
KIT de investiții
 Învață cum câștigi Condus de Randament!

PARTENER PRINCIPAL



Disclaimer:

Acest KIT își propune să ofere în mod obiectiv materiale de informare și educare referitoare la investiții la Bursa de 
Valori București, plasamente în fonduri de investiții și fonduri de pensii. Are ca scop promovarea investițiilor responsa-
bile și îmbunătățirea nivelului de cultură financiară și de înțelegere a produselor financiare din Romania.

Informațiile din acest KIT sunt prezentate de către Bursa de Valori București în scopul diseminarii informațiilor către 
public și conștientizării investitorilor asupra diverselor aspecte ale activității de investire.

Bursa de Valori București depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile din KIT să fie corecte și actualizate, 
însă utilizatorii ar trebui să-și exercite propria abilitate și judecată înainte de a se baza pe acestea. Scopul exclusiv al 
acestui KIT este educația financiară. Prezentul KIT nu este un substitut pentru sfaturi investiționale profesionale 
independente.

Bursa de Valori București nu poate fi responsabilă legal pentru niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse 
utilizatorului website-ului cauzate de informații eronate sau de acțiunile întreprinse de orice persoană în baza conținu-
tului acestui website. De asemenea, trebuie să se țină seama că legislația și reglementările aplicabile pieței de capital se 
pot modifica în orice moment, astfel că investitorii trebuie să se familiarizeze cu cele mai recente legi/reglementări 
vizitând website-urile relevante sau prin contactarea reglementatorului în cauză. Performanța trecută nu este o 
garanție a performanței viitoare.

Informațiile din acest KIT sunt valabile la 30 august 2016.
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Dragă Participant,

Îmi face o deosebită placere să îți urez bun venit în lumea investițiilor din cadrul 
concursului “Condus de Randament”, organizat de Bursa de Valori București 
în parteneriat cu Raiffeisen Bank. Mă bucur, de asemenea, că îți pot spune 
personal bun venit!

Este pentru prima oară când Bursa de Valori București organizează o competiție 
care se va desfășura în mediul real de tranzacționare și care să aibă o extindere 
atât de mare. Investitorii individuali reprezentă fundația de bază, coloana verte-
brală a oricărei piețe de capital. Aceasta a stat la baza deciziei de a organiza 
concursul – să le oferim investitorilor individuali ocazia să strălucească în lumina 
reflectoarelor și să-i premiem pe cei care au cel mai mare succes. Este cu 
siguranță un concept inovator și dorim să îți mulțumim pentru înteresul tău de 
a afla mai multe înainte de înregistrarea în competiție. Ne dorim ca experiența 
ta de tranzacționare la Bursa de Valori București să fie una inspirațională!

Această scrisoare vine însoțită de Kitul tău de Investiții – un set de materiale 
educaționale special concepute pentru a te pregăti de competiție. Indiferent că 
ești la începutul aventurii tale pe Bursa de Valori București sau ești deja un 
investitor cu experiență, cu siguranță aceste informații îți vor fi de ajutor.

Credem cu tărie că rolul Bursei de Valori București este de a menține un dialog 
deschis cu publicul. Iar motto-ul nostru – Bursa e pentru oameni –  întărește 
această convingere. Dacă ai întrebări sau nelămuriri ne poți contacta pe adresa 
de mail: condusderandament@bvb.ro sau la numarul de telefon 0372.409.841. 
Suntem aici pentru tine și așteptăm cu interes să-ți povestim mai multe despre 
competiție. 

Vreau să îți urez succes în competiție și randamente cât mai mari. Aștept cu 
interes să te felicit personal în cadrul festivității de premiere!

Ludwik Sobolewski
Director General, Bursa de Valori București 

Cuvânt Introductiv
          KIT de investiții



Înainte să începi călătoria în lumea investițiilor, este necesar să îți identifici 
profilul investițional. Administratorii de fonduri și consilierii financiari încep orice 
discuție cu un potențial investitor cu un chestionar pentru a determina tipul de 
investitor. Întrebările urmăresc intervalul de timp disponibil pentru investiții, 
cunoștințele de investiții și toleranța la risc. Cunoașterea profilului investitorului 
este crucială pentru elaborarea planului de investiții. Combină scorul total 
răspunzând la întrebările de mai jos și vezi ce tip de investitor ești. 

1. Ce vrei sa obții în urma unei investiții?

2. Pentru cât timp ești pregătit să păstrezi investițiile?
Doi ani sau mai puțin
Trei la cinci ani
Șase și zece ani
Mai mult de zece ani

O investiție care nu fluctuează în valoare
Sa păstrez valoarea investițiilor mele cu venituri regulate din care să trăiesc
Menținerea unui venit regulat cu o oarecare expunere pe creșterea capitalului
Nu sunt îngrijorat de venituri, caut maximizarea creșterii investițiilor mele
 

Ce tip de investitor ești? 
Test
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3. Cum ai reacționa dacă valoarea investițiilor tale ar scădea cu 
15% intr-un an?
Ajutor! Scot toți banii și îi depun într-un cont de depozit bancar. 
Scot o parte din bani și-i plasez pe o strategie de investiții "sigure". 
Aștept până când am recuperat pierderile și apoi iau în considerare alte investiții. 
Nu schimb nimic și urmez strategia recomandată. 
Wow! Este cu 15% mai ieftin să investesc mai mulți bani în aceeași investiție. 

