GHIDUL
INVESTITORULUI
LA BURSÃ

CUVÂNT ÎNAINTE
Stimaþi cititori,
Ghidul pe care vi-l propunem reprezintã – în opinia noastrã – un mijloc de a educa ºi de a
informa publicul cu privire la mecanismele ºi instituþiile pieþei de capital din România. Este,
considerãm, de datoria noastrã, ca instituþie cu un rol central în cadrul pieþei de capital din
România, sã explicãm funcþia principalã a pieþei de capital, aceea de a finanþa agenþii
economici ºi de a oferi opþiuni pentru plasarea cât mai eficientã a resurselor financiare
disponibile ale populaþiei.
Din perspectiva motivaþiei celor care au realizat economii ºi dispun de resurse financiare de
a alege instrumentele tranzacþionate pe pieþele bursiere ºi nu alte variante de plasament nu se
poate vorbi de o diferenþã de principiu: în toate cazurile se urmãreºte atât protejarea valorii
economiilor realizate, cât ºi obþinerea unui câºtig semnificativ. Alegerea uneia sau alteia din
variantele de plasament þine mai degrabã de atitudine, de toleranþa la risc, de disponibilitatea
de a lua în permanenþã decizii ºi de capacitatea de a analiza oportunitãþile pe care le oferã
piaþa financiarã în ansamblul sãu.
Atunci când opþiunea de investire vizeazã un instrument tranzacþionat pe piaþa bursierã
aceasta reclamã participarea activã, presupune consum suplimentar de timp ºi incumbã
asumarea unui risc superior celui asociat plasãrii economiilor în depozite bancare.
Recompensa pentru toate acestea ar putea fi însã obþinerea unui randament superior celor
oferite de celelalte instrumente financiare.
În ultima perioadã s-a putut observa cã un numãr din ce în ce mai mare de investitori au
început sã ia în calcul posibilitãþile de investire oferite de valorile mobiliare tranzacþionate la
Bursa de Valori Bucureºti. Creºterea din ultimii ani a indicilor bursieri, a capitalizãrii
bursiere ºi a valorii medii zilnice a tranzacþiilor este cea care aratã clar acest lucru.
Pentru a beneficia de oportunitãþile de câºtig oferite de piaþa bursierã este nevoie, desigur, de
inteligenþã ºi de capacitate de analizã. În afarã de acestea ºi în sprijinul lor este nevoie de
acurateþe ºi de promptitudine în culegerea informaþiilor pe baza cãrora se fac aceste analize
ºi se iau deciziile de investire.
La acest capitol trebuie remarcat efortul pe care l-a depus în ultimii ani Bursa de Valori
Bucureºti pentru a creºte transparenþa cu privire la datele aferente emitenþilor ale cãror acþiuni
sunt admise la tranzacþionare pe pieþele operate de Bursã, atât din perspectiva
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informãrii continue, cât ºi din perspectiva informãrii periodice; dãm exemplu mãsura luatã
de BVB de a solicita emitenþilor publicarea situaþiilor financiare trimestriale. Mãsura
amintitã a fost foarte bine receptatã de cãtre investitori ºi putem observa cã în “sezonul”
raportãrilor financiare are loc chiar o intensificare a activitaþii bursiere.
Odatã publicate aceste situaþii financiare, ele dau posibilitatea investitorilor sã-ºi evalueze
justeþea deciziei sau a inspiraþiei cu care ºi-au selectat acþiunile ºi sã opereze eventuale
restructurãri ale propriilor portofolii, dar permite ºi celor care au stat deocamdatã deoparte
de piaþa bursierã sã analizeze, la rândul lor, oportunitãþile de investire pe care aceasta le
oferã.
Aº dori sã închei acest mesaj într-un ton optimist ºi sã remarc cã existã suficiente semne ºi
semnale care ne fac sã credem cã în viitorul apropiat va creºte spectaculos rolul pieþei de
capital ºi - în consecinþã - al Bursei de Valori Bucureºti în cadrul sistemului financiar din
România.

Septimiu Stoica
Preºedinte al Bursei de Valori Bucureºti
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INVESTIÞIILE
FINANCIARE
I.1. Economii ºi investiþii. Tipuri de investiþii
Probabil aþi putut adesea sesiza faptul cã în mediul
financiar se face o distincþie clarã ºi tranºantã între a
economisi ºi a investi. Aceastã diferenþiere apare
frecvent atât în opiniile ºi analizele prezentate în media
de cãtre profesioniºti, cât ºi în discuþiile directe cu
reprezentanþii diverselor companii care activeazã în
mediul financiar (bãnci, societãþi de brokeraj - SSIF-uri,
companii care administreazã fonduri de investiþii,
consultanþi financiari etc).
Prin economisire se urmãreºte crearea unor rezerve de
bani care sã fie pãstrate în condiþii de risc cât mai mic,
dacã se poate chiar inexistent. Prin procesul de
economisire practic se acumuleazã un capital bãnesc
care este prezervat în condiþii de siguranþã maximã
pentru a fi utilizat ulterior, fie pentru realizarea unor
obiective personale pe termen mediu ºi lung (achiziþia
unei case, a unui automobil, unui computer performant,
plata unor taxe de ºcolarizare, finanþarea unei vacanþe
sau a unei cãlãtorii etc), fie pentru a face faþã unor
evenimente neprevãzute: o cheltuialã imediatã
neprogramatã, fie chiar pentru a investi ulterior. Cele
mai potrivite instrumente pentru plasarea banilor
economisiþi sunt cele cu lichiditate ridicatã ºi risc
scãzut. Bineînþeles în aceste condiþii randamentul

Partea I

obþinut va fi destul de redus. Important este totuºi ca el sã se situeze peste rata inflaþiei.

risc

Printre instrumentele financiare care corespund acestor exigenþe se numãrã depozitele
bancare, titlurile de stat (certificatele de trezorerie pentru populaþie) ºi într-o oarecare
mãsurã chiar ºi obligaþiunile municipale. Câºtigul care se obþine din plasarea economiilor în
aceste instrumente financiare este reprezentat de o dobândã (în general fixã, dar poate fi ºi
variabilã), fãrã a exista nici un moment pericolul ca la scadenþã suma obþinutã sã fie mai
micã decât cea iniþialã ca urmare a unor evenimente adverse.

aºteptãri randament

De partea cealaltã, a investi presupune asumarea unui risc,
scopul principal fiind acela de a realiza un profit cât mai ridicat.
Practic în cazul unei investiþii nu se mai pune problema de a
minimiza riscul, cum este cazul pentru sumele economisite, ci de
a maximiza profitul ce poate fi obþinut în condiþii acceptabile de
risc. Semnificaþia sintagmei “condiþii acceptabile de risc” diferã
de la o persoanã la alta.

Unii investitori sunt dispuºi sã riºte o pierdere mai mare în speranþa cã totuºi situaþia va
evolua în favoarea lor ºi vor avea un profit foarte ridicat, la fel cum existã ºi investitori care
nu doresc sã-ºi asume decât un risc mediu sau scãzut ºi, ca atare, se vor mulþumi cu profituri
mai modeste.
Practic, în categoria investiþiilor intrã cea mai mare parte a tipurilor de plasamente: de la cele
cu risc mai redus cum sunt obligaþiunile emise de companii private ºi pânã la cele cu risc
ridicat de tipul acþiunilor listate la bursã sau cu risc foarte ridicat cum este cazul contractelor
futures ºi al opþiunilor.
Toate acestea sunt investiþii în instrumente financiare. Existã însã ºi persoane care investesc
în obiecte de artã, în metale preþioase, imobile, sau chiar îºi pornesc propria afacere. ªi
acestea sunt tot investiþii numai cã ele nu se circumscriu unei pieþe financiare sau bursiere.
Diferenþa principalã a acestora din urmã faþã de investiþia într-un instrument financiar este cã
ele nefiind tranzacþionate pe o piaþã organizatã este mai greu de determinat valoarea lor
corectã la orice moment de timp ºi totodatã sunt mai greu de transformat în bani în cazul în
care investitorul are nevoie imediatã de lichiditãþi.
Trebuie menþionat aici faptul cã instrumentele derivate sunt atât de complexe încât pot fi
utilizate atât în procesul investiþional pentru un management eficient al riscului, cât ºi ca
plasamente pur speculative, caz în care riscul este foarte, foarte ridicat.
Ca o concluzie de final, a economisi ºi a investi sunt douã lucruri fundamental diferite.
Diferenþele se referã în primul rând la:
l
obiectivul avut în vedere: acumularea de capital în cazul procesului de economisire,

iar în cazul investiþiilor, obþinerea de profit;
l
riscul asumat: aproape zero când vorbim despre economii, dar în mod cert existent în

cazul investiþiilor;
l
randamentul posibil a fi obþinut: destul de redus (dar obligatoriu peste rata inflaþiei)

