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VALOAREA TOTALĂ A TRANZACȚIILOR CU ACȚIUNI REALIZATE LA 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI ÎN PRIMELE 10 LUNI DEPĂȘEȘTE 

NIVELUL ATINS ÎN TOT ANUL 2019  

 

• Piețele de capital ale lumii își caută o stare de echilibru pe măsură ce veștile privind valul al doilea 
al pandemiei de coronavirus se intensifică.  

• Chiar și într-un astfel de context, piața de capital din România reușește să obțină performanțe 
peste întreg nivelul de anul trecut. Astfel, la finalul primelor 10 luni din acest an, valoarea totală a 
tranzacțiilor cu acțiuni a depășit cifra realizată pe întreg anul 2019.  

• Radu Hanga, Președinte BVB:  
o Tot mai mulți români înțeleg că bursa este un canal prin care pot să-și sporească avuția 

și să-și dobândească astfel independența financiară. Astăzi, cu bani puțini, în mod rapid 
și online, poți deschide un cont de tranzacționare la bursă devenind acționar în 
companiile reprezentative din economia românească. Mai mult, perioada de dobânzi 
scăzute pe care o traversăm și inflația care erodează câștigurile oferite la depozite sunt 
fenomene care amplifică atractivitatea altor tipuri de plasamente, cum ar fi investițiile în 
obligațiunile sau în acțiunile emitenților prezenți la BVB. 

o După cum am văzut în august, foarte mulți români au luat contact cu bursa cumpărând 
titluri de stat Fidelis. Ne bucurăm că Ministerul Finanțelor Publice revine la BVB cu o nouă 
ofertă de vânzare de titluri de stat pentru populație și că fenomenul bursier are priză la un 
public tot mai numeros.  

• Adrian Tănase, CEO BVB:  
o Bursa românească își îndeplinește în continuare rolul fundamental de a finanța economia 

și funcționează, inclusiv în condiții de pandemie, ca un furnizor de lichiditate în rândul 
emitenților de acțiuni sau obligațiuni. În tot acest timp, am asistat la runde de finanțare 
încheiate cu succes pe piața de capital din România, ceea ce demonstrează că, în pofida 
volatilității și a incertitudinilor, investitorii sunt atenți la oportunitățile de plasare a 
economiilor în valori mobiliare.  

o Perioada următoare va consemna probabil și mai multă activitate pe bursă pentru că 
ponderea României în indicii MSCI destinați Piețelor de Frontieră va crește, din 
decembrie, urmând să ajungă de la 8% în prezent la peste 10% într-un an de zile, conform 
mecanismului MSCI aplicabil în cazul reclasificării Kuweitului. Prin urmare, România va 
deveni o piață mai importantă în acest indice, ceea ce este o veste excelentă pentru 
investitorii de la BVB.  

 

 

Piețele de capital sunt în continuare sensibile la factorii de risc asociați pandemiei de coronavirus, iar luna 
octombrie a adus o deteriorare a sentimentului investițional la nivelul piețelor de acțiuni de pe plan internațional, 
pe măsură ce s-au accentuat îngrijorările privind al doilea val al pandemiei. Degradarea condițiilor de sănătate 
publică se reflectă în activitatea burselor, însă investitorii sunt atenți și la anunțurile care ar putea permite 
ameliorarea situației actuale și orice veste semnificativă în acest sens se transmite în activitatea investițională. 
 