4. Care este disponibilitatea ta de a risca pierderi pe termen scurt 
pentru perspectiva unor profituri mai mari pe termen lung?
Scăzut. 
Nu sunt sigur. 
Moderat. 
Înalt. 

5. Alege răspunsul cel mai adecvat pentru următoarea declarație: Sunt 
dispus să experimentez fluctuatii de piața în perspectiva unui potențial 
de profituri mai mari.
Dezacord. 
Nu sunt de acord. 
Nu sunt de acord nici in dezacord. 
Sunt de acord. 
 
 6. Alege răspunsul cel mai adecvat pentru următoarea
declarație: Principala mea preocupare o constituie 
securitatea; păstrarea banilor în condiții de siguranță 
este mai importanta decât sa câștig profituri mari.
Complet de acord.
Sunt de acord. 
Nu sunt de acord, nici în dezacord.
Nu sunt de acord. 
Dezacord. 
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7. Când vine vorba de a investi, cât de experimentat crezi că ești?
Lipsit de experiență - a investi este o experiență nouă pentru mine. 
Oarecum lipsit de experiență - a investi este destul de nou pentru mine. 
Oarecum experimentat – dețin cunoștințe. 
Experimentat - Știu factorii care determină ca investiția să fluctueze. 
Foarte experimentat - Îmi fac propria cercetare amplă și am o înțelegere excelentă 
a factorilor care afectează performanța de investiții. 

8. Cât de sigur este venitul viitor (cum ar fi de la salariu, pensie sau 
din alte investiții)?
Nu este sigur. 
Oarecum securizat. 
Destul de sigur. 
Foarte sigur. 

9. Cum ai descrie situația financiară actuală?
Complet acoperit de datorii 
(cum ar fi un credit ipotecar, carduri de credit și / sau de împrumut în marjă). 
Un credit ipotecar și anumite obligații. 
Un credit ipotecar rezonabil, dar nici o altă datorie. 
Fără credit ipotecar, dar alte câteva obligații 
(cum ar fi datorii în contul cardului de credit, taxele de educație). 
Complet fără datorii. 

9–14
Defensiv

Rezultat
Tip de Investitor

15-21
Conservativ

22-28
Echilibrat

29-35
Dinamic

36-41
Agresiv
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Un investitor ar trebui să aleagă un produs de investiții care corespunde                                                                                                                  
            obiectivelor sale și sumei de bani disponibile, precum și toleranței   
                  față de risc. Toate investițiile presupun un anumit grad de risc.  
                           Caută opinia profesioniștilor.

Obiectivul principal investițional este 
de a păstra capitalul sau valoarea 
capitalului investit. Dorința este de a 
câștiga un flux de venituri previzibil. 
Consideri mai sigur să investești în 
produse cu scadențe fixe și rentabili-
tate prestabilită. Creșterea capitalului 
sau averii este de importanță secund-
ară. Ești dispus să îți asumi riscuri 
limitate, de obicei, într-un orizont de 
timp scurt investițional. Spre exemplu, 
poți păstra 80% din bani în depozite 
bancare, 10% în fonduri de investiții cu 
plasamente în piața monetară, 5% în 
fonduri de investiții cu plasamente în 
obligațiuni, iar diferența de 5% în acțiuni.

Vizează creșterea graduală a 
capitalului – Nivel de risc scăzut 
Scor total: 15-21 

Principalul scop investițional este de a 
obține un venit relativ stabil și moderat. 
Ești dispus să îți asumi un nivel moderat 
de risc și vizezi generarea unei creșteri 
graduale a averii pe termen lung. Un 
portofoliu defensiv constă în principal în 
titluri cu venit fix și cu o mică parte de 
acțiuni. Poți urma exemplul de mai sus, 
dar poți plasa mai puțin în depozite 
bancare și mai mult în fonduri de 
investiții și păstra ponderea în acțiuni.

Sursa: Investing for Dummies, ajustat de Bursa de Valori București

Defensiv
Profil de risc

Vizează protejarea capitalului – 
Nivel de risc foarte scăzut
Scor total: 9-14

Conservativ
Profil de risc



Un investitor ar trebui să aleagă un produs de investiții care corespunde                                                                                                                  
            obiectivelor sale și sumei de bani disponibile, precum și toleranței   
                  față de risc. Toate investițiile presupun un anumit grad de risc.  
                           Caută opinia profesioniștilor.

Urmărești creșterea averii pe termen 
lung. Ești dispus să-ți asumi mai multe 
riscuri deoarece vrei profituri mai 
mari. Ești conștient că acțiunile pot 
fluctua pe termen scurt, dar o consid-
eri o scădere temporară a investiției ca 
o oportunitate de cumpărare. Portofo-
liul dinamic include investiții cu o 
varietate de clase de active, cu un 
procent ridicat de acțiuni. Depozitele 
bancare ar trebui să reprezinte mai 
puțin în portofoliul tău, în timp ce 
plasamentele în fonduri de investiții și 
acțiuni ar putea să crească și să 
investești în instrumente financiare cu 
risc mai ridicat.

Vizează creștere pe termen lung
Scor total: 36-41

Generarea de câștiguri de capital este prioritară. Expunerea 
pe acțiuni ar putea fi majoritară. Nu îți este teamă de speculații 
sau de investiții în sectoare economice riscante. Consideri 
că o scădere temporară a pieței reprezintă o oportunitate 
de cumpărare. 

