
INDICII PIETEI RASDAQ 
 
 
NUME INDICE: RASDAQ-C (RASDAQ Compozit) 
DATA LANSARE: 31 Iulie 1998 

NUMAR DE SOCIETATI: variabil 

VALOARE INITIALA: 1000 puncte 

ACTUALIZARE: oricand este necesar, revizuit pe baza zilnica 

SCOP: 
Indicele RASDAQ Compozit include in calculatie toate societatile tranzactionate 
in Piata RASDAQ si urmareste sintetizarea tendintei globale a preturilor 
actiunilor. 
 

METODA DE CALCUL: 

Din punct de vedere al metodologiei de calcul, indicele RASDAQ COMPOZIT se 
incadreaza in familia de indici bursieri ponderati prin capitalizarea de piata. 
Elementele ce definesc calculatia sunt: 

• pio - pretul de inchidere al actiunilor societatii i in ziua de referinta (t=0);  

• pit - pretul ultimei tranzactii realizate cu actiunile societatii i ;  

• wfio - factorul de ponderare corespunzator emitentului i in sedinta de 
tranzactionare de referinta;  

• wfit - factorul de ponderare corespunzator emitentului i la data curenta;  

• Do - divizorul in momentul de referinta;  

• Dt - divizorul la data curenta;  

• Io - valoarea initiala a indicelui;  

• It - valoarea curenta a indicelui;  

• N - numarul de societati comerciale cuprinse in portofoliul indexului.  

Participarea unui simbol in indice este limitata la 25% din totalul capitalizarii 
simbolurilor incluse in RASDAQ-C, ca urmare factorul de ponderare pentru un 
simbol poate fi: 

• numarul de actiuni corespunzatoare simbolului respectiv, daca ponderea 
capitalizarii acestuia in capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indice 
este sub 25% ; 



• un numar ajustat, daca ponderea capitalizarii simbolului depaseste limita 
procentuala de 25%, astfel incât 
pit * wfit sa reprezinte 25% din capitalizarea totala a simbolurilor incluse in 
indice. 

 Valoarea divizorului in momentul de referinta (t=0) se 
calculeaza ca: 

 Valoarea curenta a indexului se calculeaza ca: 
 

 

REGULI DE SELECTARE A SOCIETATILOR IN PORTOFOLIUL INDICELUI: 

o singura conditie pentru ca un emitent sa fie inclus in RASDAQ-C 
este tranzactionarea actiunilor sale in Piata RASDAQ.  

 

METODE DE AJUSTARE A INDICELUI: 

Pentru a compensa efectele generate asupra indicelui RASDAQ Compozit in fata 
diverselor procese economice ca: divizari/consolidari de actiuni, fuziuni, lichidari, 
modificari in capitalul social, se folosesc urmatoarele metode de ajustare: 

o modificarea factorilor de ponderare astfel incat nici unul din 
simboluri sa nu depaseasca 25% ca pondere in indice;  

o modificarea divizorului.  

 

ELEMENTE CARE DETERMINA AJUSTAREA: 

Principalele tipuri de evenimente care pot determina ajustari ale indicelui: 

o modificari de capital (majorari / diminuari );  

o divizari sau consolidari;  

o modificarea componentei indicelui prin listari / delistari;  

o modificari in capitalizarea unui emitent astfel incat sa se 
depaseasca limita de 25% din capitalizarea totala a pietei.  

 



 
NUME INDICE: RAQ - I  
DATA LANSARE: 28 Octombrie 2002 

NUMAR DE SOCIETATI: variabil 

VALOARE INITIALA: 1079.216 puncte 

ACTUALIZARE: oricand este necesar, revizuit pe baza zilnica 

SCOP: 

RAQ-I a fost lansat odata cu introducerea Categoriilor de Excelenta in Piata 
RASDAQ, pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top 
listati in Piata RASDAQ pe Categoria I. 
 
METODA DE CALCUL: 

Aceeasi cu cea utilizata pentru calculul RASDAQ -C. 

 

REGULI DE SELECTARE A SOCIETATILOR IN PORTOFOLIUL INDICELUI: 

o singura conditie pentru ca un emitent sa fie inclus in RAQ-I este 
listarea pe Piata RASDAQ in Categoria I.  

 

METODE DE AJUSTARE A INDICELUI: 

Aceleasi cu cele utilizate in calculul RASDAQ-C. 

 

ELEMENTE CARE DETERMINA AJUSTAREA: 

Principalele tipuri de evenimente care pot determina ajustari ale indicelui: 

o modificari de capital (majorari / diminuari );  

o divizari sau consolidari;  

o modificarea componentei indicelui prin promovarea / retrogradarea 
emitentilor pe /de pe Categoria I;  

o modificari in capitalizarea unui emitent astfel incat sa se 
depaseasca limita de 25% din capitalizarea totala a emitentilor de 
pe Categoria I.  

 



NUME INDICE: RAQ - II 
DATA LANSARE: 28 Octombrie 2002 

NUMAR DE SOCIETATI: variabil 

VALOARE INITIALA: 1079.216 puncte 

ACTUALIZARE: oricand este necesar, revizuit pe baza zilnica 

SCOP: 

RAQ-II a fost lansat odata cu introducerea Categoriilor de Excelenta in Piata 
RASDAQ, pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top 
listati in Piata RASDAQ pe Categoria II. 

 

METODA DE CALCUL: 

Aceeasi cu cea utilizata pentru calculul RASDAQ -C. 

 

REGULI DE SELECTARE A SOCIETATILOR IN PORTOFOLIUL INDICELUI: 

o singura conditie pentru ca un emitent sa fie inclus in RAQ-II este 
listarea pe Piata RASDAQ in Categoria II.  

 

METODE DE AJUSTARE A INDICELUI: 

Aceleasi cu cele utilizate in calculul RASDAQ-C. 

 

ELEMENTE CARE DETERMINA AJUSTAREA: 

Principalele tipuri de evenimente care pot determina ajustari ale indicelui: 

o modificari de capital (majorari / diminuari );  

o divizari sau consolidari;  

o modificarea componentei indicelui prin promovarea / retrogradarea 
emitentilor pe /de pe Categoria II;  

o modificari in capitalizarea unui emitent astfel incat sa se 
depaseasca limita de 25% din capitalizarea totala a emitentilor de 
pe Categoria II.  

 


