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BURSA DE VALORI BUCURESTI FACE UN NOU PAS CATRE O INFRASTRUCTURA 

DEZVOLTATA A PIETEI, PRIN ELIMINAREA “PIETEI ODD LOT” IN DATA DE 2 

DECEMBRIE 2014  

 

Incepand cu 2 decembrie 2014, ordinele introduse pentru executare la Bursa de Valori Bucuresti 

(BVB), pentru toate categoriile de instrumente tranzactionate la BVB, vor reprezenta orice volum pe 

care un investitor doreste sa il tranzactioneze. Aceasta survine ca urmare a eliminarii segmentului de 

piata odd lot si a cerintelor speciale privind dimensiunea ordinelor, pentru toate pietele administrate de 

BVB. 

 

"Cream o situatie, care este normala pentru pietele dezvoltate, prin eliminarea restrictiilor cu privire la 

elemente de baza precum numarul de actiuni, obligatiuni sau alte instrumente pe care investitorul ar 

dori sa le cumpere sau sa le vanda. Aceasta ofera flexibilitate, costuri mai mici, mai multa libertate si o 

reactie mai rapida la schimbarea starilor pietei. Suntem mandri ca, pana la finalul anului 2014, o mare 

parte a proiectului de modernizare, implementat de Grupul BVB si participantii la piata de la inceputul 

anului, va fi finalizata si functionala.”, a declarat Ludwik Sobolewski, Directorul general al BVB. 

 

Dupa eliminarea segmentului de piata odd lot, singurul segment de executare al tranzactiilor va fi Piata 

Regular. Aceasta va aduce eficienta crescuta procesului de tranzactionare, specificitate mai mica 

pentru piata locala si o mai mare standardizare, rezultand intr-un mediu bun pentru actualii si viitorii 

membri ai BVB. 

 

De la inceputul anului 2014, BVB a lucrat, impreuna cu participantii la piata, pentru a elimina 

barierele care stau in calea dezvoltarii pietei locale de capital. Pentru imbunatatirea mecanismelor de 

piata si a infrastructurii pietei, Grupul BVB a extins sedinta de tranzactionare, a introdus sesiunea de 

Tranzactionare la Inchidere, a introdus noi programe de market making, indici si metodologii de 

indici, precum si o noua segmentare a pietei, comisioane de tranzactionare reduse, separarea 

sistemelor de tranzactionare si post-tranzactionare, si ciclul de decontare T+2 pentru toate 

instrumentele financiare. 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

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

 

 

 