Sursa: Investing for Dummies, ajustat de Bursa de Valori București

Dinamic
Profil de risc

Agresiv
Profil de risc

Vizează potențial de creștere 
pe termen lung
Scor total: 29-35

Scopul principal este creșterea capita-
lului pe termen lung. Cauți randa-
mente relativ stabile, dar nu te deran-
jează asumarea unor riscuri moder-
ate. Un portofoliu echilibrat include în 
proporții egale obligațiuni și acțiuni. 
Poți urmări structura de mai sus, 
scădea ponderea plasamentelor în 
depozite bancare și investi mai mult în 
fonduri de investiții și acțiuni.

Echilibrat
Profil de risc

Vizează echilibrul între risc 
și rentabilitate
Scor total: 22-28



I. INVESTIȚII LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Investițiile au ca scop principal creșterea capitalului investit și realizarea unui profit 
cât mai ridicat, în condițiile de risc acceptate de la o persoană la alta. Spre deosebire 
de instrumentele de economisire, care oferă risc și randament redus, cum ar fi 
depozitele bancare, instrumentele de investiții aduc, în general, randamente mai 
mari, asociate unui risc mai mare. Titlurile de stat, spre exemplu, sunt instrumentele 
care au cel mai redus risc, corespunzător randamentului (vezi schema Corelația 
risc-randament). Urmează obligațiunile și ulterior acțiunile. Dacă vrei să investești în 
acțiuni, bursele de valori sunt principalele locuri de tranzacționare. 

Notă: Sunt mai multe tipuri de grafice care prezintă corelația dintre risc și randament 
și care iau în considerare diferiți factori. Graficul de mai sus este doar indicativ, riscul 
luând în considerare mai mulți factori, specifici fiecărei clase de instrument.
 

O bursă de valori are un dublu rol: de a 
facilita fluxul de capital între investitori – cei 
care tranzacționează instrumente financiare 
în mod curent (acțiuni, obligațiuni, derivate, 
etc.) și de a fi o alternativă de finanțare 
pentru companiile aflate în căutare de 
capital, indiferent de mărimea lor.
 



Cei mai mulți investitori sunt persoane fizice, care folosesc o parte din banii 
economisiți pentru a tranzacționa la Bursa de Valori București. În fiecare zi 
sunt vândute și cumpărate acțiuni sau alte instrumente financiare, cu scopul 
de a face un câștig – care vine fie din creșterea prețului, fie din încasarea unui 
dividend (parte din profitul unei companii) sau dobânzi, în cazul obligațiunilor. 

La Bursa de Valori București sunt tranzacționate următoarele instrumente 
financiare:

Acțiuni
Pot da proprietarului 
și dreptul la vot în cadrul 
adunărilor acționarilor

Fracțiune din titlul 
de proprietate 
al unei companii

Dau deținătorului
dreptul la o parte

dintre profiturile și
bunurile companiei

Știai că?
În România există în prezent aproximativ 70 de mii de conturi de investiții deschise. 
Deținerea medie este de aproximativ 10 mii de lei – așadar, nu este nevoie de 
sume mari pentru a face primii pași spre bursă. Cele mai căutate companii de către 
investitori sunt așa numitele „blue chips” – în special cele care compun indicele BET 
– care cuprinde cele mai tranzacționate zece companii. Astfel, cele mai multe 
tranzacții se fac cu acțiuni Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Romgaz, Trans-
gaz, OMV Petrom si BRD. De altfel, aceste societăți distribuie în general și dividende 
an de an, iar în 2016 randamentul mediu al dividendelor pentru companiile din 
BET a fost 8%. 

CÂȘTIG DIN: DIFERENȚA DE PREȚ ȘI DIVIDENDE 



Instrument de împrumut emis de Guvern, municipalitate sau companie;

Rambursarea sumei are loc la scadență, cu plăți anuale sau semianuale de 
dobândă, denumite cupoane;

Obligațiuni

COMPONENTELE INDICELUI BET-XT

ELECTRICA
TRANSELECTRICA
NUCLEARELECTRICA

OMV PETROM
ROMGAZ
TRANSGAZ
COMPET

FONDUL PROPRIETATEA
SIF BANAT CRISANA
SIF MUNTENIA
SIF TRANSILVANIA
SIF MOLDOVA
SIF OLTENIA

BANCA TRANSILVANIA
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
BANCA COMERCIALA CARPATICA

ROMCARBONBURSA DE VALORI BUCURESTI
BRK FINANCIAL GROUP

IAR BRASOV
ROMCAB

IMPACT

ELECTROMAGNETICA

ALBALACT

ANTIBIOTICE SA

FONDURI INVESTITII 24%

ENERGIE 16%UTILITATI 12%

BANCI 12%
MATERIALE

4%

SERVICII
FINANCIARE

8%

COMPONENTE
INDUSTRIALE

8%IMOBILIARE
4%

TEHNOLOGIE
4%

MANCARE SI BAUTURI
4%

FARMACEUTICE
4%



Știai că?
În iulie 2016, Ministerul Finanțelor Publice a vândut către populație titluri de stat 
(R1808A) în valoare de 735 mil lei, de șapte ori mai mult față de oferta de 100 mil 
lei anunțată inițial. În cele trei săptămâni de ofertă, 20.185 de persoane fizice au 
cumpărat titluri de stat, de 16 ori mai multe fată de anul trecut. Dobânda oferită a 
fost de 2,15%/an, emisiunea având o maturitate de 2 ani. Dobânda în cazul 
titlurilor de stat este neimpozabilă. 

