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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 fost mai mica fata de sedinta 

anterioara, valoarea tranzactiilor pe actiuni fiind 

de 5,4 mil. Euro. Pe piata certificatelor valoarea 

tranzactiilor s-a apropiat iar de un million de Euro. 
Cei mai multi indici au inchis pe plus, singurul care 

a scazut usor fiind BET-FI (-0,13%).  

Cei mai tranzactionati emitenti au fost TLV si BRD, 

cu peste 5 milioane de lei fiecare. TLV a scazut cu 

0,43%, in timp ce BRD s-a prabusit cu 3,24%, 
continuand trendul puternic descendent din ultima 

saptamana. SNP a ocupat locul trei, cu o valoare  

a tranzactiilor de 4,3 milioane lei si o apreciere de 

0,69%. In ziua in care s-a aprobat legea offshore 

si de Camera deputatilor, SNG a crescut cu 3,57%.  

Au fost 6 emitenti care au depasit 1 milion de lei 
valoare tranzactionata, intre care un structurat 

turbo pe DOW. 

WINE s-a tranzactionat in valoare de peste 2 

milioane lei si a inchis pe minus cu 0,76%. FP si 

SNN s-au mentinut pe plus pe volume modeste, 

iar TGN a scazut la final cu 1,87%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Pe fondul preţurilor fără precedent la energie, precum preţul istoric al gazelor naturale care a 
dublat profitul Romgaz într-un an, iar cel al ţiţeiului care a triplat rezultatul Petrom, la care se 

adaugă şi vânzările de energie electrică la preţuri duble faţă de anul trecut în cazul 
Nuclearelectrica, BVB a avut prin prisma raportărilor financiare un început de an istoric. (zf.ro) 

 
SIF Oltenia (SIF5) a depus la ASF documentul ofertei publice ce a fost aprobată de acţionari la 

adunarea din 31 martie, conform raportului publicat pe site-ul BVB. (bursa.ro) 
 

Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast (TRP) a primit acordul de finanţare prin schema 
ajutorului de stat pentru o investiţie de 11,2 milioane de euro într-o unitate de producţie de folii 
stretch. (zf.ro) 

 
iHunt Technology (HUNT), retailer online şi producător de telefoane mobile, a raportat pentru 

primele trei luni ale acestui an, un profit net de 0,97 milioane de lei, cu 12% sub cel din primul 
trimestru al anului trecut, de 1,1 milioane de lei. (bursa.ro) 

 
Zentiva (SCD), cel mai mare producător de medicamente cu facilităţi proprii în România, a 

încheiat primul trimestru din anul 2022 cu afaceri în creştere, până la 169,2 mil. lei, plus 7% faţă 
de T1/2021. (zf.ro) 

 
Lichiditatea la BVB a fost slabă, salvată partial de tranzacțiile pe acțiunile bancare. Mișcarea de 

revenire de la NYSE a fost amendată puternic de un puseu de vânzare ce a împins din nou indicele 
S&P500 de puncte sub nivelul de 4.000 de puncte. Orarul de tranzacționare de la BVB nu a prins 

întreaga mișcare, astfel încât în ansamblu, închiderile au fost “pe verde”. (profit.ro) 
 
Wall Street a încheiat în scădere puternică miercuri, după cea mai ”sângeroasă” zi pe bursă din 

2020 încoace. Retailerul Target a pierdut aproximativ un sfert din valoare din cauza temerilor 
legate de inflaţie şi de creşterile de preţuri. (zf.ro) 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/scumpirile-din-energie-fac-istorie-in-2022-la-bursa-cel-mai-bun-t1-20841929
https://www.bursa.ro/sif-oltenia-a-depus-la-asf-documentatia-pentru-rascumparare-a-5-procente-din-societate-44305642
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/teraplast-primeste-acordul-de-finantare-pentru-fabrica-de-folii-20841429
https://www.bursa.ro/pentru-primele-trei-luni-ale-anului-ihunt-raporteaza-un-profit-in-scadere-cu-12-procente-comparativ-cu-cel-din-primul-trimestru-al-lui-2021-05505645
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-medicamente-zentiva-bucuresti-a-raportat-afaceri-de-20841615
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bursa-castiga-o-treime-de-procent-volumele-sunt-foarte-mici-20710865
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/wall-street-incheiat-scadere-puternica-miercuri-dupa-cea-sangeroasa-20842234


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.093,12 0,32% 

BET-TR 22.259,51 0,30% 

BET-BK 2.260,49 0,09% 

BETPlus 1.808,18 0,30% 

BET-FI 49.649,33 -0,13% 

BET-NG 875,02 1,20% 

BET-XT 1.052,39 0,20% 

BET-XT-TR 1.935,24 0,17% 

BETAeRO 967,98 0,20% 

ROTX 26.662,38 0,47% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 18 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 2,3250 5.554.913,16 

BRD 13,7200 5.263.206,90 

SNP 0,4400 4.353.263,62 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4400 9.888.755 

COMI 0,0085 8.782.673 

TLV 2,3250 2.380.431 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 18 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=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=COMI
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/

