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INVESTITORII DEVIN TOT MAI ACTIVI PE BURSA DE VALORI 

BUCUREȘTI: VALOAREA TRANZACȚIILOR CREȘTE CU 42% ÎN PRIMELE 

11 LUNI, IAR MEDIA ZILNICĂ SE APROPIE DE 13 MILIOANE EURO 

 

• Lichiditatea, măsurată prin prisma valorii medii zilnice de tranzacționare, a crescut cu peste 42% 
la nivelul cumulat al tuturor tipurilor de instrumente financiare și a depășit 62 milioane lei (12,86 
milioane euro) pe ansamblul primelor 11 luni ale anului.  

• Valoarea totală a tranzacțiilor, incluzând ofertele, cu toate tipurile de instrumente financiare 
tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) s-a apropiat de pragul de 3 miliarde de euro, sau 
14,3 miliarde în echivalent lei, un avans de 42,3% în monedă națională față de primele 11 luni ale 
anului anterior. 

• Radu Hanga, Președinte BVB:  
o Rundele de finanțare derulate în acest an prin piața de capital au totalizat 1,1 miliarde de 

euro, ceea ce este un succes ținând cont de contextul generat de pandemie. Situația 
actuală a scos în evidență importanța companiilor din domeniul tehnologiei 
informaționale. Ecosistemul românesc în zona de tehnologie este cel mai dezvoltat din 
regiune, după Polonia, și ne propunem să avem o reprezentantare mai bună a acestui 
sector la cota bursei. Avem în plan să discutăm cu o serie de actori reprezentativi pentru 
a identifica acele companii românești din IT&C care au nevoie de bursă pentru a se putea 
dezvolta.  

o Cea mai importantă lecție pe care o învățăm din această pandemie, în plus față de 
accelerarea digitalizării cât mai multor procese, este că ajungem să depindem tot mai 
mult de cei de lângă noi în condiții de criză. Acest aspect reliefează importanța strategică 
a dezvoltării business-urilor locale: nu putem avea o Românie puternică fără companii 
românești puternice. Orice strategie serioasă privind finanțarea și dezvoltarea economică 
are cel puțin o componentă legată de bursă, iar exemplele recente atât din zona publică, 
cât și din zona privată nu fac decât să confirme că piața de capital este o sursă esențială 
de finanțare. 

• Adrian Tănase, CEO BVB:  
o Avem o piață tot mai activă, volatilitatea a adus mai mulți investitori la bursă și vedem că 

din ce în ce mai multe companii mici și mijlocii accesează piața de capital, în special prin 
emisiuni de obligațiuni. Sunt bani în piața de capital și orice proiect, odată ce este 
promovat într-un mod coerent și transparent, are șanse de succes pentru a fi finanțat. În 
același timp, eforturile noastre sunt direcționate și către investitori pentru că o 
comunitate de investitori mult mai puternică și diversă este o condiție absolut necesară 
pentru a avea mai multe companii listate și o piață de capital eficientă.  

o Am recuperat 98% din pierderea generată de pandemia de coronavirus pe bursa locală, 
dacă luăm în calcul nivelul de la finalul lunii noiembrie al indicelui BET-TR, care include 
și dividendele, comparativ cu finalul anului 2019. Ar trebui să avem mai multă încredere 
în companiile românești și în capacitatea de redresare a acestora, iar bursa este cel mai 
bun exemplu care arată că acest lucru este posibil.  
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Activitatea investițională s-a intensificat pe piața de capital locală pe fondul unor rulaje în creștere puternică în 
rândul tuturor tipurilor de instrumente financiare. Astfel, valoarea medie zilnică de tranzacționare la nivelul cumulat 
al tuturor instrumentelor financiare tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) a ajuns la 62,2 milioane de 
lei, echivalentul a 12,86 milioane euro. Lichiditatea, măsurată prin prisma acestui indicator, a consemnat o creștere 
de peste 42% pe ansamblul primelor 11 luni ale acestui anul comparativ cu intervalul similar al anului trecut. 
Defalcat, cea mai mare pondere a avut-o segmentul de acțiuni, unde media zilnică de tranzacționare a fost de 48,6 
milioane lei (10 milioane euro), iar cea mai mare creștere a fost înregistrată de segmentul produselor structurate: 
+357% la finalul primelor 11 luni. Valoarea cumulată a tranzacțiilor, incluzând ofertele, aferentă tuturor tipurilor de 
instrumente financiare (acțiuni, instrumente cu venit fix, produse structurate, unități de fond, ETF) tranzacționate 
la BVB în perioada ianuarie-noiembrie a ajuns la 14,3 miliarde lei, echivalentul a 2,96 miliarde euro, în creștere cu 
42,3% în moneda națională față de aceeași perioadă a anului anterior.   
 