O caracteristică importantă a pieței locale este că a reușit, chiar și în aceste condiții, să obțină performanțe în ceea 
ce privește valoarea de tranzacționare. Astfel, la finalul primelor 10 luni din acest an, valoarea totală a tranzacțiilor 
pe segmentul de acțiuni a depășit cifra realizată pe întreg anul 2019. Mai exact, valoarea cumulată realizată pe 
segmentul de acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB) a fost 10,3 miliarde lei în perioada ianuarie-
octombrie, cu 6,4% peste întreg nivelul de 9,68 miliarde lei realizat pe ansamblul anului anterior.  
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Oportunitățile și temerile sunt inerente sistemului pieței de capital, însă criza de sănătate publică prezintă provocări 
pe planuri multiple. „Tot mai mulți români înțeleg că bursa este un canal prin care pot să-și sporească avuția și să-
și dobândească astfel independența financiară. Astăzi, cu bani puțini, în mod rapid și online, poți deschide un cont 
de tranzacționare la bursă devenind acționar în companiile reprezentative din economia românească. Mai mult, 
perioada de dobânzi scăzute pe care o traversăm și inflația care erodează câștigurile oferite la depozite sunt 
fenomene care amplifică atractivitatea altor tipuri de plasamente, cum ar fi investițiile în obligațiunile sau în acțiunile 
emitenților prezenți la BVB. După cum am văzut în august, foarte mulți români au luat contact cu bursa cumpărând 
titluri de stat Fidelis. Ne bucurăm că Ministerul Finanțelor Publice revine la BVB cu o nouă ofertă de vânzare de 
titluri de stat pentru populație și că fenomenul bursier are priză la un public tot mai numeros,” a declarat Radu 
Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.  
 
Piețele de capital au rămas, chiar și în aceste condiții restrictive de pandemie, un canal vital de asigurare a 

circulației fluxurilor de bani, ceea ce este esențial atât la nivel economic, cât și la nivel social. „Bursa românească 

își îndeplinește în continuare rolul fundamental de a finanța economia și funcționează, inclusiv în condiții de 

pandemie, ca un furnizor de lichiditate în rândul emitenților de acțiuni sau obligațiuni. În tot acest timp, am asistat 

la runde de finanțare încheiate cu succes pe piața de capital din România, ceea ce demonstrează că, în pofida 

volatilității și a incertitudinilor, investitorii sunt atenți la oportunitățile de plasare a economiilor în valori mobiliare. 

Perioada următoare va consemna probabil și mai multă activitate pe bursă pentru că ponderea României în indicii 

MSCI destinați Piețelor de Frontieră va crește, din decembrie, urmând să ajungă de la 8% în prezent la peste 10% 

într-un an de zile, conform mecanismului MSCI aplicabil în cazul reclasificării Kuweitului. Prin urmare, România va 

deveni o piață mai importantă în acest indice, ceea ce este o veste excelentă pentru investitorii de la BVB,” a spus 

Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.  

Interesul crescut pentru acțiunile listate la BVB s-a reflectat și la nivelul lichidității, indicator măsurat prin prisma 

valorii medii zilnice de tranzacționare, care s-a situat la 49 de milioane de lei (peste 10 milioane de euro), în 

creștere cu 22% față de primele 10 luni ale anului anterior.  
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NOUTĂȚI PENTRU INVESTITORI: OCTOMBRIE  

 

 

• Acțiunile societății de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzacționare pe Sistemul 

Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB), pe piața AeRO, în data de 1 

octombrie, evenimentul fiind marcat de companie prin deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare 

la sediul BVB. Holde Agri Invest este prima societate care se listează la BVB ulterior promovării pieței de 

capital din România la statutul de Piață Emergentă Secundară de către furnizorul global de indici FTSE 

Russell. Anterior listării pe piața AeRO, Holde Agri Invest a derulat două runde de finanțare prin emisiune 

de acțiuni noi, prin care a atras de la investitorii din piața de capital în total 22 milioane lei, respectiv 10 

milioane lei, în decembrie 2019, și 12 milioane lei, în iunie 2020.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

• Societatea de închiriere și subînchiriere a imobilelor Ready Office Rent face primul pas la Bursa de Valori 

București (BVB), unde a listat, pe 13 octombrie, o emisiune de obligațiuni în valoare de aproape 5,2 

milioane lei, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT). Aceasta este prima emisiune de obligațiuni 

corporative listată la BVB ulterior promovării pieței de capital din România la statutul de Piață Emergentă 

Secundară de către furnizorul global de indici FTSE Russell. Emisiunea de obligațiuni este listată cu 

simbolul bursier ROR22 și cuprinde 51.882 obligațiuni garantate, denominate în lei, cu valoarea nominală 

de 100 lei/obligațiune. Astfel, valoarea emisiunii se ridică la aproape 5,2 milioane lei. Obligațiunile au o 

dobândă fixă de 8% pe an, plătibilă semestrial.  