În iunie-iulie 2016, 2 companii private au emis obligațiuni prin intermediul AeRO, 
piața pentru companii mici și mijlocii a Bursei de Valori București. Bittnet Systems 
(simbol BNET) a vândut 4.186 de obligațiuni cu o valoare nominală de 1.000 de lei, 
cu maturitate de trei ani și dobândă anuală de 9%, plătibilă trimestrial. Compania 
Good People SA (FRU21), deținătoarea mărcii frufru© a atras în luna martie 4,5 mil. 
lei prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de cinci ani și o dobândă fixă de 9% 
pe an, plătibilă trimestrial.

Știai că?
La Bursa de Valori Bucuresti, ETF-ul care replică indicele BET, (FONDUL DESCHIS 
DE INVESTIȚII ETF BET TRADEVILLE) a înregistrat o creștere de 5,7% în primele 8 
luni din 2016.

  

CÂȘTIG DIN: DOBÂNDĂ

CÂȘTIG DIN: DIFERENȚA DE PREȚ

Investitorii dețin indirect 
instrumentele respective prin 
cumpărarea unității de fond;



Produse structurate care se raportează la un activ suport, care poate fi un alt 
instrument financiar;
Au o durată limitată în timp;
Nu dau drept la dividende sau drept de vot în adunările acționarilor.

Știai că?
În iunie 2016, Bursa de Valori București și Raiffeisen Centrobank au lansat un nou 
produs investițional. 30 de noi produse RCB – de tip warrant – au fost emise pe 
acțiuni românești: Banca Transilvania, BRD Gr. Soc-Gen, Electrica, Fondul Propri-
etatea, OMV Petrom, Romgaz, indici internaționali recunoscuți: EURO STOXX 50® 
si ROTX® EUR, sau mărfuri, cum ar fi aurul. Instrumentele lansate dau deținătoru-
lui dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau de a vinde activul suport la un preț 
specific al instrumentului. Având aceste caracteristici, warrant-urile sunt similare 
cu opțiunile. Toate warrant-urile RCB sunt oferite în moneda locală RON. 
Warrant-urile vor fi tranzacționate permanent, prin servicii de market-making 
oferite de RCB.

III. PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE
Pentru orice investiție, site-ul Bursei de Valori București ( www.bvb.ro ) este sursa 
principală de informații.
În plus, următoarele surse pot fi folosite pentru a obține informații:       
    Site-urile companiilor listate
    Ziare și reviste de afaceri
    Programe TV și Radio
    Site-uri și publicații ale furnizorilor de date
    Cluburile de investitori

Certificate / Warranturi

CÂȘTIG DIN: DIFERENȚA DE PREȚ



Rapoartele anuale 
și semestriale ale 
companiei

Rapoarte
analiști

Articole de 
specialitate 

Cluburile de 
investitori

Atunci când analizezi cumpărarea de acțiuni într-o anumită societate, ar trebui 
să faci puțină cercetare despre compania respectiva. Îți recomandăm să discuți 
cu consilierul sau intermediarul și / sau să citești materialele de analiză care îți 
pot oferi o bună înțelegere asupra activității societății și situației de afaceri.

De unde obții informațiile de care ai nevoie: 
CE CONȚINE ȘI DE UNDE O OBȚIISURSA

Informații generale despre companie, inclusiv datele 
financiare auditate pentru cel mai recent an. Informații 
disponibile pe site-ul www.bvb.ro, pe website-ul 
companiei.

Website-uri și publicații, precum și agenții de știri 
pot furniza cele mai noi evoluții ale unui sector 
economic, respectiv o companie anume. 

Un club este o entitate care oferă investitorilor 
logistica necesară pentru a se întâlni si a-și 
împărtăși opinii, idei, precum și de a fixa ținte 
comune în ceea ce privește planificarea financiară. 
Pentru investitorii obișnuiți este o oportunitate să 
învețe despre finanțe și despre cum își pot atinge 
obiectivele financiare.

Rapoartele analiștilor financiari, care includ analize 
ale companiilor de brokeraj conțin informații și date 
care să susțină recomandările analiștilor de a 
cumpăra, vinde sau deține actiuni. Date disponibile 
de la brokeri (vezi Tabel acoperire analisti).



Profilul unei companii listate de pe site-ul BVB include 
următoarele elemente:

Cel mai bun preț de cumpărare și cel mai bun preț vânzare (cu 15 min întârziere)
Număr de acțiuni disponibile pe partea cumpărătorilor și numărul de acțiuni pentru 
care sunt ordinele de vânzare
Data și ora la care informațiile de mai sus au fost disponibile / sau au fost  modificate

Prețul ultimei tranzacții
Variația de preț în bani între prețul curent și ultimul preț din ziua anterioară
Variația de preț procentuală între prețul curent și ultimul preț din ziua anterioară
Prețul din prima tranzacție în ziua data
Cel mai mare preț de tranzacționare în ziua data
Cel mai mic preț de tranzacționare în ziua dată
Prețul mediu de tranzacționare în ziua dată
Data și ora la care informațiile de mai sus au fost disponibile / sau au fost modificate

Cel mai mare preț înregistrat în precedentele 52 de săptămâni 
Cel mai mic preț înregistrat în precedentele 52 săptămâni 

