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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 dar a ramas mult sub media 

anuala, valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind de 

6,5 mil. Euro, chiar ajutata de o tranzactie “deal” 

cu actiuni BRD. Toti indicii au inchis pe minus, cu 

deprecieri in jur de 1%.  

Cea mai mare valoare tranzactionata a fost 
inregistrata de FP, peste 10 milioane lei, gratie si 

a cateva tranzactii mai mari. TLV a coborat pe doi, 

cu aproape 6 milioane lei si acelasi scenariu, 
apreciere la inceputul sedintei, apoi coborare si 

inchidere pe minus, aproape de minimul zilei. 

Dupa multe sedinte cu volume foarte modeste, 

SNN s-a tranzactionat in valoare de 2,9 milioane 

lei, ocupand locul trei, dar a inchis in minimul zilei, 

in scadere cu 2,52%. Si SNG a continuat sa scada: 
-2,07%. Au fost 5 emitenti care au depasit 1 milion 

de lei ca valoare tranzactionata. 

SNP a inchis pe plus cu 0,42%. Au mai reusit sa 

inchida in zona pozitiva si ONE sau WINE. TRP si 

M au scazut cu in jur de 3% pe tranzactii de aprox. 

0,75 milioane lei fiecare. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Grupul BRD a înregistrat în primul trimestru din 2022 venituri totale de 810 milioane lei, în 
creştere cu 7,5% fata de T1 2021, şi un profit net de 263 milioane lei, cu 18% peste nivelul din 

perioada similară a anului trecut, arată raportul financiar publicat joi. (zf.ro) 
 

 
Tranzacțiile între "greii" producției românești de gaze naturale, raportate public pentru prima 

dată: Romgaz a vândut către OMV Petrom de peste jumătate de miliard de lei. (profit.ro) 
 

 
Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) s-a menţinut pe linia de plutire până acum 
în acest an, spre deosebire de indici ai pieţelor dezvoltate din Europa şi Statele Unite care, după 

primele patru luni din 2022 se află substanţial în teritoriul negativ, într-un climat nefavorabil 
activelor riscante. (bursa.ro) 

 
 

2Performant, companie de tehnologie listată pe piaţa AeRO, şi-a redus pierderile la 1 mil. lei în 
T1/2022, după ce afacerile au crescut cu 53% an/an, la 8,4 mil. lei. (zf.ro) 

 
 

Într-un declin antrenat de cele mai vizibile acțiuni, bursa românească a consemnat cea de-a 4-a 
sesiune consecutivă de deprecieri. La NYSE, tendința de vânzare s-a reluat și acesta este 

contextul în care și la Bursa de Valori București ședința a fost una negativă. Semnul de slăbiciune 
se vede însă, ca și în săptămânile precedente, mai degrabă la nivelul lichidității. (profit.ro) 

 
 
Acțiunile americane au încheiat tranzacțiile de miercuri în creștere puternică, după ce Rezerva 

Federală (Fed) a anunțat majorarea așteptată a ratei dobânzii, cu jumătate de punct procentual, 
cea mai mare creștere efectuată din anul 2000, transmite Reuters. (profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/grupul-brd-incheiat-primul-trimestru-2022-venituri-810-milioane-lei-20800734
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/tranzactiile-intre-greii-productiei-romanesti-de-gaze-naturale-raportate-public-pentru-prima-data-romgaz-a-vandut-catre-omv-petrom-de-peste-jumatate-de-miliard-de-lei-20694733
https://www.bursa.ro/analisti-energia-si-dividendele-au-tinut-bet-pe-linia-de-plutire-in-acest-an-48004642
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/2performant-companie-de-tehnologie-listata-pe-piata-aero-si-a-redus-20800854
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/grafic-indicele-bet-coboara-cu-1-si-atinge-un-punct-de-echilibru-20695280
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/wall-street-a-inchis-in-crestere-puternica-dupa-majorarea-dobanzii-cheie-de-catre-rezerva-federala-a-sua-20695493


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.445,70 -0,99% 

BET-TR 22.469,06 -0,99% 

BET-BK 2.321,63 -1,09% 

BETPlus 1.858,60 -0,96% 

BET-FI 49.800,38 -1,66% 

BET-NG 879,66 -0,96% 

BET-XT 1.083,86 -1,08% 

BET-XT-TR 1.953,08 -1,08% 

BETAeRO 972,62 -0,89% 

ROTX 27.495,54 -1,02% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 04 mai 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 2,0350 10.381.086,21 

TLV 2,3250 5.977.581,12 

SNN 42,6000 2.952.932,25 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

FP 2,0350 5.043.107 

SNP 0,4750 3.275.159 

TLV 2,3250 2.542.731 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 04 mai 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=SNN
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=TLV
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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/

