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DRUMUL BVB CATRE EXCELENTA ADUCE PENTRU INVESTITORI ULTIMELE 

DEZVOLTARI DIN 2014  

 

Chiar si in ultimele zile din anul 2014, Bursa de Valori Bucuresti se dovedeste a fi piata de capital cu 

cel mai rapid ritm al schimbarilor din Sud-Estul Europei, prin introducerea unei serii de noi 

dezvoltari, continuandu-si astfel, drumul spre statutul de piata emergenta. Aceste ultime imbunatatiri 

ofera investitorilor si intermediarilor noi instrumente pentru executarea tranzactiilor, permitand 

tranzactii in faza de Tranzactionare la Inchidere chiar si pentru actiuni pentru care nu a fost stabilit un 

pret in faza de licitatie la Inchidere, ordine cross, ordine Fill And Kill / Fill Or Kill si, de asemenea, 

noi termene de valabilitate ale ordinelor corelate cu fazele pietei. Aceste noi instrumente vor fi 

disponibile incepand cu 17 decembrie. 

 

Prin imbunatatirea modelului de Tranzactionare la Inchidere, BVB ofera un avantaj investitorilor ce 

doresc sa isi execute ordinele, intr-un mod simplu, la pretul oficial de inchidere. Acest avantaj consta 

in permiterea de tranzactii in cadrul fazei Tranzactionare la Inchidere chiar si pentru actiuni pentru 

care nu a fost stabilit un pret in faza de Inchidere. Pentru aceste actiuni, pretul din faza Tranzactionare 

la Inchidere va fi ultimul pret din sesiunea curenta de tranzactionare, cu conditia ca acesta sa se 

incadreze in intervalul bid-ask al pietei la inceputul fazei Tranzactionare la Inchidere. Daca nu s-au 

inregistrat tranzactii in sedinta de tranzactionare curenta, faza Tranzactionare la Inchidere nu poate 

avea loc. Tranzactionarea la Inchidere in sine este o solutie inovativa implementata in mai 2014, care 

permite investitorilor sa tranzactioneze mai multe instrumente financiare in aceasta parte a sedintei de 

tranzactionare la un pret setat in cadrul fazei de Inchidere.  

 

Pentru a creste lichiditatea pietei principale, BVB va pune la dispozitia investitorilor si intermediarilor 

ordine cross. Acest tip de ordin este in linie cu practicile in domeniu si ofera investitorilor o mai buna 

executie a ordinelor de tranzactionare. Aceste ordine/tranzactii pot fi introduse/realizate doar pentru 

instrumentele cu tranzactionare continua si in faza de Tranzactionare la Inchidere si vor fi executate la 

un pret aflat in intervalul dintre cel mai bun pret de cumparare si cel mai bun pret de vanzare, 

excluzand marginile.  

 

Tinand cont de nevoile specifice ale investitorilor si personalizarea ordinelor, doua dezvoltari au fost 

realizate cu privire la cantitatea si validitatea ordinelor de tranzactionare. Astfel, incepand cu 17 

decembrie, vor fi disponibile ambele variante ale ordinului Fill/Kill, respectiv Fill And Kill si Fill Or 

Kill. 
 

Ordinul Fill And Kill va permite investitorilor sa cumpere imediat cantitatea maxima posibila de pe 

partea opusa si, ulterior, cantitatea ramasa din ordin, daca exista, va fi automat anulata de sistem.   

 

Cealalta varianta a acestui tip de ordin, Fill Or Kill, este imediat executata daca intreaga cantitate 

poate fi executata in registrul de ordine, dar, in cazul in care conditiile nu permit o executare completa, 

intregul ordin este respins.   

 

Investitorii vor avea de asemenea mai multa flexibilitate in tranzactionare si un nivel crescut de 

customizare pentru managementul ordinelor, prin plasarea de ordine doar pentru faze specifice ale 



 

pietei, prin intermediul noilor termene de validitate ale ordinelor relationate cu fazele pietei.  