Capitalizarea companiei
PER, indicator de evaluare utilizat de investitori avansați
Price-to-Book-Value, indicator de evaluare
Câștiguri pe acțiune, indicator de evaluare
Randamentul dividendului randament, indicator de evaluare
Valoarea dividendului în lei pentru anul indicat

Numărul total al tuturor acțiunilor emise de societate
Valoarea la care este emisă o acțiune
Valoarea tuturor bunurilor / aportul adus de acționari pentru companie 
Prima zi de tranzacționare a acțiunilor la BVB
Prezentarea detaliată a companiei

CEL MAI RECENT PRET PLATIT 
PENTRU ACTIUNEA RESPECTIVA IN ZIUA CURENTA

PRETFIECARE INSTRUMENT FINANCIAR 
ARE ASOCIAT UN SIMBOL UNIC(COD), 

CARE POATE AVEA DIFERITE NUMERE SAU 
LITERE (SPRE EXEMPLU, SIMBOLUL BVB 
PENTRU BURSA DE VALORI BUCURESTI)

TICKER SYMBOL

LA BVB, PUTETI ACHIZITIONA INSTRUMENTE 
PE SEGMENTUL PRINCIPAL SAU ATS

SEGMENT

PLATIT IN ZIUA CURENTA 
PENTRU ACTIUNEA RESPECTIVA

PRETUL MAXIM
PRETUL MINIM

DIFERENTA DINTRE PRETUL CURENT SI 
ULTIMUL PRET DIN ZIUA PRECEDENTA

VARIATIE DE PRET

Preturi
Bid/Ask
Bid/ask Vol.
Data/ora

Ultimul pret
Var
Var (%)
Pret deschidere
Pret maxim
Pret minim
Pret mediu
Data/ora

Max. 52 saptamani
Min. 52 saptamani

Indicatori bursieri
Capitalizare
PER
P/BV
EPS
DIVY
Divident (2014)

Informatii emisiune
Numar total actiuni
Valoare Nominala
Capital Social
Data tranzactionare
Prospect / Memorandum

33,8800 / 34,0000
4 / 581

20.07.2015 11:35:40

34.0000
0.1500

0.44
34.1200
34.4000
34.0000
34.1000

20.07.2015 11:35:40

40.50000
27.7000

259.771.602,30
21.84

2.58
1.55
4.31

1.457900

7.674.198
10.0000

76.741.980,00



Accesul la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București se poate realiza 
prin intermediul platformei ArenaXT oferită de BVB sau prin intermediul platformelor 
online oferite de intermediari.

Prin intermediul ArenaXT se pot tranzacționa instrumente financiare listate la BVB pe 
toate dispozitivele: aplicații WindowsPC, aplicații web, aplicații dedicate pentru smart-
phone cu sisteme de operare iOS/Android. Arena XT web și mobil, prin aplicația BVB 
Trading este disponibilă gratuit în Google Play și App Store și oferă clienților acces la 
tranzacționare, date de piață în timp real 

Accesul la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București se poate realiza Accesul la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București se poate realiza 
prin intermediul platformei ArenaXT oferită de BVB sau prin intermediul platformelor prin intermediul platformei ArenaXT oferită de BVB sau prin intermediul platformelor 
online oferite de intermediari.

Prin intermediul ArenaXT se pot tranzacționa instrumente financiare listate la BVB pe Prin intermediul ArenaXT se pot tranzacționa instrumente financiare listate la BVB pe 
toate dispozitivele: aplicații WindowsPC, aplicații web, aplicații dedicate pentru smarttoate dispozitivele: aplicații WindowsPC, aplicații web, aplicații dedicate pentru smart-
phone cu sisteme de operare iOS/Android. Arena XT web și mobil, prin aplicația BVB phone cu sisteme de operare iOS/Android. Arena XT web și mobil, prin aplicația BVB 
Trading este disponibilă gratuit în Google Play și App Store și oferă clienților acces la Trading este disponibilă gratuit în Google Play și App Store și oferă clienților acces la Trading este disponibilă gratuit în Google Play și App Store și oferă clienților acces la 
tranzacționare, date de piață în timp real tranzacționare, date de piață în timp real tranzacționare, date de piață în timp real 

Accesul la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București se poate realiza 
prin intermediul platformei ArenaXT oferită de BVB sau prin intermediul platformelor 
online oferite de intermediari.

Prin intermediul ArenaXT se pot tranzacționa instrumente financiare listate la BVB pe 
toate dispozitivele: aplicații WindowsPC, aplicații web, aplicații dedicate pentru smart-
phone cu sisteme de operare iOS/Android. Arena XT web și mobil, prin aplicația BVB 
Trading este disponibilă gratuit în Google Play și App Store și oferă clienților acces la 
tranzacționare, date de piață în timp real (adâncimea pieței, indici, precum și ticker-e), 
diverse rapoarte (tranzacții, portofoliu, dar și activitate), 

Informațiile bursiere pot fi accesate și de pe smartphone sau tabletă, 
prin intermediul aplicațiilor lansate de Bursa de Valori București.



(adâncimea pieței, indici, precum și ticker-e), diverse rapoarte (tranzacții, portofoliu, 
dar și activitate), precum și grafice web.