pentru sumele economisite ºi mult mai mare în cazul investiþiilor.
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Întrebarea care se pune acum, dupã ce am vãzut cã totuºi a economisi ºi a investi sunt lucruri
diferite, este care ar fi alegerea cea mai potrivitã pentru fiecare? Sã investeascã în condiþii de
risc sau mai bine sã economiseascã în siguranþã?
Rãspunsul corect este amândouã. Orice persoanã care îºi propune sã-ºi îmbunãtãþeascã
gradul de independenþã financiarã, “sã stea pe picioarele ei” cum se spune în popor, trebuie
sã economiseascã bani astfel încât sã poatã face faþã unei situaþii neprevãzute dar ºi sã
investeascã pentru a obþine un câºtig suplimentar care, adãugat la veniturile curente
(salariale sau de orice altã naturã), sã îi permitã sã aibã o viaþã mai bunã.
Proporþia în care este alocat capitalul între economii ºi investiþii va fi însã diferitã pentru
fiecare persoanã sau pentru fiecare familie. Din resursele rãmase dupã ce din veniturile
lunare au fost scãzute toate cheltuielile, cei mai prudenþi vor prefera sã economiseascã mai
mult de 50% sau 60% ºi sã investeascã mai puþin de 20%. Alþii mai curajoºi vor fi dispuºi sã
investeascã 30%, 40% sau chiar peste 50% din excedentul lunar.
La fel ºi alegerea instrumentelor de investiþie va diferi în funcþie de apetitul pentru risc al
fiecãruia. Cei prudenþi vor alege instrumente mai puþin riscante precum obligaþiunile ºi
fondurile de investiþii, iar cei cu apetit mai ridicat pentru risc vor alege acþiunile
tranzacþionate la bursã pentru cã ele le-ar putea aduce un profit mai mare.
Oricare ar fi însã combinaþia potrivitã pentru dumneavoastrã, un lucru e cert: a economisi ºi a
investi sunt douã preocupãri cãrora dacã le acordaþi importanþa cuvenitã vã vor ajuta sã aveþi
o viaþã mai prosperã ºi foarte probabil ºi puþin mai liniºtitã.

I.2. Stabilirea unei strategii proprii de investiþii ºi analizã
În general, în orice activitate umanã, succesul este direct proporþional cu efortul depus.
Acest lucru e valabil în sport, în afaceri, în relaþiile sociale dintre oameni chiar, în politicã ºi
aproape în orice alt domeniu la care ne-am putea gândi.
Nu e aºadar nici o surprizã cã ºi atunci când vorbim despre investiþii, cu cât lucrurile sunt
luate mai în serios ºi eforturile sunt adecvate, cu atât profiturile care se vor obþine sunt, în
mod normal, mai ridicate.
În cazul investiþiilor efortul þine de activitatea de informare, de identificare a oportunitãþilor
oferite de mediul financiar, de studiere a mecanismelor pieþei ºi construire a unei strategii
proprii de investiþie, de analizã a conjuncturii de moment ºi a indicatorilor financiari asociaþi
instrumentelor în care se doreºte a se investi, de cuantificare a riscului etc. Dintre toate
aceste activitãþi care însoþesc procesul de investire, douã sunt determinante: stabilirea
strategiei de plasament ºi analiza caracteristicilor pieþei ºi instrumentelor utilizate pentru a
investi.
Atunci când vorbim de investiþii la bursã, strategia de plasament vizeazã în primul rând
tipurile de instrumente în care vor fi plasaþi banii, orizontul de timp pentru care se va face
investiþia respectivã, nivelul de lichiditate adecvat (adicã o estimare a cât de uºor va fi sã se
iasã în totalitate din investiþia respectivã ºi sã se reintre în posesia banilor) ºi riscul maxim
tolerat. Toate aceste caracteristici vor fi îmbinate în proporþii diferite în funcþie de obiectivul
avut în vedere sau de personalitatea fiecãruia.
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Unii investitori vor prefera sã investeascã preponderent în obligaþiuni ºi în acþiuni lichide ale
unor companii care an de an plãtesc dividende de o valoare semificativã. O astfel de
investiþie este mai puþin riscantã ºi aduce un câºtig modic prezentând totodatã avantajul cã
sumele astfel plasate pot fi lesne transformate înapoi în bani, fãrã ca valoarea lor sã se
diminueze. Totodatã orizontul de timp minim recomandat pentru o astfel de investiþie poate
fi chiar mai mic de un an.
Alþi investitori vor dori însã sã-ºi asume riscuri ceva mai ridicate în speranþa cã ºi câºtigurile
ce le vor obþine vor fi mai importante ºi ca atare vor include în portofoliu numai acþiuni ale
unor companii cu potenþial ridicat de dezvoltare pe termen mediu ºi lung (acþiuni de creºtere
cum sunt ele denumite de cãtre specialiºti). În acest caz dividendele ce vor fi încasate sunt
mici, aproape nesemnificative pentru cã respectivele companii folosesc toate resursele de
care dispun pentru a-ºi finanþa dezvoltarea activitãþii productive ºi ca atare nu rãmân prea
mulþi bani pentru a fi distribuiþi cãtre acþionari sub formã de dividend. Dacã însã politica
firmei se dovedeºte a fi inspiratã, în câþiva ani cifra de afaceri ºi profitul acesteia vor creºte ºi
ca atare ºi preþul de piaþã al acþiunilor sale se va aprecia. Astfel, investitorul va câºtiga cel mai
mult din aprecierea preþului acþiunilor deþinute de el (sau în unele cazuri din acþiunile
gratuite distribuite de companie) ºi foarte puþin sau deloc din divident. Astfel de investiþii
sunt mai riscante pentru cã existã riscul ca politica de dezvoltare a firmei ºi investiþiile fãcute
de aceasta sã nu dea rezultatele scontate, iar termenul optim de aºteptare pentru un
plasament de acest tip este de cel puþin 1 an (în general 2-5 ani).
Acest criteriu de selecþie bazat pe tipul de acþiuni (acþiuni de creºtere sau acþiuni plãtitoare de
dividende) nu este singurul. Existã de exemplu investitori care cumpãrã cu precãdere acþiuni
lichide la mai multe companii din domenii diferite de activitate, corect evaluate de piaþã, în
speranþa cã în perioadele de creºtere ale pieþei acestea se vor sincroniza cu trendul general,
dupã cum existã investitori care vor selecta ºi vor include în portofoliu doar companii
subevaluate semnificativ la momentul respectiv, chiar dacã acestea sunt foarte puþin lichide.
O componentã importantã a strategiei de plasament o reprezintã diversificarea portofoliului,
principiu la care ne vom referi pe larg în subcapitolul urmãtor. Aºa cum vom vedea ulterior,
aceasta presupune alocarea portofoliului pe mai multe tipuri de instrumente, sectoare de
activitate ºi companii diferite, pentru a împãrþi riscul (dupã modelul zicalei populare “nu e
bine sã punem toate ouãle în acelaºi coº”).
De asemenea, alegerea momentelor de cumpãrare ºi de vânzare constituie un element
important al strategiei. Unii investitori preferã sã acumuleze gradual pachete mici de acþiuni
la companii considerate solide ºi cu rezultate financiare solide, fãrã sã îºi punã problema
vânzãrii acestora. O astfel de strategie se numeºte în literatura de specialitate “cumpãrã ºi
pãstreazã pe termen lung”. Alþii vor dori însã sã speculeze miºcãrile pe termen scurt sau
mediu ale pieþei ºi vor cumpãra acþiuni înaintea datelor de comunicare a rezultatelor
financiare sau de anunþ al dividendelor, dacã anticipeazã cã aceste ºtiri vor fi favorabile,
pentru ca ulterior acestor evenimente sã vândã în profit beneficiind de creºterile de preþ
determinate de aceste evenimente.
O altã variantã posibilã este urmãrirea ciclurilor anuale ale pieþei pentru a cumpãra acþiuni la
sfârºitul primãverii sau înainte de toamnã când de regulã preþurile sunt mai coborâte ºi sã le
vândã la final de an sau în luna ianuarie chiar când, dupã cum a arãtat tradiþia din ultimii ani,
preþurile ating maxime pentru ciclul anual respectiv.
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Cele de pânã acum sunt numai câteva variante principale de strategii de investiþii axate atât
pe criterii financiare (lichiditate, grad de supraevaluare/subevaluare a companiei, potenþial
de creºtere sau de platã a dividendelor, etc.), cât ºi de orizontul de timp.
Odatã stabilitã strategia de investiþii, rãmâne doar de selectat titlurile ce vor fi incluse în
portofoliu, potrivit criteriilor menþionate în strategie. Pentru aceasta este necesarã o analizã
atentã a caracteristicilor companiilor vizate, a evoluþiei performanþelor economice ale
acestora pe parcursul unei perioade mai îndelungate de timp, încercând sã se estimeze
tendinþa viitoare a acestora.
Aceasta reprezintã analiza fundamentalã a companiei respective ºi eficienþei investiþiei în
acþiunile emise de aceasta, activitate cãreia îi vom dedica un capitol de sine stãtãtor în ghidul
nostru. La momentul de faþã vom spune doar cã ea presupune culegerea de informaþii corecte
ºi verificate din surse oficiale cu privire la parametrii economici ai companiei (activ
economic, datorii, cifrã de afaceri, cheltuieli, profit, etc.) pentru cel puþin 3-5 ani în urmã ºi
calcularea pe baza acestora a unor indicatori (de tipul ratelor de rentabilitate economicã sau a
gradului de îndatorare, etc.) având ca scop aflarea valorii corecte a acþiunilor companiei.
Odatã determinatã aceastã valoare, ea este comparatã cu preþul de piaþã al acþiunilor,
rezultând decizia de cumpãrare (dacã preþul este mai mic decât valoarea rezultatã din
analizã) sau de vânzare (dacã preþul de piaþã depãºeºte valoarea corectã determinatã pe baza
analizei fundamentale).