Astfel, ordinele cu caracteristici precum Valid For Opening (VFO), Valid For Closing (VFC) sau 

Valid For Auction (VFA) sunt acceptate in oricare faza a sedintei de tranzactionare, dar vor participa 

doar in cadrul etapei de licitatie aferenta fazei selectate.  

 

Imbunatatirea modelului de Tranzactionare la Inchidere, introducerea ordinelor cross, Fill And 

Kill/Fill Or Kill si, de asemenea, noile termene de validitate relationate cu fazele pietei sunt doar 

cativa dintre pasii intreprinsi de Bursa de Valori Bucuresti in calatoria sa catre o piata de capital 

moderna. Alti pasi, referitori la tehnologie, reguli de operare si practici de piata au fost inregistrati 

pe tot parcursul anului 2014.    

 

La inceputul anului 2014, BVB a extins programul de tranzactionare pentru actiuni pana la ora 18:00, 

venind mai aproape de comunitatea de investitori internationali dar si locali. De asemenea, incepand 

cu luna mai a fost extinsa faza de tranzactionare continua, cand ora de incepere a fost devansata de la 

10:00 la 9:45. In luna decembrie, programul de tranzactionare a fost extins pana la ora 18:00 si pentru 

piata de obligatiuni.  

 

 
 

Inceputul anului 2014 a adus si un nou program BVB pentru market makeri, menit sa dezvolte 

activitatea de market making pe bursa si sa creasca lichiditatea si calitatea pietei. Programul a fost 

aplicat pentru o perioada initiala de sase luni, dupa care a fost evaluat si extins pentru inca 

douasprezece luni. In prezent, sunt patru membri inregistrati in program: Wood & Company, Banca 

Comerciala Romana, Raiffeisen Centrobank AG si IFB Finwest. Acestia asigura serviciul de market 

making pentru 10 companii listate pe piata reglementata, comparativ cu 2 comapnii in 2013. Incepand 

cu luna octombrie, s-a extins lista de actiuni pe care market makerii pot activa, la toate cele incluse in 

indicele BET Plus. De asemenea, pentru a sustine activitatea market makerilor existenti, BVB a 

implementat programe de stimulare, corelate cu ponderea activitatii market makerului in totalul valorii 

tranzactionate pe o actiune, in piata sa principala. Programul le-a permis participantilor sa se 

inregistreze ca market maker pe mai multe actiuni si, pentru unii dintre acestia, sa devina pentru prima 

oara market maker, numeroase actiuni beneficiind in acest fel pentru prima data de un market maker. 

Ca parte a programului, comisionul de tranzactionare pentru market makeri a fost redus la 0,01% si 

este egal atat pe partea de vanzare, cat si pe cea de cumparare, depinzand de indeplinirea obligatiilor 

de cotare de catre market maker.   

 

Pentru a incuraja activitatea de tranzactionare a participantilor si investitorilor pe bursa si pentru a 

contribui la dezvoltarea pietei de capital locale, Autoritatea de Supraveghere Financiara si  BVB au 

redus comisioanele incepand cu luna octombrie. Astfel, pentru actiuni, unitati de fond, drepturi, ETF-

uri si produse structurate tranzactionate la BVB, valoarea cumulats a comisionului de tranzactionare 

perceput de BVB si Autoritate este de 0,1% atat pe partea de cumparare, cat si pe cea de vanzare.  

Acesta a fost primul pas major in eliminarea uneia dintre cele 8 bariere care stau in calea 



 

dezvoltarii pietei de capital locale.  

 

Pe 6 octombrie, alaturi de alte piete europene, piata de capital din Romania a implementat cu succes 

separarea sistemelor de tranzactionare si post-tranzactionare, precum si migrarea la ciclul de 

decontare T+2. Aceasta masura stimuleaza o activitate de tranzactionare eficienta a participantilor la 

piata, utilizarea conturilor globale in acelasi mod ca si in cele mai dezvoltate piete europene si 

automatizarea operatiunilor de post-tranzactionare.   