IV. 25 de sugestii și sfaturi
      investiționale

Sursa: Dr. Adrian T. Mitroi, CFA; Finanţe Comportamentale - Managementul investiţiilor şi al 
averii individuale, Editura ASE, București, 2014

1.Imaginea de perspectivă a portofoliului și averii contează mult.

2.În procesul investițional, definește foarte clar, în forma scrisă, pentru a-ți 
aduce aminte întotdeauna:
  - Care este scopul portofoliului tău investiţional?
  - Cum ai făcut aceşti bani?
  - Îţi poţi permite să pierzi toţi aceşti bani?
  - Dacă ar fi să nu mai poţi răscumpăra valoarea acţiunilor pentru cinci ani, 
ai mai cumpăra?



3.Diversificarea este mama înțelepciunii investiționale.

4.Extinde-ți orizontul investițional suficient de mult, pentru a nu fi influențat major 
de corecțiile bursiere! 

5.Cel mai rău lucru care se poate întâmpla, pe lângă faptul că ai pierdut o mulțime 
de bani, este să nu fi cumpărat înainte de trendul de creștere.

6.Primul pas în informare și cunoaștere este recunoașterea a ceea ce nu știi, pentru 
că ceea ce nu știi sau nu anticipezi s-ar putea să fie cel mai important; de obicei, 
informațiile pe care nu le cunoști pot face diferența.

7.Dacă rezultatele financiare sau perspectivele par prea bune ca să fie adevărate, 
atunci, probabil, chiar așa este.

8.Atenție la rezultatele nete: dacă plătești un comision de 3% și impozitul este de 
16%, atunci randamentul perioadei trebuie să fie cel puțin …?

9.O investiție nu este mai interesantă, doar pentru că prețul acțiunii a crescut în 
ultima vreme sau prețul a scăzut foarte mult.

10.Poți să câștigi dacă vinzi și cumperi în aceeași zi, nu trebuie să aștepți neapărat 
ziua următoare.

11.Cu cât ești mai sărac, cu atât procentul din banii disponibili pe care îi investești 
trebuie să fie mai mare; soarta, norocul sunt importante, doar dacă ești disciplinat 
și econom.



13.Oamenii au tendința compulsivă să cumpere chiar și lucruri de care nu au 
nevoie, pentru că nu pot renunța la ceea ce pare o ofertă bună.

14.Atunci când avem ceva în proprietate, evaluăm acest lucru mai mult decât o 
fac ceilalți (vânzătorul este atașat emoțional de proprietate, este preocupat mai 
mult de ce pierde, decât de ce poate câștiga și presupune incorect că și 
cumpărătorul atașează proprietății aceleași valori emoționale). Vânzătorul unei 
proprietăți imobiliare va cere întotdeauna mai mult decât se așteaptă 
cumpărătorul potențial. Plafonul unuia este podeaua celuilalt.

15.Deținerea în proprietate schimbă perspectiva investitorului. 

16.Oamenii reacționează cel mai bine la termene limită, atunci când își impun ei 
înșiși aceste termene.

17.Când investitorul introduce un ordin de cumpărare puțin sub piață și care 
rămâne așa ceva timp, iar, între timp, altcineva plasează un bid mai mare, atunci 
primul va fi tentat să ridice prețul, pentru a nu rămâne mai prejos.

18.Oamenii vor avea tendința întotdeauna de a schimba locuința pe una mai 
mare sau mai bună; invers, o vor face foarte greu, datorită sentimentului precar 
de pierdere, care este dificil de susținut emoțional și psihologic.



19.Alergând după prea multe oportunități, putem pierde, din lipsă de focus, pe 
cele care sunt într-adevăr valoroase social sau economic. Unele opțiuni (chiar și 
cele sociale și relaționale) trebuie, pur și simplu, închise. Menținerea prea 
multor opțiuni deschise pierde timp, energie de la urmărirea celor care sunt cu 
adevărat importante.

20.Neluarea unei decizii este o decizie, purtătoare de consecințe.

21.Până când decizi să vinzi, pierderea sau câștigul este doar pe hârtie.

22.Așteptările ne modifică modul în care percepem și apreciem experiențele 
personale.

23.Mecanismul pieței funcționează cel mai bine, atunci când reușește să prindă, 
pe cei mai mulți dintre noi, de cele mai multe ori, pe picior greșit.

24.Nu crede mereu în opinia analiștilor, dar citește mereu rapoartele lor.

25.“Toate generalizările sunt false, inclusiv aceasta.” Mark Twain



Tranzacțiile la Bursa de Valori București se realizează printr-un intermediar. 
Deschiderea unui cont de tranzacționare este aproape similară cu deschiderea 
unui cont bancar.

Pasul 1 – alegerea unui broker

Secțiunea “Intermediari” de pe site-ul www.bvb.ro include lista cu brokerii autor-
izați să tranzacționeze la Bursa de Valori București. Doar brokerii care se 
regăsesc pe acea listă sunt autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financia-
ră (ASF) și pot desfășura operațiuni pe piața de capital din România.

V. Ce trebuie să faci pentru 
    a deveni investitor?



Pasul 2 – deschiderea unui cont

Contactează un reprezentant al unei 
case de brokeraj prin telefon sau 
e-mail pentru a stabili o întâlnire sau 
o discuție, confirmând de principiu 
elemente ca suma minimă de inves-
tit, comisioane, servicii suplimentare 
ca analiză sau administrarea de 
portofolii, etc

Pentru deschiderea unui cont ai 
nevoie de o copie a actului de identi-
tate, completarea unei cereri de 
deschidere de cont și a contractului 
de intermediere.