I.3. Principii de bazã: randament, risc, lichiditate, diversificare
Dupã cum aþi remarcat cu siguranþã pânã acum, atunci când vorbim despre un plasament
pe piaþa financiarã existã cel puþin 3 parametri foarte importanþi pe care trebuie sã-i avem
în vedere ºi în funcþie de care luãm sau nu decizia de a investi în instrumentul respectiv.
Vom încerca în cele ce urmeazã sã desluºim semnificaþiile acestora ºi sã vedem ulterior
ce înseamnã o diversificare eficientã a portofoliului.
Randamentul unui plasament se calculeazã raportând profitul net obþinut la un moment dat
la capitalul investit iniþial.

Randament =

Profit
Capital investit

Profitul net poate fi atât ipotetic (calculat la un moment dat în funcþie de preþul de piaþã al
titlurilor respective, ele fiind în continuare deþinute în portofoliu) sau final (calculat la
momentul vânzãrii, raportat la preþul de vânzare). Atunci când ne referim la profitul net,
avem în vedere diferenþa dintre preþul curent sau preþul de vânzare ºi preþul la care acþiunile
respective au fost cumpãrate, din care se scad toate costurile ocazionate de tranzacþie
(comisioane de brokeraj, taxe, impozite, etc.). Unii investitori includ în calculul de
randament ºi dividendele nete încasate sau acþiunile primite cu titlu preferenþial.

Profit = Preþ de vânzare - Preþ de cumpãrare + Dividendul net încasat
Prin raportarea acestui profit net la valoarea investiþiei iniþiale se obþine un randament
procentual care apoi poate fi anualizat astfel încât el sã poatã fi comparat cu randamentele
aduse de alte tipuri de instrumente de investiþie (de exemplu, o dobânda bancarã sau o
dobândã plãtitã de obligaþiuni).
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Anualizarea înseamnã împãrþirea randamentului calculat iniþial la numãrul de zile pentru
care a fost deþinut plasamentul respectiv ºi apoi înmulþirea cifrei rezultate cu 365.
Semnificaþia cifrei astfel obþinute este randamentul ipotetic care ar fi putut fi obþinut dacã
plasamentul ar fi evoluat în condiþii similare timp de un an de zile ºi ar fi fost pãstrat pe toatã
aceastã perioadã. Deºi calculul de anualizare este utilizat adesea de cãtre investitori, el este
mai relevant în cazul plasamentelor în obligaþiuni ºi destul de relativ în situaþia investiþiilor
în acþiuni pentru care fluctuaþiile de preþ sunt importante de la o perioadã la alta.

Randament anualizat =

Randament
x 365 zile
durata plasamentului

Foarte concret, dacã de exemplu am cumpãrat acþiuni Petrom (simbol bursier SNP) la preþul
de 0,50 RON pe acþiune ºi le vindem la nivelul de 0,60 RON pe acþiune dupã o perioadã de
deþinere de 2 luni de zile, iar pentru aceste operaþiuni am plãtit comisoane totale de 0,01
RON, atunci profitul nostru net este de 0,60 – 0,50 – 0,01 RON, adicã 0,09 RON.
Randamentul net este obþinut împãrþind profitul net (adicã 0,09 RON) la investiþia iniþialã
(cei 0,50 RON plãtiþi la momentul cumpãrãrii), acesta fiind în cazul nostru egal cu 18%
pentru perioada de 2 luni de deþinere. Pentru a anualiza acest randament împãrþim 18% la 2 ºi
înmulþim cu 12 luni (câte are un an). Rezultatul este un randament anualizat de 108%.
Riscul unui plasament este dat de posibilitatea ca valoarea acestuia sã evolueze în sens
negativ pe termen scurt sau chiar pe termen mediu ºi lung astfel cã la momentul vânzãrii
suma obþinutã sã fie mai micã decât cea investitã iniþial. În termeni de specialitate riscul este
o mãsurã statisticã a posibilitãþii ca preþul de piaþã sã evolueze în sens negativ faþã de
estimarea iniþialã (care de regulã este o medie a ultimei perioade). Pentru simplitate se poate
considera cã riscul este egal cu diferenþa dintre preþul la care au fost cumpãrate acþiunile
respective (sau preþul lor curent de piaþã) ºi nivelul minim la care investitorul apreciazã cã
ele ar putea sã scadã pe perioada pe care el intenþioneazã sã le pãstreze în portofoliu.
Importanþa determinãrii riscului este în primul rând aceea cã permite o estimare a efectelor
pe care le-ar resimþi portofoliul în cazul în care aceastã variantã negativã s-ar materializa
efectiv. De asemenea, este utilã compararea riscului cu câºtigul potenþial aºteptat pentru
plasamentul respectiv. Dacã riscul este semnificativ mai mare decât aºteptãrile de câºtig,
atunci probabil cã plasamentul în cauzã nu este chiar atât de eficient. Dacã însã câºtigul
potenþial aºteptat este mai mare decât riscul estimat, atunci investiþia în cauzã meritã sã fie
efectuatã.
Lichiditatea este o componentã foarte importantã a pieþei bursiere ºi o caracteristicã ce nu
trebuie niciodatã neglijatã a oricãrui plasament pe piaþa financiarã. Lichiditatea este definitã
de cãtre specialiºti ca posibilitatea de a transforma în bani un plasament, într-un timp cât mai
scurt ºi fãrã ca acest demers sã conducã la scãderea valorii sale. De exemplu, în cazul unui
depozit bancar la 3 luni lichiditatea este destul de redusã pentru cã desfiinþarea sa înainte de
trecerea celor 3 luni conduce la pierderea dobânzii. În acelaºi timp o deþinere de acþiuni la o
companie foarte tranzacþionatã la bursã se poate transforma în bani în termen de 3-4 zile
lucrãtoare fãrã ca asta sã conducã la scãderea preþului de piaþã ºi deci la o potenþialã pierdere
de randament pentru investitor.
Definiþia de mai sus a lichiditãþii se referã la plasamentele deþinute în portofoliu. Termenul
de lichiditate este însã adesea folosit ºi în legãturã cu titlurile financiare tranzacþionate la
bursã, caz în care semnificaþia sa este destul de diferitã. Practic, în cazul unei companii
9

listate la bursã lichiditatea este valoarea medie a schimburilor zilnice cu acþiunile companiei
respective pe o perioadã anume de timp (de regulã câteva luni sau chiar un an). În acest caz
lichiditatea aratã valoarea sumelor care sunt vehiculate zilnic (în medie) pe acþiunile
companiei în cauzã, ceea ce oferã o bunã imagine asupra capitalurilor ce pot fi investite în
titlurile respective fãrã eforturi deosebite ºi fãrã a influenþa preþul.
Aºa cum precizam iniþial, aceste trei caracteristici (randament potenþial, risc ºi lichiditate)
prezintã valori diferite în cazul fiecãrui instrument financiar în funcþie de ele investitorii se
orienteazã atunci când îºi construiesc un portofoliu. Unul din principiile de bazã de la care nu
trebuie sã se facã niciodata rabat atunci când se alcãtuieºte un astfel de portofoliu este cel al
diversificãrii. Prin diversificare se are în vedere plasarea banilor în cât mai multe
instrumente ºi tipuri de active pentru a limita riscul la care se expune portofoliul.
Diversificarea se face atât în ceea ce priveºte pieþele pe care se investeºte (depozite bancare,
obligaþiuni, fonduri de investiþii, acþiuni tranzacþionate la bursã, instrumente derivate etc)
cât ºi pe zone geografice, sectoare de activitate economicã (servicii financiare, energie,
petrol, chimie, industrie grea, IT, farmaceutice, etc) sau companii.
Studii efectuate pe pieþele mature la începutul anilor 1990 aratã cã de exemplu o
diversificare eficientã a unui portofoliu de acþiuni presupune alocare în mod egal a banilor pe
circa 9 – 12 titluri diferite ºi pe cât posibil reprezentante ale unor sectoare economice
diferite. În cazul unor portofolii de valoare mai redusã însã acest lucru este greu de realizat
dar se recomandã totuºi împãrþirea capitalului în cel puþin 2 sau 3 active distincte.
De exemplu o persoanã care dispune în total de suma de 30.000 RON ar putea decide sã îi
aloce în felul urmãtor pentru un grad cât mai ridicat de diversificare: 5.000 RON depozite
bancare, 5.000 RON obligaþiuni sau fonduri mutuale ºi 20.000 RON acþiuni tranzacþionate
la bursã. Aceastã din urmã sumã ar trebui la rândul sãu alocatã cãtre cel puþin 3-4 companii
diferite, fiecare din alt sector de activitate (de exemplu petrolier, bancar, farmaceutic ºi
industrie chimicã).

