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NOUL WEBSITE AL BVB A FOST LANSAT 

 

 

Bursa de Valori București (BVB) a lansat noul site www.bvb.ro, care aduce un conținut variat de 

statistici și date de tranzacționare, interfață ușor de utilizat pentru produsele și serviciile oferite de 

BVB, precum și numeroase funcționalități.  

 

Noul website www.bvb.ro oferă o navigare mai facilă și accesibilitate îmbunătățită, mai multe 

informații pentru companii, antreprenori și investitori, o nouă abordare pentru căutarea unui preț de 

piață, profile ale instrumentelor financiare mai ușor de utilizat, o tehnologie îmbunătățită și 

posibilitatea conectării și distribuirii informației disponibile pe website prin intermediul rețelelor de 

socializare. 

 

Printre nou-introdusele secțiuni, “Pentru Companii” aduce informațiile necesare despre listare, cu 

secțiuni dedicate pentru listarea pe piața reglementată și pe sistemul alternative de tranzacționare. 

Companiile pot afla într-un mod facil pașii pentru listare, comisioanele și cerințele, precum și o serie 

de recomandări post-listare astfel încât să își poată îmbunătăți comunicarea cu investitorii. 

 

O privire de ansamblu a acțiunilor, obligațiunilor, unităților de fond și certificatelor, toate 

tranzacționate la Bursa de Valori București, se poate realiza prin intermediul secțiunii “Instrumente 

financiare”. 

 

Investitorii mai puțin experimentați au o secțiune specială unde pot învăța mai multe despre 

principalele tipuri de instrumente financiare tranzacționate la Bursa de Valori București și modalitatea 

de tranzacționare a acestora. 

 

Ținând cont de nevoile informaţionale ale stakeholder-ilor noștri, ghidurile existente au fost actualizate 

și au fost pregătite noi materiale de referință.  

 

Una dintre cele mai importante îmbunătățiri este instrumentul de grafice interactiv, disponibil în tab-ul 

Grafice, unde prețul pentru emitentul selectat poate fi comparat cu alte serii de date, fie serii de prețuri 

ale altor emitenți la alegere, fie indici ai pieței. În plus, informările de la emitenți pot fi adăugate pe 

grafic, obținându-se astfel o imagine mai clară a factorilor care au determinat evoluția prețului. 

 

Instrumente de căutare au fost introduse în toate tab-urile care conțin tabele, iar printre noile informații 

adăugate se regăsesc datele de contact ale echipei emitentului responsabile de Relația cu Investitorii și 

alte informații. 

 

Referințe încrucișate sunt disponibile și în alte secțiuni din website, ghidând astfel utilizatorii către alte 

pagini de pe website care conțin informații relevante și corelate cu tema prezentată în acea pagină. O 

coloană de navigare rapidă este poziționată în partea dreaptă a majorității paginilor individuale și 

conține link-uri încrucișate către alte pagini sau website-uri asociate, link-uri către conținut ce poate fi 

descărcat (ghiduri, materiale educaționale, publicații ș.a.) și date de contact relevante. 

 

 

http://www.bvb.ro/
http://www.bvb.ro/


 

 

 

Vizitatorii noului www.bvb.ro sunt de asemenea invitați să își creeze un cont, înregistrarea fiind poarta 

de acces către o varietate de instrumente și facilități, precum: acces în timp real la date și adâncimea 

pieței, prin “Bursa în direct”, suport pentru managementul investițiilor, cu ajutorul instrumentului 

“Evaluare portofoliu”, setarea unor “Alerte” de preț, transmise prin e-mail, personalizarea unui “tablou 

de bord” al pietei, prin optiunea de “Listă/Watchlist”. 

 

Noul website a fost dezvoltat in-house, cu tehnologii de ultima generatie, și optimizat pentru 

vizualizare pe desktop și tabletă. 

 

Cele mai relevante și la zi informații despre bursă sunt disponibile şi prin aplicațiile noastre pentru iOS 

și Android, accesibile pentru descărcare gratuită în Apple Store (smartphone / tabletă) și Google Play 

(smartphone / tabletă).  

 

______________________ 

Bursa de Valori București administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, și furnizează o gamă variată de servicii 

participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie listată pe propria piață 

din 2010. Pentru informații suplimentare vizitați www.bvb.ro.    

Urmariti-ne pe      

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

 

 

http://www.bvb.ro/
https://itunes.apple.com/ro/app/bursa-valori-bucuresti-bucharest/id828463082?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/bursa-valori-bucuresti-pentru/id909219660?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.bvb
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.bvb.tab
http://www.bvb.ro/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange
https://twitter.com/bvb_RO