Luna noiembrie s-a remarcat printr-un avans puternic al pieței locale, cu o creștere de peste 9%, la nivelul indicelui 
BET sau BET-TR, care include și dividendele. Indicele BET, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate 17 
companii, a încheiat luna noiembrie la un nivel de 9.286 puncte, în creștere cu 9,1% față de luna precedentă. 
Indicele BET-TR a avut un avans similar și a încheiat luna trecută la 15.622 puncte, fiind cu 2,2% sau cu 347 de 
puncte sub nivelul de la finalul anului trecut, în condițiile în care piața locală se află sub puternicul impact generat 
de pandemia de coronavirus.  
 
Actuala criză sanitară a accentuat atât nevoia de digitalizare, cât și dependența de companiile locale. „Rundele de 
finanțare derulate în acest an prin piața de capital au totalizat 1,1 miliarde de euro, ceea ce este un succes ținând 
cont de contextul generat de pandemie. Situația actuală a scos în evidență importanța companiilor din domeniul 
tehnologiei informaționale. Ecosistemul românesc în zona de tehnologie este cel mai dezvoltat din regiune, după 
Polonia, și ne propunem să avem o reprezentantare mai bună a acestui sector la cota bursei. Avem în plan să 
discutăm cu o serie de actori reprezentativi pentru a identifica acele companii românești din IT&C care au nevoie 
de bursă pentru a se putea dezvolta. Cea mai importantă lecție pe care o învățăm din această pandemie, în plus 
față de accelerarea digitalizării cât mai multor procese, este că ajungem să depindem tot mai mult de cei de lângă 
noi în condiții de criză. Acest aspect reliefează importanța strategică a dezvoltării business-urilor locale: nu putem 
avea o Românie puternică fără companii românești puternice. Orice strategie serioasă privind finanțarea și 
dezvoltarea economică are cel puțin o componentă legată de bursă, iar exemplele recente atât din zona publică, 
cât și din zona privată nu fac decât să confirme că piața de capital este o sursă esențială de finanțare,” a declarat 
Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.  
 
Creșterea activității investiționale la nivelul pieței de capital locale a contribuit semnificativ, în noiembrie, la 

recuperarea ecartului comparativ cu finalul anului trecut. „Avem o piață tot mai activă, volatilitatea a adus mai mulți 

investitori la bursă și vedem că din ce în ce mai multe companii mici și mijlocii accesează piața de capital, în special 

prin emisiuni de obligațiuni. Sunt bani în piața de capital și orice proiect, odată ce este promovat într-un mod 

coerent și transparent, are șanse de succes pentru a fi finanțat. În același timp, eforturile noastre sunt direcționate 

și către investitori pentru că o comunitate de investitori mult mai puternică și diversă este o condiție absolut 

necesară pentru a avea mai multe companii listate și o piață de capital eficientă. Am recuperat 98% din pierderea 

generată de pandemia de coronavirus pe bursa locală, dacă luăm în calcul nivelul de la finalul lunii noiembrie al 

indicelui BET-TR, care include și dividendele, comparativ cu finalul anului 2019. Ar trebui să avem mai multă 

încredere în companiile românești și în capacitatea de redresare a acestora, iar bursa este cel mai bun exemplu 

care arată că acest lucru este posibil,” a spus Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.  