I.4. Despre acþiuni
Acþiunile tranzacþionate la bursã sunt cele mai populare plasamente pe piaþa de capital
pentru cã ele reprezintã un echilibru optim între riscul asumat (mai mare decât în cazul
obligaþiunilor dar totodatã mai coborât decât în cazul instrumentelor derivate) ºi câºtigul
potenþial a fi obþinut (peste dobânda la obligaþiuni dar mai coborât decât cel teoretic în cazul
speculaþiilor cu contracte futures).
EVOLUÞIA TRANZACÞIILOR CU ACÞIUNI
Valoarea totalã a tranzacþiilor

milioane
2,500.00 €

An
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2,000.00 €

1,500.00 €

1,000.00 €

500.00 €

0.00 €
1999
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

Valoarea totalã a tranzacþiilor
84,067,123
93,244,168
148,544,838
222,426,577
268,641,352
598,072,158
2,152,052,959

Acþiunile reprezintã conform celor mai uzuale definiþii o participare în capitalul social al
unei companii. Acþionarii deþin un drept de proprietate asupra activelor nete ale firmei
respective, desigur proporþional cu numãrul de acþiuni deþinute. Ei au dreptul sã fie informaþi
cu privire la activitatea companiei, sã participe la Adunarea Generalã a Acþionarilor ºi sã
voteze cu privire la deciziile ce se iau în acest organism ºi sã încaseze dividende dacã
societatea a avut profit. De cealaltã parte însã, dacã societatea are o evoluþie negativã ºi
ajunge în incapacitate de platã (faliment), acþionarii sunt ultimii care sunt despãgubiþi, dupã
ce se plãtesc datoriile la stat ºi cãtre salariaþi, dupã rambursarea creditelor bancare ºi
rãscumpãrarea obligaþiunilor emise. Din acest motiv se considerã cã gradul de risc al unei
deþineri de acþiuni este mai mare decât în cazul cumpãrãrii de obligaþiuni pentru cã în caz de
faliment un deþinãtor de obligaþiuni este despãgubit înaintea acþionarului.
Existã mai multe criterii de clasificare a acþiunilor în funcþie de caracteristicile acestora.
Cele mai întâlnite tipuri de acþiuni sunt acþiunile comune ºi acþiunile preferenþiale. Pânã
acum în România în cazul societãþilor tranzacþionate la bursã nu am avut de-a face decât cu
acþiuni comune. Acestea prezintã toate drepturile ºi caracteristicile discutate mai sus: drept
de proprietate asupra patrimoniului companiei conform cu numãrul de acþiuni deþinute,
drept de vot în Adunarea Generalã a Acþionarilor (AGA) ºi dreptul de a încasa dividend dacã
societatea încheie exerciþiul financiar anual cu profit ºi în AGA se hotãrãºte repartizarea de
dividend. Acest divident este aºadar variabil în funcþie de rezultatele ºi politica pe care o are
compania (de a investi în dezvoltarea activitãþii sau de a plãti dividende acþionarilor).
Acþiunile preferenþiale presupun în general un dividend fix precizat încã de la început care
este încasat în totalitate în fiecare an în care compania a realizat profit, dar în acelaºi timp o
limitare sau eliminare totalã a dreptului deþinãtorilor de a participa la Adunarea Generalã a
Acþionarilor ºi de a vota. Aºadar o companie promite plata cu regularitate a unui dividend
mai ridicat pentru acþionarii care cumpãrã acþiuni preferenþiale, dar aceºtia nu au dreptul sã
se implice în nici un fel în activitatea acesteia ºi nu pot influenþa deciziile ce se iau în AGA.
Ca atare, atunci când acþiunile comune se tranzacþioneazã la bursã concomitent cu acþiunile
preferenþiale, cotaþiile lor sunt destul de diferite.
Fãrã a intra în detalii de analizã financiarã, trebuie totuºi spus cã acþiunile au o valoare
nominalã egalã cu suma pe care ele o reprezintã în capitalul social al companiei. Valoarea
nominalã este doar o convenþie ºi nu prezintã un punct de referinþã pentru a aprecia preþul
corect al acþiunii respective. De asemenea, este important de precizat faptul cã durata de
viaþã a acþiunilor comune este nelimitatã, spre deosebire de obligaþiuni care au o duratã de
viaþã limitatã (chiar dacã în unele cazuri ea poate fi ºi de 20-30 de ani).
Aºa cum aminteam ºi în subcapitolele anterioare, investiþia în acþiuni listate la bursã se face
atât pentru dividendele ce ar putea fi obþinute, cât ºi pentru creºterile anticipate ale preþului
de tranzacþionare. Înainte de a cumpãra acþiuni într-o societate este necesarã o informare cu
privire la domeniul în care activeazã, structura acþionariatului, performanþele financiare,
cadrul legislativ, etc.
Practic, preþul de tranzacþionare al acþiunilor poate fi influenþat de o largã gamã de factori
dintre care meritã amintiþi cel puþin urmãtorii: evoluþia generalã a economiei ºi a pieþei de
capital, ºtirile oficiale transmise de companie (cu privire la câºtigarea de noi contracte de
desfacere, pãtrunderea pe noi pieþe zonale, investiþii, schimbãri ale conducerii, modificarea
structurii acþionarilor semnificativi, profiturile obþinute, etc.), estimãrile analiºtilor transmise
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prin rapoartele de analizã întocmite de aceºtia ºi transmise clienþilor instituþionali sau chiar
publicate, articole de presã, sentimentul general al investitorilor ºi psihologia pieþei,
semnale de analizã tehnicã, etc.

I.5. Despre drepturile de subscriere
Uneori companiile tranzacþionate la bursã au nevoie sã atragã fonduri bãneºti suplimentare
pentru a-ºi finanþa programul de investiþii în dezvoltarea capacitãþilor de producþie sau chiar
pentru a achiziþiona alte companii de dimensiuni mai reduse, dar care le-ar permite sã-ºi
sporeascã semnificativ cota de piaþã. Un astfel de exemplu l-a constituit recent achiziþia
pachetului majoritar al Bãncii Comerciale Române de cãtre Erste Bank. Pentru aceastã
achiziþie banca austriacã a lansat o ofertã de majorare de capital prin emiterea de obligaþiuni
ºi de acþiuni preferenþiale.
Atragerea fondurilor suplimentare se poate face atât printr-o emisiune de obligaþiuni
corporative, cât ºi printr-o majorare de capital social. În cazul majorãrii de capital social sunt
emise noi acþiuni, comune sau preferenþiale aºa cum precizam în subcapitolul anterior.
Valoarea nominalã a acestor acþiuni nou emise este de regulã egalã cu cea a acþiunilor
anterior emise, dar preþul la care ele sunt vândute cãtre cei interesaþi este determinat în raport
cu valoarea pe acþiune a activelor nete ale companiei. Aºa se face cã de regulã preþul de
emisiune al noilor acþiuni este mai mare decât valoarea nominalã, diferenþa numindu-se
“primã de emisiune”. Pentru a stimula însã interesul investitorilor de a cumpãra aceste
acþiuni nou emise, preþul lor de emisiune este de regulã stabilit de conducerea companiei la
un nivel inferior preþului curent de piaþã. Pentru a da posibilitatea acþionarilor deja existenþi
sã îºi conserve cota deþinutã în companie, aceºtia beneficiazã de dreptul de a subscrie primii
acþiunile nou emise. Acest drept se numeºte “drept de preempþiune” sau “drept de
preferinþã”.
În funcþie de numãrul de acþiuni cu care se face majorarea de capital ºi de numãrul de acþiuni
vechi deþinute fiecare acþionar primeºte un anumit numãr de drepturi de preferinþã. Aceste
drepturi de preferinþã sunt titluri de valoare, la fel ca ºi acþiunile sau ca obligaþiunile, ºi pot fi
pãstrate sau pot fi vândute, ele tranzacþionându-se la bursã. Cele mai importante
caracteristici ale drepturilor de preferinþã sunt durata de viaþã limitatã ºi faptul cã singurul
avantaj pe care îl oferã este dreptul de a subscrie un anumit numãr de acþiuni noi la preþul de
ofertã. De regulã, drepturile de preferinþã sunt emise la puþin timp dupã ce Adunarea
Generalã a Acþionarilor aprobã iniþierea procedurilor de majorare a capitalului prin aport de
numerar ºi expirã cu câteva zile înaintea începerii subscrierilor efective. Existã astfel o
perioadã de câteva sãptãmâni (sau chiar 1-2 luni în unele cazuri) în care acþionarii vechi care
au dobândit aceste drepturi de preferinþã se pot decide dacã sã le vândã pe piaþã la preþul la
care ele se tranzacþioneazã sau sã le pãstreze ºi sã subscrie la majorarea de capital.
Preþul de piaþã al drepturilor de subscriere este în majoritatea timpului foarte apropiat de
nivelul rezultat din calculul matematic fãcut pornind de la preþul de piaþã al acþiunii
respective, preþul de ofertã ºi numãrul de drepturi necesare pentru a subscrie o acþiune nouã.
De exemplu, dacã pentru a subscrie o acþiune nouã la preþul de 1,00 RON este necesar un
singur drept de subscriere, iar preþul de piaþã al acþiunii respective este în momentul
respectiv de 1,50 RON, atunci valoarea teoreticã a unui drept de preferinþã este egal cu 1,50
RON– 1,00 RON adicã 0,50 RON. Principiul care stã la baza acestui calcul este acela cã unui
investitor ar trebui sã-i fie perfect indiferent dacã achiziþioneazã acþiunea veche de pe piaþã la preþul
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curent de cotare sau dimpotrivã, cumpãrã dreptul de subscriere ºi apoi subscrie o acþiune
nouã. Efortul financiar ar trebui sã fie absolut identic, indiferent de varianta aleasã. Din
aceastã ecuaþie rezultã preþul corect de piaþã al dreptului de subscriere.

