarea acţionarilor pentru cea 

mai mare majorare de capital a unei companii antreprenorile listate la BVB, respectiv 750 mil. 
lei, prin aport în numerar sau prin emiterea de obligaţiuni convertibile. (zf.ro) 

 
 
Acţionarii Vrancart (VNC) au aprobat distribuirea sumei de 5,05 milioane de lei din profitul anului 

trecut, celor care vor deţine acţiuni ale companiei în data de 13 septembrie. (bursa.ro) 
 

 
Producătorul şi furnizorul de energie şi corpuri de iluminat Electromagnetica (ELMA) a raportat, 

pentru primele trei luni ale acestui an, un profit net de 9,7 milioane de lei, de peste şase ori mai 
mare faţă de cel din primul trimestru al anului trecut. (bursa.ro) 

 
 

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor a companiei Rompetrol Well Services (PTR) a aprobat 
propunerile de dividende din partea Consiliului de Administrație și a acționarului majoritar KMG 

International din Kazahstan, aceste aducând randament de peste 25% investitorilor. (profit.ro) 
 

 
Lichiditatea a fost într-atât de slabă la BVB încât acțiunile Deutsche Bank, listate secundar, au 
fost pe locul 3 în clasamentul tranzacțiilor. Șocul bursier de marți, care a dus indicele S&P500 de 

la New York Stock Exchange către o zonă a minimelor locale, de 4.150 de puncte, s-a răsfrânt și 
la Bursa de Valori București. (profit.ro) 

 
 

 
 

 

https://www.zf.ro/zf-24/actionarii-petrom-voteaza-dividende-record-1-9-miliarde-lei-20780833
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cea-mai-mare-majorare-de-capital-a-unei-companii-antreprenoriale-de-20780136
https://www.bursa.ro/vrancart-va-aloca-dividende-de-cinci-milioane-lei-23643646
https://www.bursa.ro/pentru-primele-trei-luni-ale-anului-electromagnetica-profit-de-9-7-milioane-de-lei-cu-mult-peste-cel-din-primul-trimestru-din-2021-80243649
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/aga-de-la-rompetrol-well-services-aproba-dividendele-care-au-adus-o-crestere-de-peste-80-a-actiunilor-companiei-20687754
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-recupereaza-o-treime-de-procent-volumele-sunt-foarte-mici-20687596


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.721,42 0,33% 

BET-TR 22.966,81 0,33% 

BET-BK 2.380,70 -0,22% 

BETPlus 1.897,97 0,27% 

BET-FI 50.223,05 -0,27% 

BET-NG 900,13 0,76% 

BET-XT 1.106,96 0,27% 

BET-XT-TR 1.994,72 0,27% 

BETAeRO 1.001,87 -0,41% 

ROTX 28.093,22 0,51% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 27 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) 

FP 2,0400 4.873.820,60 

TLV 2,4200 2.021.971,67 

SNP 0,4730 1.531.039,90 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4730 3.227.289 

FP 2,0400 2.365.427 

TRP 0,7600 1.242.432 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 27 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=FP
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=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TRP
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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/

