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“Daca o afacere este 

valoroasa, pretul 
actiunilor ei o va 

ajunge din urma 

intr-un final.” 

- Warren 

Buffet 

C U P R I N S  
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Lichiditatea a ramas foarte modesta, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind sub 7 mil. Euro. Pe 
piata certificatelor valoarea tranzactiilor a fost de 

1,4 milioane Euro. Toti indicii au inchis pe minus, 

majoritatea cu mai mult de 1%.  

TLV a urcat pe primul loc al clasamentului, cu 

peste 7,6 milioane lei si a revenit pe minus             
(-0,44%). Pe doi a coborat SNP, care, in ziua ex-

dividend, a scazut cu 7,64%, mai mult decat 

valoarea teoretica. Pe trei, cu peste 5 milioane 
valoare, s-a situat SNG, care a avut un salt 

puternic la ultimele tranzactii si a inchis pe plus cu 

2,65%. Si FP si-a mai revenit pe final, dar a ramas 
in zona negativa. Au fost 7 emitenti care au 

depasit 1 milion de lei valoare tranzactionata, intre 

care un structurat turbo pe DOW. 

SNN a inchis pe plus cu 1,11% dupa ce crestea si 

cu 4% in urma anuntarii unui profit de peste 3 ori 
mai mare in trimestrul I. SIF5 s-a apreciat cu 

peste 3% pe un volum bun, de 0,7 milioane lei. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale controlat de statul român prin Ministerul 
Energiei, fiind cea mai mare companie de stat de la Bursa de la Bucureşti, a raportat un profit 

net de 980 mil. lei pentru primele trei luni din 2022, în creştere cu 111% faţă de aceeaşi perioadă 
din 2021. Pe de altă parte cifra de afaceri a urcat cu 195% la aproape 4 mld. lei. (zf.ro) 

 
Aquila a înregistrat un profit net de 12 milioane de lei în T1 2022, dublu faţă de rezultatul 

înregistrat în primul trimestru al anului trecut, rezultatul fiind influenţat şi de achiziţia firmei 
Trigor în prima jumătate a anului 2021. (zf.ro) 

 
MedLife (M), singurul furnizor de servicii medicale private listate la BVB, companie cu cea mai 
ridicată expunere în portofoliul fondurilor Pilon II ca pondere în capital social, circa 34%, a 

raportat un profit net consolidat de 32 mil. lei pentru T1/2022 şi afaceri de 431 mil. lei. (zf.ro) 
 

Farmaceutica Remedia (RMAH) a raportat, pentru primele trei luni ale anului, un profit net 
consolidat de 2,11 milioane de lei, cu 14% sub cel din primul trimestru al lui 2021, în condiţiile 

în care cheltuielile au crescut într-un ritm mai alert decât veniturile. (bursa.ro) 
 

Sphera Franchise Group a încheiat T1 2022 cu vânzări de 278 milioane lei, în creştere cu 32%, 
dar creşterea cheltuielilor cu 39% a dus compania pe pierderi. (zf.ro) 

 
Bursa a reluat secvența negativă, în nota volumelor slabe care caracterizează prima parte a lunii 

mai. Indicele S&P500 a atins la debutul sesiunii de la NYSE noi minime ale ultimelor 13 luni, sub 
nivelul de 3.900 de puncte, iar BVB nu a rămas inertă la această traiectorie. (profit.ro) 

 
Principalii indici bursieri americani au încheiat o ședință volatilă de tranzacționare cu evoluții 
mixte, în contextul în care investitorii continuă să fie îngrijorați de perspectiva unui răspuns prea 

agresiv al băncilor centrale în lupta cu inflația, care ar putea duce la încetinirea economiilor. 
(profit.ro) 

 
 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/scumpirile-din-energie-dubleaza-profitul-romgaz-la-1-mld-lei-in-20825297
https://www.zf.ro/companii/compania-distributie-logistica-aquila-inregistrat-profit-net-12-20825363
https://www.zf.ro/companii/medlife-incheie-primul-trimestru-2022-profit-net-32-mil-lei-afaceri-20825334
https://www.bursa.ro/in-primele-trei-luni-ale-anului-farmaceutica-remedia-profit-de-2-1-milioane-lei-cu-14-procente-sub-cel-din-primul-trimestru-al-anului-trecut-28954646
https://www.zf.ro/companii/sphera-franchise-group-operatorul-sistem-franciza-lanturilor-20825420
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-pierde-peste-un-procent-tras-in-jos-de-ajustarea-ex-dividend-de-la-omv-petrom-20704488
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-volatila-pe-wall-street-uipath-isi-revine-de-la-minimul-record-atins-in-debutul-tranzactiilor-20704698


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.062,72 -1,37% 

BET-TR 22.044,76 -0,19% 

BET-BK 2.228,97 -0,85% 

BETPlus 1.800,87 -1,42% 

BET-FI 49.267,85 -0,08% 

BET-NG 847,18 -1,39% 

BET-XT 1.049,24 -1,30% 

BET-XT-TR 1.913,36 -0,15% 

BETAeRO 929,11 -2,05% 

ROTX 26.655,07 -1,57% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 12 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) 

TLV 2,2750 6.919.408,15 

SNP 0,4350 5.763.502,85 

SNG 42,6500 4.647.777,05 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4350 13.250.375 

TLV 2,2750 3.046.580 

BRK 0,2000 1.971.875 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 12 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=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
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=BRK
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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/