I.6. Despre obligaþiuni
Spre deosebire de acþiuni care presupun o participare la capitalul social al companiei
respective (adicã faptul de a deveni asociat, partener în compania respectivã, împãrþind
câºtigurile ºi participând la pierderi), obligaþiunile nu sunt altceva decât un împrumut
acordat pentru un anumit timp bine determinat, la o dobândã fixã sau variabilã dar precizatã
clar încã din momentul emiterii obligaþiunilor ºi care se poate transfera unui terþ prin vânzare
pe piaþa bursierã.
EVOLUÞIA TRANZACÞIILOR CU OBLIGAÞIUNI
Valoare totalã a tranzacþiilor
milioane
80.00 €
70.00 €

An
2001
2002
2003
2004
2005

60.00 €
50.00 €
40.00 €
30.00 €

Valoarea totalã a tranzacþiilor
172
238,704
4,556,257
71,266,812
29,776,176

20.00 €
10.00 €
0.00 €
2001

2002

2003

2004

2005

Obligaþiunile sunt emise de cãtre companiile care au nevoie de finanþare ºi care încearcã sã o
obþinã mai ieftin decât s-ar putea împrumuta de la bancã, evitând astfel alternativa unei
majorãri de capital care ar presupune o posibilã diluare a drepturilor de vot ºi a beneficiilor
acþionarilor existenþi deja ºi în acelaºi timp apariþia de noi acþionari în cadrul companiei. O
emisiune de obligaþiuni este consideratã mai ieftinã aºadar, nu numai faþã de alternativa
împrumutului bancar ci ºi faþã de cea a emiterii de noi acþiuni pentru cã de-a lungul timpului
s-a constatat din punct de vedere statistic faptul cã dividendele plãtite în cazul în care s-ar
emite noi acþiuni sunt mai costisitoare decât dobânzile datorate deþinãtorilor de obligaþiuni.
Emitenþii de obligaþiuni pot fi instituþii ale administraþiei publice centrale sau locale (de
exemplu obligaþiunile de stat, cele municipale si cele emise de consiliile judeþene) sau
companii private, caz în care ele poartã denumirea de obligaþiuni corporative. Teoretic,
riscul în cazul obligaþiunilor emise de administraþiile publice centrale ºi locale este foarte
redus pentru cã este greu de imaginat cã acestea vor intra în incapacitate de platã ºi nu vor
putea rambursa împrumutul obligatar, în timp ce obligaþiunile corporative comportã un risc
ceva mai ridicat.
La fel ca ºi acþiunile, obligaþiunile pot fi clasificate dupã mai multe criterii. Un criteriu
important se referã la datele de platã ale dobânzii ºi de rambursare a împrumutului obligatar.
Astfel, unele emisiuni obligatare plãtesc periodic cuponul de dobândã, fie trimestrial, fie
semestrial. În mod similar ºi suma împrumutatã poate fi rambursatã în mai multe etape pe
parcursul duratei de viaþã a obligaþiunilor. Aceasta vine atât în sprijinul companiei emitente
care rambursând în mai multe tranºe va plãti astfel o dobândã din ce în ce mai redusã ca sumã
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totalã (aferentã numai pãrþii din împrumut rãmasã în continuare în derulare), cât ºi în
ajutorul deþinãtorilor, care astfel îºi transformã gradual în lichiditãþi plasamentul astfel fãcut,
mai devreme de data scadenþei finale, putându-se orienta cãtre noi oportunitãþi de plasament
oferite de piaþã. La polul opus se situeazã obligaþiunile care plãtesc toatã dobânda în final ºi
ramburseazã integral suma împrumutatã la data scadenþei. Acestea poartã denumirea de
“obligaþiuni cu cupon zero” pentru cã nu plãtesc nimic pe parcurs ci returneazã totul doar la
scadenþa obligaþiunilor. ªi aici existã avantaje ºi dezavantaje. Pe de o parte, compania
emitentã se poate folosi o perioadã mai îndelungatã de bani, pentru cã nu face nici un fel de
plãþi în avans, dar pe pe altã parte dobânda plãtitã este mai mare ºi efortul financiar la data
rambursãrii este dificil de susþinut.
Un alt criteriu important de clasificare a obligaþiunilor este modalitatea de calcul a dobânzii.
Astfel, în unele situaþii dobânda este fixã, indiferent de evoluþia pieþei monetare iar în alte
situaþii se practicã o dobândã variabilã, calculatã ºi anunþatã periodic (trimestrial sau
semestrial de exemplu). Pentru perioadele de creºtere a dobânzii monetare, este avantajos
pentru companie sã se împrumute la dobânzi fixe, iar pentru deþinãtori (investitori) aceastã
situaþie este una nedoritã. În anii în care dobânda pieþei monetare cunoaºte un trend
descendent însã, lucrurile stau exact invers: investitorii preferã sã cumpere obligaþiuni cu
dobândã fixã, iar companiile preferã sã emitã obligaþiuni cu dobândã variabilã. Marea
majoritate a obligaþiunilor sunt garantate printr-o poliþã de risc financiar. Aceasta înseamnã
cã în cazul în care emitentul intrã în incapacitate de platã ºi la scadenþã nu reuºeºte sã
ramburseze împrumutul ºi sã plãteascã dobânda, asiguratorul o va face în locul sãu. Ca atare
riscul este ceva mai coborât în cazul obligaþiunilor garantate ºi de aceea dobânda plãtitã de
acestea este mai micã decât în cazul obligaþiunilor negarantate.
Existã încã multe alte criterii de clasificare a obligaþiunilor asupra cãrora nu vom insista aici.
Amintim doar cã unele obligaþiuni sunt convertibile în acþiuni la momentul la care ele ajung
la maturitate. Aceastã clauzã de convertibilitate este de regulã în beneficiul emitentului care,
la data scadenþei, dacã apreciazã cã suma de platã ar fi prea ridicatã ºi ar putea sã-i creeze
dificultãþi pe termen scurt, poate alege sã transforme obligaþiunile în acþiuni, la o ratã de
conversie rezultatã din raportul valorilor nominale ale celor douã tipuri de instrumente.
Astfel, se va plãti doar dobânda aferentã ultimei scadenþe, iar deþinãtorii de obligaþiuni vor
deveni acþionari ai companiei primind în schimbul obligaþiunilor acþiuni comune, cu drept
de vot ºi de încasare de dividende.