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

     Valori de tranzactionare - Piata Reglementata la vedere a BVB 

     OCTOMBRIE 2020 

 

A. Sinteza indicatori principali 

 

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

 

 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Octombrie 2020 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Septembrie 2020 

% Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
826,79 169,65 2.818,47 580,06 -70,67 -70,75 

➢ Actiuni 682,86 140,12 2.702,20 556,13 -74,73 -74,80 

➢ Instrumente cu venit fix 35,86 7,36 18,23 3,75 96,71 96,27 

➢ Unitati de fond, ETF 0,75 0,15 0,96 0,20 -21,87 -25,00 

➢ Produse structurate 107,32 22,02 97,08 19,98 10,55 10,21 

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: 
866,66 177,83 2.818,47 580,06 -69,25 -69,34 

➢ Total Actiuni 682,86 140,12 2.702,20 556,13 -74,73 -74,80 

➢ Total Instrumente  75,73 15,54 18,23 3,75 315,41 314,40 
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cu venit fix 

 

2. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Octombrie 
2020 comparativ cu Octombrie 2019 (YoY) 

 

 

Valoarea totala  

de tranzactionare 

Octombrie 2020 

Valoarea totala  

de tranzactionare 

Octombrie 2019 

YoY % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
826,79 169,65 796,64 167,61 3,78 

➢ Actiuni 682,86 140,12 760,69 160,04 -10,23 

➢ Instrumente cu venit fix 35,86 7,36 6,61 1,39 442,51 

➢ Unitati de fond, ETF 0,75 0,15 0,60 0,13 25,00 

➢ Produse structurate 107,32 22,02 28,73 6,05 273,55 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
39,87 8,18 500,00 105,10 -92,03 

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix 39,87 8,18 500,00 105,10 -92,03 

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
866,66 177,83 1.296,64 272,71 -33,16 

➢ Total Actiuni 682,86 140,12 760,69 160,04 -10,23 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

75,73 15,54 506,61 106,49 -85,05 

 

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

 

 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Ianuarie - Octombrie 2020 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Ianuarie - Octombrie 2019 

YTD % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
11.159,26 2.308,36 8.697,97 1.835,57 28,30 

➢ Actiuni 10.320,74 2.135,14 8.422,83 1.777,58 22,53 
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➢ Instrumente cu venit fix 129,10 26,64 108,63 22,87 18,84 

➢ Unitati de fond, ETF 10,91 2,26 4,64 0,98 135,13 

➢ Produse structurate 698,50 144,32 161,87 34,14 331,52 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
2.088,84 431,91 500,00 105,10 317,77 

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix 2.088,84 431,91 500,00 105,10 317,77 

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
13.248,10 2.740,27 9.197,97 1.940,67 44,03 

➢ Total Actiuni 10.320,74 2.135,14 8.422,83 1.777,58 22,53 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

2.217,94 458,55 608,63 127,97 264,42 

  

 

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

 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Octombrie 2020 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Septembrie 2020 

% Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 31,04 6,37 122,83 25,28 -74,73 -74,80 

➢ Instrumente cu venit fix 1,63 0,33 0,83 0,17 96,39 94,12 

➢ Unitati de fond, ETF 0,03 0,01 0,04 0,01 -25,00 0,00 

➢ Produse structurate 4,88 1,00 4,41 0,91 10,66 9,89 

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 Octombrie 2020 comparativ cu Octombrie 2019 (YoY)  

age 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Octombrie 2020 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare  

Octombrie 2019 

YoY % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 31,04 6,37 33,07 6,96 -6,14 