Valoarea de piață a companiilor românești listate la BVB a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, echivalentul a 

20 de miliarde de euro, la finalul lunii noiembrie. Piața de capital din România a fost promovată în septembrie la 

statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell.  
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NOUTĂȚI PENTRU INVESTITORI: NOIEMBRIE  

 

 

• Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a revenit pe piața de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru 

populație, în urma succesului ofertei publice de vânzare (IPO) derulată în luna august. Noua ofertă de 

vânzare de titluri de stat din programul Fidelis s-a derulat la Bursa de Valori București (BVB) în perioada 

9 – 27 noiembrie, când au putut fi subscrise titluri de stat în lei cu scadență de 1 și 3 ani, și respectiv în 

euro, cu scadență de 5 ani. Cele trei noi emisiuni de titluri de stat au fost adresate exclusiv investitorilor 

persoane fizice, iar valoarea minimă a unei subscrieri la emisiunile în lei a fost de 5.000 de lei, în timp ce 

pentru emisiunea în euro valoarea minimă care a putut fi subscrisă a fost de 1.000 de euro. Conform 

legislației în vigoare, dobânzile și câștigurile de capital realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor 

de stat emise de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice sunt venituri netaxabile. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, a sărbătorit 25 de ani de la 

redeschidere. Instituția bursei de valori a fost restabilită în anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost 

realizate primele tranzacții. În prima ședință au fost realizate 45 de tranzacții, cu volum total de 905 

acțiuni care au aparținut unui număr de 6 companii listate. Un sfert de secol mai târziu, bursa 

românească este transformată fundamental. În prezent, la BVB sunt prezenți peste 400 de emitenți 

(356 de companii listate pe Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, iar 60 sunt 

emitenți de obligațiuni). Companiile românești listate la Bursa de Valori București au o capitalizare 

cumulată de 100 miliarde lei (20 miliarde euro), iar valoarea cumulată a emisiunilor de obligațiuni listate 

este de 25,42 miliarde lei (5,22 miliarde euro). 

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile la acest link. 

Mesajul integral al Președintelui BVB adresat cu ocazia acestei aniversări poate fi urmărit pe canalul de 

YouTube al Bursei de Valori București, la acest link. 

Mesajul integral al Directorului General al BVB adresat cu ocazia acestei aniversări poate fi urmărit pe 

canalul de YouTube al Bursei de Valori București, la acest link. 

 

 

• Purcari Wineries (WINE), una din cramele de frunte din Europa Centrală și de Est, va beneficia începând 

cu data de 24 noiembrie de serviciile de market making ale emitentului oferite de SSIF BRK Financial 

Group (BRK), unul dintre cei mai activi brokeri la Bursa de Valori București (BVB) și, totodată, market 

maker pentru încă patru companii listate la BVB. Market Makerul Emitentului (MME) este participantul la 

sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar, 

în baza unui contract încheiat cu emitentul instrumentelor financiare respective, precum și cu BVB. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 
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BVB Raport lunar  
       

     Valori de tranzactionare - Piata Reglementata la vedere a BVB 

     NOIEMBRIE 2020 

 

 

A.  Sinteza indicatori principali 

1. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglemetata la vedere a BVB in Noiembrie 2020 
comparativ cu Octombrie 2020 

 

 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Noiembrie 2020 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Octombrie 2020 

% Variatie 

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR 

Instrumente financiare  deja 

emise: 
1.057,38 217,14 826,79 169,65 27,89 27,99 

➢ Actiuni 867,03 178,04 682,86 140,12 26,97 27,06 

➢ Instrumente cu venit fix 98,49 20,23 35,86 7,36 174,65 174,86 

➢ Unitati de fond, ETF 2,41 0,49 0,75 0,15 221,33 226,67 

➢ Produse structurate 89,44 18,37 107,32 22,02 -16,66 -16,58 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
  39,87 8,18   

➢ Actiuni       

➢ Instrumente cu venit fix   39,87 8,18   

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
1.057,38 217,14 866,66 177,83 22,01 22,11 