 

Arhitectura pietei esta acum mai simpla si permite dezvoltari ulterioare, dupa eliminarea pietei 

odd lot din 2 decembrie. Aceasta schimbare importanta imbunatateste calitatea mecanismului de 

descoperire a pretului si elimina una dintre limitarile asupra lichiditatii pietei de capital din Romania. 

Sunt eliminate totodata cerintele speciale privind dimensiunea ordinelor, pentru toate pietele 

administrate de BVB. Aceasta aduce o eficienta crescuta procesului de tranzactionare, reducerea 

particularitatilor pentru piata locala si o mai mare standardizare, avand ca rezultat un mediu mai bun 

pentru actualii si viitorii membri ai BVB. 

 

 
 

Investitorii au avut parte in 2014 de o investibilitate crescuta a indicilor din familia BET, odata cu 

lansarea de noi indici si revizuirea metodologiei pentru cei existenti. Noi indici relevanti au fost 

lansati: BET Plus, un benchmark extins pentru companiile de pe piata reglementata selectate in functie 

de lichiditate si free float, in vigoare incepand cu iunie 2014, precum si indicele BET Total Return, un 

indice cu aceleasi criterii de eligibilitate si metodologie ca indicele BET, dar ajustat si cu dividendele, 

pentru a oferi o imagine completa a randamentului total al companiilor incluse in indice. Pentru indicii 

existenti, sunt aplicate criterii mai riguroase pentru calcularea free float-ului, in timp ce pentru indicele 

BET, incepand cu ianuarie 2015, un criteriu de eligibilitate va fi reprezentat de gradul de transparenta 

si serviciile dedicate relatiei cu investitorii.  Acest criteriu se refera la: raportare in limba engleza, 

raportare conform IFRS, diseminare de rapoarte in cadrul website-ul BVB si/sau alta platforma 

desemnata de BVB, conferinte telefonice/intalniri cu analistii si investitorii pentru prezentarea 

rezultatelor trimestriale.  

 

Noile criterii de eligibilitate pentru companiile membre ale indiceleui BET se inscriu in demersul BVB 

de a imbunati climatul guvernantei corporative. In acelasi sens, a fost restructurat sistemul de 

clasificare al emitentilor pentru piata reglementata, iar noul Cod de Guvernanta Corporativa al BVB va 

intra in vigoare cel mai probabil la inceputul anului 2015.   

 

Este deja in vigoare diseminarea rapoartelor curente de catre emitenti in afara orelor de tranzactionare 

- o schimbare care ar trebui privita ca una dintre cele mai notabile atunci cand vine vorba de 

transparenta pietei si eficienta informarii. Iar pentru companiile care intentioneaza sa isi finanteze 

povestile lor de crestere prin intermediul BVB, incepand cu luna august sunt in vigoare proceduri de 

listare mai usoare, mai putin birocratice si mai putin costisitoare. Toate aceste caracteristici sunt 



 

factori indispensabili care influenteaza pozitiv lichiditatea pietei instrumentelor financiare. 

 

Ludwik Sobolewski, Directorul general BVB, a declarat: "Toate dezvoltarile in ceea ce priveste 

mecanismele de piata au fost realizate pentru a aduce piata de capital din Romania mai aproape de 

standarde, prin aderarea la cele mai bune practici in domeniu. Ne dorim ca, atunci cand 

tranzactioneaza la BVB, investitorii sa se simta increzatori, eficienti, iar investorii straini sa se simta 

ca acasa. Lucram alaturi de alti parteneri din piata pentru a crea o piata de capital locala competitiva si 

ne angajam sa realizam acest lucru." 

 

______________________ 

Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, si furnizeaza o gama variata de servicii 

participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata 

din 2010. Pentru informatii suplimentare vizitati www.bvb.ro.    

Urmariti-ne pe      

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Mariana Ciurel, Sef Marketing si Relatii Internationale, +40.740.104.193, mariana.ciurel@bvb.ro 

 

 

http://www.bvb.ro/
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange
https://twitter.com/bvb_RO