➢ Instrumente cu venit fix 1,63 0,33 0,29 0,06 462,07 

➢ Unitati de fond, ETF 0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 

➢ Produse structurate 4,88 1,00 1,25 0,26 290,40 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni      

➢ Instrumente cu venit fix 1,81 0,37 21,74 4,57 -91,67 

 

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

 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Ianuarie - Octombrie 2020 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Ianuarie - Octombrie 2019 

YTD % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 49,15 10,17 40,11 8,46 22,54 

➢ Instrumente cu venit fix 0,61 0,13 0,52 0,11 17,31 

➢ Unitati de fond, ETF 0,05 0,01 0,02 0,00 150,00 

➢ Produse structurate 3,33 0,69 0,77 0,16 332,47 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni      
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➢ Instrumente cu venit fix 9,95 2,06 2,38 0,50 318,07 

 

7. Evolutie indici  
 

Indice 

Valori la data 

31.10.2020 

% Variatie in 

 Octombrie 2020 
% YTD 

Valori indice in 

Octombrie 2020 

RON EUR RON EUR RON EUR minim maxim 

BET 8.510,37 6.083,59 -5,52 -5,60 -14,70 -16,37 8.510,37 9.000,43 

BET-TR 14.309,45 13.217,06 -4,65 -4,73 -10,39 -12,14 14.309,45 14.995,35 

BETPlus 1.274,31 1.149,82 -5,50 -5,59 -14,48 -16,15 1.274,31 1.347,61 

BET-FI 39.080,17 17.399,77 -7,07 -7,15 -17,81 -19,41 38.886,29 42.217,16 

BET-XT 761,89 541,00 -5,98 -6,07 -16,72 -18,34 761,89 809,38 

BET-BK 1.620,48 1.415,04 -4,79 -4,88 -14,37 -16,04 1.619,73 1.698,74 

BET-XT-TR 1.287,43 1.173,06 -5,13 -5,22 -12,67 -14,36 1.287,43 1.355,48 

BET-NG 628,46 446,75 -4,49 -4,58 -20,03 -21,58 628,46 652,32 

ROTX 17.108,77  -5,57  -18,05  17.108,77 18.084,74 

 

 

8. Indicatori de piata   
 

 RON mil. EUR mil. 

➢ Capitalizare bursiera (piata reglementata) 127.016,44 26.058,40 

➢ Capitalizare bursiera (companii romanesti) 89.945,10 18.452,93 

➢ Rata lichiditatii (piata reglementata) 6,45 6,45 

➢ Rata lichiditatii (companii romanesti) 8,78 8,79 

➢ PER 7,39 

 
➢ P/BV 0,80 

➢ DIVY 7,30 
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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 

394,81 69.515,76 7,34 0,85 7,49 

➢ INDUSTRIA EXTRACTIVA 138,53 27.759,62 6,00 0,70 8,60 

➢ INDUSTRIA PRELUCRATOARE 25,52 8.815,68 9,72 1,12 6,29 

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

44,29 6.537,31 10,35 0,62 8,16 

➢ ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE 
SI TEHNICE 

25,35 4.311,12 14,92 0,96 6,34 

➢ TRANSPORT SI DEPOZITARE 21,91 4.266,00 9,93 0,84 5,83 

➢ SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 8,50 872,52 156,56 5,30  

➢ CONSTRUCTII 2,22 427,37 2,73 0,68 2,50 

➢ HOTELURI SI RESTAURANTE 2,13 284,51 11,78 0,47 7,32 

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

0,68 192,62 17,80 0,74 2,65 

➢ INFORMATII SI COMUNICATII 2,51 147,97 71,56 6,61  

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

➢ Alte sectoare 16,42 3.778,00    

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 – Octombrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 
Valoare lunara 

(RON mil.) 