Atenție! Brokerul îți va cere să completezi chestionarul de investiții, care îi va 
permite creionarea unui profil de investitor. Chestionarul de investiții va permite 
brokerului să identifice toleranța ta față de risc, precum și experiența în investiții, 
ceea ce reprezintă informații cheie pentru orice investitor începător.

Pasul 3 – alimentarea contului 
și începerea tranzacționării

Contul trebuie alimentat cu bani sau poate include actiuni moștenite sau obținute 
din Marea Privatizare în Masă din anii ‘90.

Ordinele de cumpărare și vânzare de acțiuni sunt transmise brokerului sau 
plasate direct prin intermediul platformei online de tranzacționare sau aplicației 
de mobil.



(Sursa: Stockopedia)

Valoarea
Pe termen lung, acțiunile ieftine au avut mereu tendința să performeze mai bine 
decât acțiunile scumpe. Cu toate acestea, investitorii continuă să investească, 
an de an, în cele mai scumpe și populare acțiuni de pe piață. Există un motiv 
pentru care unii dintre cei mai buni investitori din istorie sunt așa-numiții “value 
investors”. Principiile acestora sunt intuitive și funcționează din punct de vedere 
statistic și empiric. O acțiune ieftină este mai bună decât una scumpă.

Calitatea
Cei mai mulți investitori individuali urmăresc să câștige averi cumpărând 
„basme” care promovează tehnologii fără o aplicabilitate imediată sau 
tehnologii de frontieră – pariuri riscante care rareori dau rezultate. Investitorii 
inteligenți știu că afacerile stabile, profitabile, cu baze solide care generează 
lichiditate și își pot finanța propria creșterea fără a pune în joc banii acționarilor 
sunt cele care contribuie la avuția proprietarilor. Calitatea este preferabilă lipsei 
calității.

VI. Ce anume oferă cu 
adevărat rezultate pe
 piața acțiunilor?



Momentum
Nimănui nu îi place să cumpere acțiuni la noi maxime și cu atât mai puțin să 
vândă la prețuri minime. Prin urmare, prețurile tind să continue să crească sau 
să scadă urmând trendul. Acest fenomen, numit momentum, este una dintre 
cele mai puternice forțe de pe piața acțiunilor. Acțiunile câștigătoare sunt mai 
bune decât cele pierzătoare.

Cei mai buni investitori au învățat să aplice aceste elemente într-un mod 
disciplinat și conservator. În timp ce există mai multe strategii pentru a ajunge în 
vârf, cel mai bine este să utilizezi un mix al acestor trei principii.

Este simplu dar nu este ușor. Performanțele trecute nu garantează perfor-
manțele viitoare.

QUALITY
GOOD

VALUE
StockRank

CHEAP

MOMENTUM
IMPROVING

“I like buying quality merchandise when it’s been marked down.” 
Warren Buffett

“Trending value is the most
successful strategy since 1963.” 
James O’Shaugnessy

“Buy stocks that have had good
 price moves, making new highs” 

 Richard Driehaus



Din 21 septembrie a început primul concurs de tranzacționare în mediu real. 
Timp de patru luni, te lași ”Condus de Randament” cu Bursa de Valori București 
și poți câștiga, pe lângă zeci de premii, o importantă experiență de tranzacțion-
are în viața reală. Devii investitor la bursă și înveți cum să-ți pui banii să lucreze 
pentru tine.

Între 15 septembrie și 16 decembrie te poți înregistra în Concurs, cu un cont 
deschis la unul dintre Brokerii Parteneri.  

VII. Cum poți câștiga o 
                        Dacia Duster



Competiția propriu-zisă începe pe 17 octombrie și se încheie pe 17 februarie 
2017. Tranzacționează la Bursa de Valori București și cumpără acțiuni din 
componența indicelui BET-XT, cele mai tranzacționate 25 de companii, de 
minimum 30.000 lei, suma netă de comisioane. Alegi suma cu care vrei să intri în 
concurs și o poți crește în funcție de strategia ta investițională. Dupa 4 luni de 
concurs, concurentul care va obține cel mai mare randament va câștiga  o mașină 
Dacia Duster Laureate și polițe de asigurare RCA și full CASCO pentru 1 an. 

5. Trebuie să efectuezi tranzacții de cumpărare de minimum 30.000 de lei, suma 
netă de comisioane;

6. La finalul celor 4 luni de concurs trebuie să ai cel mai mare randament al 
investiției;

7. Dacă ocupi primele 20 de locuri în clasament, te premiem!
Calendarul concursului:

21
Septembrie

START
ÎNREGISTRARE

17
Octombrie

START
CONCURS

16
Decembrie

FINAL
ÎNREGISTRARE

17
Februarie

FINAL
CONCURS

17
Martie

FESTIVITATEA
DE PREMIERE*

Clasament 
FINAL

1. Trebuie să fii persoană fizică domiciliată în România și:
- să deții un cont de tranzacționare la unul dintre Intermediarii Parteneri ai 
Concursului;
- să îndeplinești criteriile prevăzute în Regulament;
 
2. Înregistrează-te în concurs cu brokerul tău până pe 16 decembrie, inclusiv;