I.7. Mecanismele finanþãrii prin piaþa de capital
Pânã acum am discutat în cadrul acestui capitol despre piaþa de capital aproape exclusiv din
perspectiva investitorului, adicã a celui care cumpãrã acþiuni ºi obligaþiuni sau drepturi de
preferinþã, le pãstreazã în portofoliu o perioadã de timp ºi apoi le vinde încercând sã obþinã
un profit net din aceste tranzacþii, luând în calcul ºi dividendele încasate.
Piaþa de capital se adreseazã însã în egalã mãsurã ºi emitenþilor, companiilor private
interesate sã atragã resurse de finanþare pentru a-ºi susþine ºi dezvolta activitatea comercialã.
Mecanismele finanþãrii prin piaþa de capital þin tot de cele trei tipuri de instrumente analizate
anterior. O companie poate apela la o majorare de capital prin ofertã publicã adresatã tuturor
celor interesaþi prin care investitorii cumpãrã cu numerar acþiunile noi emise plãtind în
schimbul lor un preþ cerut de companie ºi care de regulã se situeazã peste valoarea contabilã
a unei acþiuni vechi. Aceste resurse atrase sunt la prima vedere gratuite pentru cã societatea
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în cauzã nu va plãti o dobândã pentru ele. Totuºi acþionarii noi veniþi în companie vor avea
inclusiv dreptul de a vota în Adunarea Generalã a Acþionarilor ºi de a încasa dividend, deci la
un moment dat în viitor, dacã societatea va avea profit, se vor plãti dividende.
Atunci când o majorare de capital nu este doritã de cãtre acþionarii existenþi de teama diluãrii
propriilor participaþii în companie sau din dorinþa de a nu face pãrtaºi la afaceri ºi alþi
acþionari, se poate alege varianta unui împrumut de obligaþiuni. Acesta poate fi realizat tot
prin ofertã publicã, iar caracteristicile acesteia pot fi construite exact pe nevoile ºi structura
doritã de finanþare a companiei: pe termen scurt (1-3 ani) sau mai lung (5-10 ani), cu
dobândã fixã sau cu dobândã variabilã, cu plata integralã în final sau cu rambursãri periodice
anticipate (trimestriale, semestriale, anuale, etc.), convertibile în acþiuni la scadenþã sau nu,
garantate cu poliþã de risc financiar sau nu, etc..
Avantajele finanþãrii prin piaþa de capital constau în primul rând în costurile mai reduse
comparabil cu varianta împrumutului bancar, flexibilitate ridicatã, timpul mai scurt necesar
atragerii sumelor respective, îmbunãtãþirea imaginii companiei ºi creºterea notorietãþii, etc.
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PIAÞA DE
CAPITAL
II.1. Piaþa de capital în România
În România instituþiile ºi mecanismele pieþei de capital au
început sã se cristalizeze în anii '90. Prima lege a pieþei de
capital, Legea 52, a apãrut în anul 1994, an în care s-a
înfiinþat ºi Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) ca autoritate de reglementare ºi supervizare a
pieþei de capital.
Dupã o pauzã de jumãtate de secol, Bursa de Valori
Bucureºti a fost reînfiinþatã în anul 1995, primele
tranzacþii fiind derulate în luna noiembrie. În anul urmãtor,
1996, a fost înfiinþatã a doua piaþã de tranzacþionare a
acþiunilor din România, RASDAQ, constituitã dupã
modelul pieþei NASDAQ din Statele Unite ale Americii.
Începutul pieþei de capital în þara noastrã a fost legat de
Programul de Privatizare în Masã (PPM), prin care s-a
realizat privatizarea a peste 5.000 de companii deþinute de
stat prin distribuirea în mod gratuit a unei pãrþi a
capitalului acestora cãtre toþi cetãþenii României în vârstã
de peste 18 ani. Procesul de privatizare s-a continuat prin
vânzarea acþiunilor rãmase în proprietatea statului cãtre
investitori strategici ºi financiari, români ºi strãini.
Piaþa RASDAQ a fost constituitã pentru a asigura cadrul
de tranzacþionare a acþiunilor firmelor privatizate. Astfel,
s-a acordat posibilitatea de vânzare deþinãtorilor
individuali, posesori ai certificatelor de acþionar emise în
urma privatizãrii, ºi posibilitatea de cumpãrare
investitorilor interesaþi de plasamente pe piaþa de capital
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sau de preluare a controlului asupra unora dintre companiile listate. Bursa de Valori
Bucureºti a fost creatã ca o piaþã care sã reuneascã elita firmelor listate ºi tranzacþionate din
þara noastrã, selectate pe baza unor criterii riguroase de performanþã ºi eficienþã.
Ulterior lansãrii celor douã pieþe, structura firmelor tranzacþionate s-a îmbogãþit cu
companii înfiinþate dupã 1989 prin subscripþie publicã sau deschise prin oferte publice
iniþiale de acþiuni. Astfel, pe lângã o creºtere cantitativã, structura firmelor listate s-a
îmbogãþit ºi calitativ: cea mai mare parte a firmelor listate în urma PPM erau societãþi din
industrie, în timp ce firmele listate ulterior aparþin ramurilor din servicii – domenii cu o
pondere în creºtere în economie.
În anul 2000 a început derularea ofertelor publice de obligaþiuni încheiate cu succes în
România, iar în anul urmãtor au avut loc primele tranzacþii cu obligaþiuni la bursa de valori.
Segmentul obligaþiunilor municipale a cunoscut o dezvoltare acceleratã din punct de vedere
al numãrului emitenþilor ºi valorii emisiunilor. Emisiunile de obligaþiuni municipale au fost
însoþite de emisiuni de obligaþiuni corporative aparþinând în general bãncilor ºi altor
societãþi financiare. În 2005 s-au derulat ºi primele tranzacþii cu drepturi de preferinþã
aferente unor majorãri de capital social.
EVOLUÞIA NUMÃRULUI DE INVESTITORI
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Evoluþia acþiunilor listate a fost una moderatã în primii ani de tranzacþionare, pe mãsura
consolidãrii ºi implementãrii mecanismelor de tranzacþionare ºi investiþii. În 1997 acþiunile
au cunoscut o creºtere acceleratã, alimentatã de investitori strãini ºi de aºteptãri optimiste cu
privire la evoluþia economicã în România; urmãtorii trei ani au adus însã scãderi generalizate
de preþuri ale acþiunilor. În continuare, lucrurile s-au schimbat: la începutul anilor 2000, pe
mãsurã ce conjunctura economicã a început sã înregistreze progrese vizibile, interesul
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investitorilor strãini pentru pieþe emergente a revenit, iar preþurile acþiunilor au ajuns la
niveluri extrem de atrãgãtoare dupã trei ani de scãdere, tendinþa generalã la bursã s-a
inversat. Astfel, preþurile acþiunilor au crescut continuu în urmãtorii 4 ani, recuperând
decalajul de valoare faþã de pieþele din jur.
În anul 2005 s-a finalizat procesul de fuziune al celor douã pieþe de tranzacþionare din þara
noastrã, Rasdaq ºi Bursa de Valori, entitatea rezultatã (pãstrând numele ºi mecanismele
Bursei de Valori) prezentându-se ca o piaþã solidã ºi puternicã în peisajul pieþelor de capital
din Europa Centralã ºi de Est, cu aspiraþii la un loc fruntaº în rândul acestora din punct de
vedere al principalilor indicatori.
Segmentul fondurilor de investiþii, concretizat în lansarea primelor fonduri mutuale la
începutul anilor '90, a cunoscut o istorie mai agitatã la începuturile sale dar, ulterior, a urmat
tendinþa generalã a acþiunilor, evoluând ascendent pe mãsura creºterii numãrului de
administratori ºi a creºterii interesului publicului pentru investiþiile financiare. În anul 1997
a început tranzacþionarea instrumentelor derivate în România, la Bursa Monetar-Financiarã
ºi de Mãrfuri Sibiu (BMFMS).
În perspectivã, piaþa de capital din þara noastrã se va dezvolta în continuare prin listarea unor
emitenþi puternici, atât din sectorul de stat, cât ºi din cel privat, ºi prin introducerea de
instrumente ºi mecanisme noi.
Intermedierea tranzacþiilor pe piaþa de capital se realizeazã în România de companii
specializate numite Societãþi de Servicii de Investiþii Financiare (SSIF), autorizate de
CNVM.

II.2 Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
Administrarea, reglementarea ºi supravegherea pieþei de capital se realizeazã de cãtre
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare (CNVM), autoritate administrativã autonomã cu
personalitate juridicã, subordonatã Parlamentului. CNVM este pentru piaþa de capital
echivalentul Bãncii Naþionale a României pentru piaþa bancarã sau Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor pentru piaþa asigurãrilor.
Printre atribuþiile CNVM se numãrã:
l
emiterea de regulamente ºi instrucþiuni care reglementeazã diferite aspecte ale pieþei

de capital (tranzacþionarea acþiunilor, organizarea societãþilor de servicii de investiþii
financiare, etc.);
l
aprobarea operaþiunilor legate de activitatea firmelor implicate pe piaþa de capital
(majorãrile de capital social ale firmelor tranzacþionate la bursã, deschiderea de
agenþii noi ale SSIF, etc.);
l
supravegherea aplicãrii legilor ºi regulamentelor pe piaþa de capital.
Comisia este condusã de ºapte comisari numiþi de Parlament, dintre care un Preºedinte ºi doi
Vicepreºedinþi, ºi este organizatã pe direcþii ºi departamente care se ocupã de toate
domeniile pieþei de capital (direcþia generalã autorizare-reglementare, direcþia generalã
supraveghere, etc.).
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Activitatea pe piaþa de capital este reglementatã la acest moment de Legea 297/2004. Pentru
completarea ºi aplicarea acesteia Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare emite
Regulamente ºi instrucþiuni.
Informaþii suplimentare despre Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare ºi activitatea
acestei instituþii se pot gãsi pe site-ul oficial, la adresa www.cnvmr.ro. Printre informaþiile
utile pentru investitori, disponibile pe site, se numãrã:
l
legislaþia aplicabilã pieþei de capital (legi, regulamente ºi instrucþiuni), inclusiv
proiecte de modificare a legislaþiei sau de introducere de legi noi de cãtre CNVM;
l
liste complete cu entitãþi implicate pe piaþa de capital, precum societãþi de servicii de
investiþii financiare, societãþi de administrare a investiþiilor, fonduri deschise de
investiþii, oferte publice, etc;
l
alte informaþii utile precum datele despre nivelul investiþiilor strãine, un glosar de
termeni specifici pieþei de capital sau buletinul sãptãmânal al Comisiei.