➢ Total Actiuni 867,03 178,04 682,86 140,12 26,97 27,06 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

98,49 20,23 75,73 15,54 30,05 30,18 
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2. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Noiembrie 
2020 comparativ cu Noiembrie 2019 (YoY) 

 

 

 

Valoarea totala  

de tranzactionare 

Noiembrie 2020 

Valoarea totala  

de tranzactionare 

Noiembrie 2019 

YoY % 

Variatie 

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 

Instrumente financiare  deja 

emise: 
1.057,38 217,14 762,34 159,78 38,70 

➢ Actiuni 867,03 178,04 741,15 155,33 16,98 

➢ Instrumente cu venit fix 98,49 20,23 8,19 1,72 1.102,56 

➢ Unitati de fond, ETF 2,41 0,49 1,10 0,23 119,09 

➢ Produse structurate 89,44 18,37 11,91 2,50 650,97 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
  95,19 19,99  

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix   95,19 19,99  

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
1.057,38 217,14 857,53 179,77 23,31 

➢ Total Actiuni 867,03 178,04 741,15 155,33 16,98 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

98,49 20,23 103,38 21,71 -4,73 

 

3. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie - 
Noiembrie 2020 comparativ cu Ianuarie - Noiembrie 2019 (YTD) 

 

 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Ianuarie - Noiembrie 2020 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Ianuarie - Noiembrie 2019 

YTD % 

Variatie 

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 

Instrumente financiare  deja 

emise: 
12.216,63 2.525,50 9.460,31 1.995,34 29,14 

➢ Actiuni 11.187,77 2.313,18 9.163,98 1.932,91 22,08 
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➢ Instrumente cu venit fix 227,60 46,86 116,81 24,59 94,85 

➢ Unitati de fond, ETF 13,32 2,76 5,74 1,21 132,06 

➢ Produse structurate 787,94 162,70 173,78 36,64 353,41 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
2.088,84 431,91 595,19 125,10 250,95 

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix 2.088,84 431,91 595,19 125,10 250,95 

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
14.305,47 2.957,41 10.055,50 2.120,44 42,27 

➢ Total Actiuni 11.187,77 2.313,18 9.163,98 1.932,91 22,08 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

2.316,44 478,77 712,00 149,69 225,34 

  

 

4. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere 
in luna Noiembrie 2020 comparativ cu luna Octombrie 2020 

 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Noiembrie 2020 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Octombrie 2020 

% Variatie 

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR 

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 43,35 8,90 31,04 6,37 39,66 39,72 

➢ Instrumente cu venit fix 4,92 1,01 1,63 0,33 201,84 206,06 

➢ Unitati de fond, ETF 0,12 0,02 0,03 0,01 300,00 100,00 

➢ Produse structurate 4,47 0,92 4,88 1,00 -8,40 -8,00 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni       

➢ Instrumente cu venit fix   1,81 0,37   
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5. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a 
BVB in Noiembrie 2020 comparativ cu Noiembrie 2019 (YoY)  

age 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Noiembrie 2020 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare  

Noiembrie 2019 

YoY % 

Variatie 

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 43,35 8,90 35,29 7,40 22,84 

➢ Instrumente cu venit fix 4,92 1,01 0,39 0,08 1.161,54 

➢ Unitati de fond, ETF 0,12 0,02 0,05 0,01 140,00 

➢ Produse structurate 4,47 0,92 0,57 0,12 684,21 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix   4,53 0,95  

 

6. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a 
BVB in Ianuarie - Noiembrie 2020 comparativ cu Ianuarie - Noiembrie 2019 (YTD) 

 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Ianuarie - Noiembrie 2020 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Ianuarie - Noiembrie 2019 

YTD % 

Variatie 

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 48,64 10,06 39,67 8,37 22,61 

➢ Instrumente cu venit fix 0,99 0,20 0,51 0,11 94,12 

➢ Unitati de fond, ETF 0,06 0,01 0,02 0,01 200,00 

➢ Produse structurate 3,43 0,71 0,75 0,16 357,33 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix 9,08 1,88 2,58 0,54 251,94 
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7. Evolutia indici  
 