Valoare lunara  

(EUR mil.) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

(%) 

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 191,66 39,33 28,07 

FP FONDUL PROPRIETATEA 81,58 16,74 11,95 

SNP OMV PETROM S.A. 69,96 14,36 10,25 

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 68,40 14,03 10,02 

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 37,57 7,71 5,50 

 

 

 

 

 

 

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

Simbol Denumire societate 

Variatie  

sf. perioada  

(%) 

YTD (%) 

Pret 

minim 

(RON) 

Pret 

maxim 

(RON) 

Pret de 

inchidere 

(RON) 

CMCM COMCM SA CONSTANTA 15,55 -16,12 0,1350 0,1640 0,1560 

UZT UZTEL S.A. 12,12 -1,33 1,3200 1,4800 1,4800 

EPT ELECTROPUTERE S.A. 11,11 17,64 0,0090 0,0100 0,0100 

BNET BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI 8,57 -29,48 0,6300 0,6640 0,6840 

DIGI Digi Communications N.V. 8,03 0,59 30,8000 33,1000 33,6000 
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4. Top 5 actiuni listate, in functie de capitalizarea bursiera - Piata Reglementata la 31.10.2020 
 

Simbol Denumire societate 
Capitalizare bursiera 

P/BV 
PER 

(RON) 

DIVY 

(RON) 
RON mil. EUR mil. % RON 

EBS Erste Group Bank AG 36.653,34 7.519,71 28,86    

SNP OMV PETROM S.A. 17.729,61 3.637,36 13,96 0,55 4,98 9,90 

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 10.844,25 2.224,78 8,54 1,28 6,69 5,53 

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 9.924,63 2.036,11 7,81 1,40 9,48 6,25 

FP FONDUL PROPRIETATEA 9.265,05 1.900,80 7,29 0,78 15,49 4,74 

 

 

 

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

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

(RON mil.) 

Valoare lunara 

(EUR mil.) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

produse 

structurate (%) 

BKDOWTSA2 BRK Dow Turbo Short 29250 28,27 5,80 26,34 

EBDAXTS62 
EB DAX INDEX TURBO SHORT 

0,01/15.250/15 
17,04 3,50 15,87 

EBDAXTL78 
DAX INDEX TURBO LONG 0.01/ 11,000/ 

11,500 
11,99 2,46 11,17 

BKDOWTLA2 BRK Dow Turbo Long 24450 10,64 2,18 9,92 

BKDOWTLA4 BRK Dow Turbo Long 25750 7,84 1,61 7,31 
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6. Top 5 instrumente cu venit fix, in functie de valoarea de tranzactionare – Octombrie 2020 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

 (mii RON) 

Valoare lunara 

 (mii EUR) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

instrumente cu 

venit fix (%) 

R2508AE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 15.907,58 3.263,60 44,37 

R2408A MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 11.061,53 2.269,70 30,85 

R2208A MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 7.676,45 1.575,11 21,41 

PBK27E Patria Bank Obligatiuni 2027 620,80 127,39 1,73 

IMP22E 
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

Bonds 2022 EUR 
367,02 75,30 1,02 

 

 

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

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

 (mii RON) 

Valoare lunara 

 (mii EUR) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

unitati de fond si 

ETF (%) 

TVBETETF 
FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF 

TRADEVILLE 
575,90 118,17 77,03 

STK STK EMERGENT 171,71 35,24 22,97 

 

 

 

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

Simbol Denumire societate 
Tip 

Instrument 
Tip Oferta 

Valoarea totala de 

tranzactionare  

(RON mil.) 
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PBK28E Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR Obligatiuni 

Oferte fara 

prospect pentru 

IF noi 

39,87 

 

 

9. Noi listari in Octombrie 2020 
 

Simbol Denumire emisiune Tip Instrument Data listare 

BKDOWTLA6 BRK Dow Turbo Long 26950 Structurate 14.10.2020 

BKDOWTSA7 BRK Dow Turbo Short 30450 Structurate 14.10.2020 

BKDOWTLA5 BRK Dow Turbo Long 26350 Structurate 14.10.2020 
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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. 
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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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