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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 crescut modest fata de sedinta 

anterioara, valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind 

de 6,5 mil. Euro. Piata certificatelor s-a apropiat 

de 2 milioane Euro. Toti indicii au inchis pe minus, 

cei mai multi scazand cu mai putin de 0,4%.  

TLV a ramas cel mai tranzactionat emitent, cu o 
valoare de aproape 10 milioane lei. Cotatia sa a 

urmat scenariul din ultimele sedinte: a inchis pe 

minus, in minimul zilei, dupa ce se aprecia 
puternic la inceputul sedintei. Locul doi a fost 

pastrat de cealalta banca importanta, BRD, cu 

peste 5,4 milioane lei si o depreciere de 1,17%. 

De asemenea, pe trei  a ramas SNP, cu un volum 

de peste 4,4 milioane lei si o usoara apreciere. Au 

fost 10 emitenti care au depasit 1 milion de lei ca 
valoare tranzactionata, intre care doua certificate 

turbo. 

DIGI a avut o valoare tranzactionata mai mare ca 

de obicei, aproape 1,8 milioane lei. Si EBS a reusit 

sa depaseasca un milion de lei. SNN nu a ajuns 

nici la 250.000 lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Doar 2% din Hidroelectrica – cel mai mare producător de energie electrică al României, vor putea 

fi listate pe bursa de la Londra, sau oricare altă bursă externă de altfel, de către Fondul 
Proprietatea prin intermediul certificatelor globale de depozit (GDR-uri), şi nu 13,3% aşa cum 

prevedea un vechi regulament al Autorităţii de Supraveghere Financiară care a fost schimbat 
chiar săptămâna trecută. (zf.ro) 

 
Hidroelectrica va plăti dividende de 3,8 mld. lei în 2021. Ministerul Energiei aprobă propunerea 

companiei de 2,8 mld. lei dar şi solicitarea Fondului Proprietatea de 1 mld. lei. (zf.ro) 
 
Acţionarii Băncii Transilvania aprobă dividende de 800 milioane de lei din profitul de 1,8 mld. lei 

din 2021 şi votează un nou Consiliu de Administraţie pentru următorii patru ani. (zf.ro) 
 

Transportatorul de produse petroliere Conpet Ploieşti (COTE) va distribui un dividend cu 
randament brut de 9,4%, din profitul anului trecut, rezultatul reportat şi alte reserve. (bursa.ro) 

 
Turbomecanica, singurul producător local de motoare de turbină de gaze şi ansambluri mecanice 

pentru aeronave, aprobă un dividend de 10,1 mil. lei. Randament de 10,8%. (zf.ro) 
 

Bursa încheie o săptămână caracterizată de volume foarte mici. La revenirea după mini-vacanța 
de Paști, investitorii au avut o secvență de 4 zile în care au fost aglomerate foarte multe adunări 

generale ale acționarilor. Activitatea de trading a fost redusă, ultima sesiune a săptămânii fiind 
exact în această notă, în care rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 32,46 milioane lei (6,56 

milioane euro). (profit.ro) 
 
Acţiunile din SUA au scăzut vineri, iar indicele Nasdaq Composite a consemnat cea mai proastă 

lună din 2008, Amazon a devenit cea mai recentă victimă a vânzării de acţiuni din sectorul 
tehnologiei. (bursa.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/exclusiv-zf-fondul-proprietatea-putea-lista-londra-2-actiunile-20789508
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/este-oficial-hidroelectrica-va-plati-dividende-de-3-8-mld-lei-in-20783210
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/actionarii-bancii-transilvania-aproba-dividende-de-800-milioane-de-20781677
https://www.bursa.ro/din-profitul-anului-trecut-rezultatul-reporat-si-alte-rezerve-conpet-va-distribui-un-dividend-cu-randament-de-9-4-procente-42073642
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/turbomecanica-singurul-producator-local-de-motoare-de-turbina-de-20786687
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/actiunile-bancare-salveaza-partial-lichiditatea-dar-trag-si-indicii-in-teritoriu-negativ-interes-ridicat-pentru-piata-certificatelor-20690024
https://www.bursa.ro/wall-street-a-scazut-puternic-vineri-21663646


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.723,23 -0,37% 

BET-TR 22.970,09 -0,37% 

BET-BK 2.370,59 -0,66% 

BETPlus 1.897,34 -0,35% 

BET-FI 50.265,31 -0,19% 

BET-NG 905,90 -0,17% 

BET-XT 1.107,19 -0,37% 

BET-XT-TR 1.995,13 -0,37% 

BETAeRO 999,95 -0,21% 

ROTX 28.145,69 -0,41% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 29 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 2,3800 9.954.772,88 

BRD 16,9000 5.401.844,32 

SNP 0,4800 4.434.448,42 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4800 9.178.414 

TLV 2,3800 4.145.936 

EFO 0,1860 696.686 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 29 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=BRD
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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=EFO
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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/