Indice 

Valori la data 

30.11.2020 

% Variatie in 

 Noiembrie 2020 
% YTD 

Valori indice in 

Noiembrie 2020 

RON EUR RON EUR RON EUR minim maxim 

BET 9.286,11 6.639,24 9,12 9,13 -6,93 -8,73 8.566,02 9.327,75 

BET-TR 15.622,96 14.432,67 9,18 9,20 -2,17 -4,06 14.402,86 15.692,66 

BETPlus 1.387,39 1.252,06 8,87 8,89 -6,89 -8,69 1.282,62 1.393,71 

BET-FI 39.290,77 17.496,41 0,54 0,56 -17,36 -18,96 39.027,27 39.873,80 

BET-XT 822,61 584,19 7,97 7,98 -10,08 -11,82 766,58 825,91 

BET-BK 1.755,30 1.533,03 8,32 8,34 -7,25 -9,04 1.628,91 1.755,43 

BET-XT-TR 1.390,53 1.267,20 8,01 8,03 -5,67 -7,49 1.295,33 1.396,12 

BET-NG 682,48 485,21 8,60 8,61 -13,16 -14,83 632,23 682,48 

ROTX 19.716,42  15,24  -5,56  17.255,09 19.716,42 

 

 

8. Indicatori de piata   
 

 RON mil. EUR mil. 

➢ Capitalizare bursiera (piata reglementata) 150.081,97 30.795,52 

➢ Capitalizare bursiera (companii romanesti) 97.859,07 20.079,83 

➢ Rata lichiditatii (piata reglementata) 6,93 6,94 

➢ Rata lichiditatii (companii romanesti) 9,65 9,66 

➢ PER 8,54 

 
➢ P/BV 0,87 

➢ DIVY 6,74 
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B.  Indicatori de piata specifici 

 

1. Valoarea de tranzactionare si capitalizarea bursiera, in functie de sectorul de activitate   
 

Sector 

Valoare de 

tranzactionare 

(RON mil.) 

Capitalizare 

bursiera 

(RON mil.) 

PER PBV DIVY 

➢ INTERMEDIERI FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

434,66 87.917,74 9,28 0,93 6,82 

➢ INDUSTRIA EXTRACTIVA 171,68 31.024,59 6,71 0,78 7,69 

➢ INDUSTRIA PRELUCRATOARE 133,55 9.137,67 10,11 1,17 6,45 

➢ PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE 
ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA 
CALDA SI AER CONDITIONAT 

30,58 6.946,32 11,00 0,66 7,68 

➢ ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE 
SI TEHNICE 

51,64 4.781,30 16,46 1,06 5,71 

➢ TRANSPORT SI DEPOZITARE 12,21 4.347,14 10,12 0,86 5,72 

➢ SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 11,28 1.085,11 194,71 6,60  

➢ CONSTRUCTII 0,43 416,37 2,66 0,66 2,57 

➢ HOTELURI SI RESTAURANTE 3,41 284,91 11,79 0,47 7,31 

➢ COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 

1,45 199,48 18,43 0,77 2,56 

➢ INFORMATII SI COMUNICATII 5,67 161,38 78,04 7,21  

➢ TRANZACTII IMOBILIARE  107,97 11,02 1,07 6,85 

➢ Alte sectoare 10,46 3.672,00    

Nota:   - PER se calculeaza pe baza capitalizarii bursiere a companiilor care au inregistrat profit 

   - P/BV si DIVY sunt calculate doar pentru companiile romanesti 
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2. Top 5 actiuni listate, in functie de valoarea de tranzactionare – Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 
Valoare lunara 

(RON mil.) 