II.3 Bursa de Valori Bucureºti
Activitatea bursierã în þara noastrã dateazã din anul 1839, prin întemeierea burselor de
comerþ. La 1 decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficialã a Bursei de Valori Bucureºti, iar
peste o sãptãmânã a apãrut ºi cota bursei, publicatã în Monitorul Oficial. De-a lungul
existenþei sale, activitatea bursei a fost afectatã de evenimentele social-politice ale vremii
(rãscoala din 1907, rãzboiul balcanic 1912-1913), bursa fiind închisã apoi pe perioada
primului rãzboi mondial. Dupã redeschiderea sa, a urmat o perioadã de 7 ani de creºteri
spectaculoase, urmatã de o perioadã tot de 7 ani de scãdere acceleratã. Activitatea Bursei de
Efecte, Acþiuni ºi Schimb se întrerupe în anul 1948, moment în care erau cuprinse la cota
bursei acþiunile a 93 de societãþi ºi 77 de titluri cu venit fix (tip obligaþiuni).
Dupã o întrerupere de 5 decenii, Bursa de Valori Bucureºti a fost reînfiinþatã în anul 1995,
prima zi de tranzacþionare fiind 20 noiembrie 1995. In prima zi s-au tranzacþionat 905
acþiuni de la 6 companii cotate. Din momentul redeschiderii, bursa a cunoscut o dezvoltare
continuã. La acest moment bursa tranzacþioneazã acþiunile unora dintre cele mai importante
companii din economia româneascã, numãrul acestora urmând a creºte în viitor. In anul
2000 Bursa de Valori a absorbit, prin fuziune, ºi cealaltã piaþã de tranzacþionare a acþiunilor
din România, Rasdaq.
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Cotarea (”admiterea”) unei emisiuni de acþiuni la Bursa de Valori reprezintã o recunoaºtere a
activitãþii eficiente a societãþii emitente, datoritã unor criterii ºi a unei analize riguroase ce
trebuie îndeplinite în vederea cotãrii. Cotarea se poate face la categoria I sau la categoria a IIa a bursei (aceasta din urmã numitã ºi categorie de bazã); categoria I necesitã îndeplinirea
unor criterii suplimentare de cãtre emitenþi.
Pe lângã aceastã recunoaºtere a activitãþii lor eficiente, pentru societãþile emitente cotarea
aduce ºi alte avantaje: vizibilitate ºi publicitate pentru companiile cotate, acestea beneficiind
de o mediatizare intensã ºi devenind cunoscute opiniei publice ºi comunitãþii de afaceri;
simplificarea operaþiunilor de registru ºi de transfer al acþiunilor; posibilitãþi de finanþare pe
piaþa de capital prin emisiuni de acþiuni ºi obligaþiuni.
Bursa de Valori este condusã de un Consiliu de Administraþie format din nouã membri, ce
include un preºedinte ºi doi vicepreºedinþi. Acþionarii bursei sunt reprezentaþi în principal de
societãþile de servicii de investiþii financiare care realizeazã tranzacþii prin Bursa de Valori.
Aceasta a rezultat din demutualizarea bursei de valori ºi transformarea acesteia în societate
pe acþiuni.
Pentru informaþii suplimentare despre bursa de valori consultaþi pagina internet a acesteia la
adresa www.bvb.ro. Aceasta include ºi informaþii foarte detaliate despre bursã ºi despre
instrumentele financiare tranzacþionate pe piaþã, pagina web a BVB fiind una dintre cele mai
complexe în rândul site-urile burselor din Europa Centralã ºi de Est. Pentru informaþii
despre segmentul Rasdaq al Bursei de Valori, împreunã cu acþiunile tranzacþionate pe
acesta, vizitaþi site-ul www.rasd.ro.

II.4 Societãþi de Servicii de Investiþii Financiare
Cumpãrãrile ºi vânzãrile de acþiuni ºi de alte instrumente financiare pe piaþa de capital se
realizeazã prin firme specializate numite Societãþi de Servicii de Investiþii Financiare
(numite ºi SSIF, societãþi de brokeraj, sau societãþi de intermediere). SSIF sunt instituþii
financiare al cãror obiectiv principal este intermedierea tranzacþiilor de vânzare ºi de
cumpãrare de instrumente financiare pe piaþa de capital.
Astfel, tranzacþiile cu acþiuni listate la bursã se realizeazã numai prin intermediul acestor
societãþi specializate, ºi nu direct între cumpãrãtori ºi vânzãtori (asemenea tranzacþii fiind
interzise).
Oricum, acþiunile listate la bursã sunt emise în formã dematerializatã, adicã prin înregistrare
în cont, ºi nu în formã fizicã, tipãrite pe hârtie (în forma tipãritã se obþin doar documente care
atestã deþinerea de acþiuni, precum extrasele de cont).
De asemenea, în general SSIF nu cumpãrã în nume propriu acþiunile celor care doresc sã
vândã, ci doar intermediazã vânzarea ºi cumpãrarea de acþiuni pentru clienþii sãi.
Toate societãþile de servicii de investiþii financiare sunt autorizate de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare. Acestea respectã reglementãri ºi proceduri foarte stricte în ceea ce
priveºte activitatea desfãºuratã. De asemenea, angajaþii SSIF sunt, la rândul lor, autorizaþi de
CNVM ºi obligaþi sã respecte reglementãri ºi proceduri riguroase.
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Departamentele principale ale SSIF sunt cele de front office, tranzacþionare ºi back office.
Departamentul de front office sau brokeraj este interfaþa societãþii cu clienþii sãi.
Angajaþii acestui departament, numiþi brokeri, stabilesc împreunã cu clienþii strategiile de
investiþii ale acestora, ºi transmit instrucþiuni de cumpãrare ºi de vânzare cãtre
departamentul de tranzacþionare.
Departamentul de tranzacþionare se ocupã de introducerea ordinelor de cumpãrare ºi de
vânzare în sistemele electronice de tranzacþionare ºi de urmãrirea execuþiei acestora în bune
condiþii. Departamentul de back office se ocupã de administrarea sistemelor de gestiune ºi
evidenþã a clienþilor societãþii ºi a operaþiunilor acestora.
Alte departamente importante în cadrul societãþilor de servicii de investiþii financiare sunt:
l
departamentul de analizã, care se ocupã de studierea ºi cercetarea pieþelor ºi

instrumentelor financiare în vederea elaborãrii de analize ºi recomandãri pentru
clienþi;
l
departamentul operaþiuni clienþi instituþionali, care se ocupã de operaþiuni specifice,
precum cele de intermediere ºi coordonare a ofertelor publice de cumpãrare ºi de
vânzare de valori mobiliare sau listãri la bursã;
l
departamentul de contabilitate;
l
departamentul juridic;
l
departamentul IT;
l
departamentul pentru control intern.
Societãþile de servicii de investiþii financiare oferã clienþilor individuali o gamã largã de
servicii, pe lângã serviciul principal de intermediere a tranzacþiilor cu acþiuni ºi obligaþiuni.
Asemenea servicii includ: consultanþã, analizã ºi recomandãri cu privire la pieþele ºi
instrumentele financiare, în vederea alcãtuirii strategiilor de investiþii ºi maximizãrii
performanþelor clienþilor pe piaþa de capital; sisteme de tranzacþionare prin internet în
vederea creºterii eficienþei procedurilor de tranzacþionare.
Lista completã a societãþilor de servicii de investiþii financiare, împreunã cu date ºi persoane
de contact, ºi cu reþelele teritoriale ale acestora, este disponibilã pe pagina web oficialã a
Bursei de Valori, www.bvb.ro.

II.5 Alte instituþii ºi participanþi
Piaþa de capital include ºi alte instituþii ºi entitãþi importante în desfãºurarea operaþiunilor
acesteia. Astfel, societãþile de servicii de investiþii financiare sunt reunite într-o asociaþie
profesionalã numitã Asociaþia Brokerilor.
Aceasta are drept obiectiv reprezentarea intereselor membrilor sãi în scopul dezvoltãrii
pieþei de capital în þara noastrã. Pentru informaþii suplimentare despre asociaþie, vizitaþi
pagina oficialã a acesteia, la adresa www.asociatiabrokerilor.ro.
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Evidenþa acþionarilor firmelor tranzacþionatã la bursa este deþinutã de societãþi specializate
numite societãþi de registru. Acest segment al pieþei de capital se afla într-un proces de
consolidare într-o instituþie unicã, numitã Depozitar Central.
Cel mai important registru, ce va constitui ºi platforma viitorului depozitar central (aflat în
curs de autorizare la acest moment), este Regisco. Pentru informaþii suplimentare despre
acesta vizitaþi site-ul web www.regisco.ro.
Pe lângã Bursa de Valori Bucureºti, în þara noastrã opereazã ºi Bursa Monetar-Financiarã ºi
de Mãrfuri Sibiu (BMFMS), o piaþã specializatã pe care se tranzacþioneazã instrumente
derivate de tipul contractelor futures ºi options. Pentru informaþii despre activitatea ºi
organizarea bursei, precum ºi despre instrumentele financiare tranzacþionate pe aceastã
piaþã, vizitaþi site-ul web oficial de la adresa www.bmfms.ro.
Fondurile de investiþii din þara noastrã sunt grupate într-o asociaþie profesionalã numitã
Uniunea Naþionalã a Organismelor de Plasament Colectiv. Pentru informaþii despre uniune
ºi membrii sãi, precum ºi despre informaþii ºi date despre fondurile de investiþii din þara
noastrã, vizitaþi site-ul web oficial al uniunii de la adresa www.unopc.ro.