3. Trebuie să faci tranzacții numai cu acțiunile din componența indicilor BET-XT;

4. Alegi suma cu care vrei să intri în Concurs și o poți crește în funcție de strategia 
ta investițională;

Condiții de participare

*Data poate fi modificată



VIII. Acțiunile acceptate în Concurs

ALBALACT

ANTIBIOTICE

BANCA COMERCIALA
CARPATICA

BRD - GROUPE 
SOCIETE GENERALE
SSIF BRK FINANCIAL
GROUP
BURSA DE VALORI
BUCURESTI

CONPET

SOCIETATEA
ENERGETICA ELECTRICA

ELECTROMAGNETICA SA

FONDUL PROPRIETATEA

IAR SA BRASOV

IMPACT DEVELOPER
& CONTRACTOR

ROMCAB SA

ROMCARBON SA

SIF BANAT CRISANA

SIF MOLDOVA

SIF TRANSILVANIA

SIF MUNTENIA

ALBZ

ATB

BCC

BRD

BRK

BVB

COTE

EL

ELMA

FP

IARV

IMP

MCAB

ROCE

SIF1

SIF2

SIF3

SIF4

0.5220*

0.5400*

0.0930*

11.0000*

0.0704*

25.8000*

70.6000*

13.6000*

0.1550*

0.7850*

5.9200*

0.6960*

8.6000*

0.1265*

1.6340*

0.7580*

0.2730*

0.5920*

53.53*

1.50*

-9.71*

-9.09*

-9.74*

-4.44*

-8.31*

11.48*

-22.50*

-3.09*

-10.57*

-25.96

7.50*

4.17*

-3.20*

-3.56*

-0.18*

-20.43*

Companie SimbolLogo Preț Variație preț
2016 (%)



*Prețurile și variațiile din anul curent au ca dată de referință 26 August 2016

IX. Analiștii financiari care 
          acoperă companiile din concurs
În tabelul de mai jos prezentăm companiile eligibile în Concurs și lista cu analiștii brokerilor care le acoperă în 
analizele lor.

ANTIBIOTICE

BANCA COMERCIALA
CARPATICA

BRD - GROUPE 
SOCIETE GENERALE

BURSA DE VALORI
BUCURESTI

CONPET

SOCIETATEA
ENERGETICA ELECTRICA

ELECTROMAGNETICA SA

FONDUL PROPRIETATEA

Companie                     Bancpost        Prime         Intercapital   SSIF BRK   Raiffeisen   BT Capital     Alpha
Invest Financial

Group
Bank Partners BankTransaction

SIF OLTENIA

S.N.G.N ROMGAZ

S.N. NUCLEARELECTRICA

OMV PETROM

C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA

S.N.T.G.N. TRANSGAZ

BANCA TRANSILVANIA

SIF5

SNG

SNN

SNP

TEL

TGN

TLV

1.6440*

23.4500*

5.1500*

0.2600*

29.2500*

294.0000*

2.3750*

-2.72*

-13.79*

-19.78*

-10.34*

  0.34*

  6.14*

 -2.26*



analist care acoperă în prezent respectiva companie

analist care plănuiește să acopere respectiva companie în a doua parte a anului 2016

SIF BANAT CRISANA

SIF MOLDOVA

SIF TRANSILVANIA

SIF MUNTENIA

SIF OLTENIA

S.N.G.N ROMGAZ

S.N. NUCLEARELECTRICA

OMV PETROM

C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA

S.N.T.G.N. TRANSGAZ

BANCA TRANSILVANIA



4 superputeri pe care le ai și 
probabil nu le-ai folosit până acum

că vrei să trimiți bani sau să îți faci abonamente la publicațiile favorite, tot ce trebuie să faci este să 
accesezi www.posta-romana.ro. În plus, mai vrem să îți prezentăm un serviciu poștal care te 

www.posta-romana.ro /Postasul Digital



Formulare poștale cu autocomplete? Da, dacă ai cont.
Cu toții știm că formularele poștale îți dau  bătaie de cap. Ca să 

site. Îl poți salva, printa sau trimite prin e-mail și mai ales, îl 

Iar dacă ai cont și ești logat, vei avea parte de și mai multe 
suprize.

Te abonezi online, primești acasă.
Știri de actualitate, din domeniul business, al construcțiilor 
sau divertisment? Alege să nu alegi, acum le poți avea pe 
toate! Pentru a te abona la publicațiile tale preferate,             
navighează prin magazinul de presă online creat special 
pentru tine. Descoperă publicațiile din toate domeniile. 
Alege metoda de plată preferată: online prin card bancar sau 

Abonamente presa

NOU!!!

NO:1234 /11:12:2014

Acceseaza
catalogul de presa

Utilizând cele mai sigure, rapide și performante metode, banii 

care ți le punem la dispoziție. E-Mandat cu plată online este 
singurul serviciu din România prin intermediul căruia poți 
trimite bani la domiciliul sau sediul destinatarului – comod, 
rapid și simplu – direct din fața calculatorului, plătind cu card 
bancar.

Nu pierde nimic important! Redirectioneaza corespondenta 
la noua adresa.
Te-ai mutat? Asigură-te că primești corespondența la noua 
adresă, cu serviciul de reexpediere la cerere. Trebuie doar să 

la noua adresă. Atenție, scrisorile de la ANAF și Actele de 

Pentru mai multe informații și detalii 
despre serviciile noastre accesează:

www.posta-romana.ro



Ne găsești aici 
www.condusderandament.ro