Valoare lunara  

(EUR mil.) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

(%) 

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 159,12 32,67 18,35 

TRP TERAPLAST SA 113,27 23,26 13,06 

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 108,66 22,31 12,53 

EBS Erste Group Bank AG 74,71 15,34 8,62 

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 71,93 14,77 8,30 

 

 

 

 

 

 

3. Top 5 actiuni listate cu cea mai mare crestere – Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 

Variatie  

sf. perioada  

(%) 

YTD (%) 

Pret 

minim 

(RON) 

Pret 

maxim 

(RON) 

Pret de 

inchidere 

(RON) 

PREH PREFAB SA 92,00 116,94 1,0000 1,9500 1,9200 

EBS Erste Group Bank AG 41,29 -24,85 85,2800 119,9500 120,5000 

CBC CARBOCHIM S.A. 29,31 0,00 11,6000 15,0000 15,0000 

EPT ELECTROPUTERE S.A. 25,00 47,05 0,0090 0,0125 0,0125 

COS COS TARGOVISTE S.A. 24,68 -28,36 0,2300 0,3940 0,3940 
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4. Top 5 actiuni listate, in functie de capitalizarea bursiera - Piata Reglementata la 30.11.2020 
 

Simbol Denumire societate 
Capitalizare bursiera 

P/BV 
PER 

(RON) 

DIVY 

(RON) 
RON mil. EUR mil. % RON 

EBS Erste Group Bank AG 51.790,90 10.627,04 34,51    

SNP OMV PETROM S.A. 20.136,98 4.131,93 13,42 0,62 5,65 8,72 

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 12.594,25 2.584,23 8,39 1,48 7,77 4,76 

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 10.772,56 2.210,44 7,18 1,52 10,29 5,76 

FP FONDUL PROPRIETATEA 9.409,26 1.930,70 6,27 0,79 15,73 4,67 

 

 

 

5. Top 5 produse structurate, in functie de valoarea de tranzactionare – Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

(RON mil.) 

Valoare lunara 

(EUR mil.) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

produse 

structurate (%) 

BKDOWTLA4 BRK Dow Turbo Long 25750 18,07 3,71 20,20 

EBDAXTS62 
EB DAX INDEX TURBO SHORT 

0,01/15.250/15 
14,99 3,08 16,76 

BKDOWTSA2 BRK Dow Turbo Short 29250 11,55 2,37 12,92 

EBDOWTS13 
E-mini Dow Jones TURBO SHORT 

0.01/32,300/32,000 
8,63 1,77 9,64 

BKDOWTLA2 BRK Dow Turbo Long 24450 5,63 1,16 6,30 
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6. Top 5 instrumente cu venit fix, in functie de valoarea de tranzactionare – Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

 (mii RON) 

Valoare lunara 

 (mii EUR) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

instrumente cu 

venit fix (%) 

R2408A MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 35.113,20 7.208,76 35,65 

R2508AE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 31.945,48 6.560,58 32,43 

R2208A MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 29.310,96 6.019,81 29,76 

IMP22E 
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

Bonds 2022 EUR 
1.161,63 238,40 1,18 

PBK27E Patria Bank Obligatiuni 2027 522,76 107,34 0,53 

 

 

7. Unitati de fond (inclusiv ETF) in functie de valoarea de tranzactionare – Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

 (mii RON) 

Valoare lunara 

 (mii EUR) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

unitati de fond si 

ETF (%) 

STK STK EMERGENT 1.741,19 357,30 72,30 

TVBETETF 
FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF 

TRADEVILLE 
666,99 136,98 27,70 

 

 

8. IPO, oferte secundare si alte piete de oferte – Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 
Tip 

Instrument 
Tip Oferta 

Valoarea totala de 

tranzactionare  

(RON mil.) 

ARTE ARTEGO SA Actiuni 
Oferta Publica 

de Cumparare 
6,53 

TRP TERAPLAST SA Actiuni 

Oferte fara 

prospect pentru 

IF deja listate 

57,00 
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9. Noi listari in Noiembrie 2020 
 

Simbol Denumire emisiune Tip Instrument Data listare 

RCSNP21L1 Call Warrant on OMV Petrom SA Structurate 10.11.2020 

RCTLV21L1 Call Warrant on Banca Transilvania SA Structurate 10.11.2020 

RCEL21L1 Call Warrant on Electrica SA Structurate 10.11.2020 

RCBRD21L1 Call Warrant on BRD Groupe Societe Generale SA Structurate 10.11.2020 

RCFP21L1 Call Warrant on Fondul Proprietatea SA Structurate 10.11.2020 

RCBRDTL3 TURBO LONG ON BRD GROUPE SICIETE GENERALE SA Structurate 18.11.2020 

RCSLVTL2 TURBO LONG ON SILVER FUTURES Structurate 18.11.2020 

RCTLVTL3 TURBO LONG ON BANCA TRANSILVANIA SA Structurate 18.11.2020 

RCGLDTL1 TURBO LONG ON GOLD FUTURE Structurate 18.11.2020 

RCFPTL6 TURBO LONG ON FONDUL PROPRIETATEA Structurate 18.11.2020 

RCELTL1 TURBO LONG ON ELECTRICA SA Structurate 18.11.2020 

RCGLDTL2 TURBO LONG ON GOLD FUTURES Structurate 18.11.2020 

RCSNPTL3 TURBO LONG ON OMV PETROM SA Structurate 18.11.2020 

RCSLVTL1 TURBO LONG ON SILVER FUTURE Structurate 18.11.2020 

BKAURTL10 BRK Aur Turbo Long 1750 Structurate 24.11.2020 

BKAURTS9 BRK Aur Turbo Short 2080 Structurate 24.11.2020 

BKAURTS10 BRK Aur Turbo Short 1980 Structurate 24.11.2020 

BKDOWTLA7 BRK Dow Turbo Long 26350 Structurate 27.11.2020 

BKDOWTLA8 BRK Dow Turbo Long 26900 Structurate 27.11.2020 
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Note metodologice 

 

Sectiunea A. Sinteza Indicatori principali 

 

1. Instrumente financiare deja emise – aceasta categorie include toate datele statistice referitoare la 
instrumentele financiare existente, indiferent de tipul operatiunilor efectuate.  
 

Valorile totale de tranzactionare precum si valorile medii zilnice pentru aceasta categorie se bazeaza 

pe:  

 operatiuni de tranzactionare efectuate in pietele regular, deal; 

 oferte si operatiuni efectuate cu instrumente financiare existente, cum ar fi: oferte de 
cumparare, oferte de preluare, oferte secundare de vanzare instrumente financiare existente, 
alte metode de vanzare instrumente financiare existente, oferte fara prospect sau cu prospect 
simplificat pentru instrumentele financiare deja emise. 

    

2. Noi emisiuni si emisiuni ulterioare – aceasta categorie contine date statistice cu privire la emisiunea de 
noi instrumente pe baza ofertelor primare / initiale, precum si date cu privire la majorarile de capital, 
pentru  companiile deja listate, prin emisiuni ulterioare. Aceasta categorie se refera la capitalul atras 
de emitenti. 
 

3. Valoarea totala de tranzactionare este luata in considerare o singura data (single counted). 

4. Valoarea totala de tranzactionare exprimata in EUR este calculata luand in considerare cursul zilnic 

EUR/RON, conform cursului de schimb valabil pentru fiecare sedinta de tranzactionare. 

5. Categoria „Actiuni” se refera la actiuni si drepturi. 

6. Categoria „Instrumente cu venit fix” include toate tipurile de obligatiuni tranzactionate la BVB 

(obligatiuni municipale, corporative, titluri de stat). 

 

Sectiunea B. Indicatori de piata specifici 

 

Valoarea de tranzactionare afisata in aceasta sectiune pentru un instrument financiar include valoarea de 

tranzactionare inregistrata in toate pietele in care instrumentul financiar se tranzactioneaza. 

 

 

Bursa de Valori Bucuresti a depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura ca datele incluse in acest document 

sunt corecte la momentul publicarii. Cu toate acestea, Bursa de Valori Bucuresti nu poate fi raspunzatoare pentru 

deciziile luate sau cele legate de sistem sau alte activitati efectuate de catre orice parte, in baza acestui raport.   
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