22

PROCEDURA
INVESTIÞIEI
LA BURSÃ
III.1 Mecanisme bursiere
Bursa este, în principal, o piaþã virtualã unde se schimbã
pachete standard la niveluri de preþ prestabilite.
Standardizarea pachetelor de acþiuni ºi prestabilirea
preþului au fost introduse pentru a uºura transferurile, astfel
cã Bursa este aproape o piaþã idealã.
Tranzacþiile se caracterizeazã prin faptul cã persoana care
adreseazã ordinul de vânzare sau cumpãrare îºi asumã
obligaþia ca imediat, sau în perioada de lichidare normalã
(câteva zile din momentul încheierii tranzacþiei), sã punã la
dispoziþia partenerului titlurile vândute sau suma de bani
reprezentând preþul tranzacþiei. Aceste tranzacþii se
deruleazã pe baza contului deschis de client la SSIF. Astfel,
un investitor poate cumpãra valori mobiliare, cu condiþia sã
plãteascã integral contravaloarea acestora. Un client care
vinde trebuie sã predea valorile mobiliare contractate în
cadrul aceluiaºi termen, primind contravaloarea integralã a
acestora în contul sãu.
În situaþia în care clientul nu-ºi respectã obligaþiile asumate,
brokerul va proceda la lichidarea poziþiei clientului sãu,
dupã cum urmeazã:
l
prin vânzarea titlurilor respective la valoarea lor de
piaþã, din momentul în care obligaþia scadentã de
depunere a fondurilor nu a fost îndeplinitã;
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prin cumpãrarea titlurilor de pe piaþã, la cursul curent, în vederea lichidãrii
poziþiei unui client care nu a predat integral titlurile vândute.
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Orice diferenþã nefavorabilã rezultatã din astfel de operaþiuni (când lichidarea poziþiei prin
vânzarea titlurilor se realizeazã la un curs mai redus decât cel la care au fost cumpãrate, sau
când cumpãrarea acestora are loc la un curs mai mare decât cel din momentul angajãrii
poziþiei) este suportatã de client.
Formarea cursului bursier
Ca pe orice piaþã, la bursã, cursul titlurilor financiare - preþul curent al acestora - se formeazã
prin confruntarea directã a cererii cu oferta. Specific bursei este însã faptul cã acest proces se
realizeazã dupã o procedurã aparte, prin intermediul unor firme specializate - (SSIF)- ºi al
unor persoane calificate în astfel de tranzacþii - agenþii de bursã.
În cadrul ºedinþei de tranzacþionare, agenþii de bursã concentreazã ordinele de vânzare ºi
cele de cumpãrare, le pun faþã în faþã ºi din aceastã confruntare rezultã un preþ care exprimã
realitatea pieþei, respectiv echilibrul dintre cerere ºi ofertã. Prin urmare, rolul agenþilor de
bursã este de a constata preþul de echilibru la un moment dat - cursul bursei - ºi nu de a-l
stabili ori de a-l impune.
Principiul urmãrit este cel al asigurãrii contrapartidei. Potrivit acestui principiu, ordinele de
cumpãrare adresate la un preþ mai ridicat ºi, respectiv, ordinele de vânzare adresate la un preþ
mai scãzut vor avea ºanse mai mari de execuþie.
Ca urmare, cumularea ordinelor de cumpãrare se realizeazã de la cel mai ridicat nivel de
curs, în sens descrescãtor, în timp ce cumularea ordinelor de vânzare se face pe limite de
curs, în sens crescãtor. Atât ordinele de cumpãrare, cât ºi cele de vânzare adresate "la piaþã"
sunt luate în considerare cu prioritate în mecanismul formãrii cursului. Pentru acestea se
urmãreºte execuþia imediatã la preþul pieþei. Ordinul de piaþã este, de fapt, ordinul "la cel mai
bun curs" prin prisma asigurãrii contrapartidei.
Orice creºtere a ofertei va duce la reducerea cursului, dupã cum orice creºtere a cererii va
duce la creºterea cursului. Dacã cele douã curbe sunt stabilite pe baza ordinelor cumulate la
un moment dat al zilei de bursã, ne aflãm pe o piaþã intermitentã, cu un singur preþ al zilei.
Dacã ordinele vin continuu la bursã în timpul programului, atunci punctul de echilibru se
deplaseazã necontenit, în funcþie de influenþa predominantã (cerere sau ofertã) ºi ne aflãm pe
o piaþã continuã, cu preþuri diferite în fiecare moment.
Pentru ca preþurile sã reflecte situaþia realã a cererii/ofertei dincolo de dezechilibrele
temporare, bursa nu se bazeazã numai pe reglarea automatã ºi spontanã, realizatã prin forþele
pieþei.
Prin reglementãrile elaborate de autoritatea pieþei ºi prin normele bursei se stabilesc anumite
mãsuri de prevenire ºi/sau corectare a dezechilibrelor artificiale sau a tendinþelor de
destabilizare a pieþei; limite maxime de variaþie a preþurilor, atingerea lor ducând la
suspendarea temporarã a tranzacþiilor; obligaþia celor care þin piaþa de a interveni pentru a
asigura un preþ corect ºi ordonat; neacceptarea ordinelor care pot destabiliza piaþa.
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Etapele derulãrii unei tranzacþii
La Bursa de Valori Bucureºti, tranzacþiile la vedere se deruleazã printr-un mecanism care
asigurã accesul direct ºi continuu al intermediarilor la informaþiile referitoare la preþ ºi la
cele furnizate de emitenþii valorilor mobiliare ºi care dau, astfel, posibilitatea clienþilor de a
lua decizia referitoare la investiþia într-o anumitã valoare mobiliarã.
Tranzacþia la vedere implicã douã fluxuri între cumpãrãtor ºi vânzãtor: fluxul de transfer al
banilor ºi fluxul de transfer al valorilor mobiliare prin transcrierea noului deþinãtor în
registrul emitentului.
Derularea ºi finalizarea tranzacþiei se efectueazã în intervalul T+3, adicã la trei zile
lucrãtoare de la data tranzacþiei. Orice tranzacþie la vedere se deruleazã în trei faze:
tranzacþionarea, compensarea-decontarea ºi, respectiv, transferul dreptului de proprietate
(schema de mai jos).
ETAPELE DERULÃRII UNEI TRANZACÞII
BVB

Client
Confirmare

Ring virtual
Compensare

Registrul
Bursei

Ordin

Ordin

SSIF
Front Office
Back Office

Raport de tranzacþionare

Compensare
Decontare
Banca de
decontare

Depozitarul
central

La sfârºitul fiecãrei zile de tranzacþionare, Bursa transmite fiecãrei societãþi de servicii de
investiþii financiare în parte, care a efectuat tranzacþii în ziua respectivã, patru rapoarte:
Raportul de Tranzacþionare, Raportul de Compensare, Raportul de Decontare ºi Raportul de
Comision.
Rolul BVB în ceea ce priveºte compensarea ºi decontarea tranzacþiilor constã în stabilirea
corectã a sumelor nete de platã sau de încasat pentru fiecare SSIF, precum ºi în asigurarea
decontãrii acestor sume. Transferul banilor de la cumpãrãtori la vânzãtori se face prin
intermediul Bãncii de Decontare. Decontarea are loc la trei zile lucrãtoare de la încheierea
tranzacþiilor în BVB ºi se realizeazã pe baza rapoartelor emise de BVB dupã fiecare ºedinþã
de tranzacþionare care sunt confirmate de cãtre SSIF-uri.
Semnarea rapoartelor este foarte importantã deoarece aceasta presupune cã persoanele
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responsabile din cadrul societãþilor de servicii de investiþii financiare (SSIF) confirmã faptul
cã cele înscrise în rapoarte sunt conforme cu evidenþele interne referitoare la tranzacþii, ca
rezultat al comparãrii lor. Aceastã operaþiune este necesarã deoarece pot apãrea erori care, în
funcþie de natura lor, pot fi remediate a doua zi. Apariþia erorilor este un lucru obiºnuit în
aceastã activitate, important fiind faptul ca ele sã fie descoperite cât mai devreme în decursul
celor trei zile, de preferat imediat dupã efectuarea tranzacþiei, pentru cã pot fi rezolvate mult
mai uºor ºi cu costuri mai reduse.
Conturile de decontare sunt alimentate numai de cãtre SSIF care au net de plãtit. Atât pentru
SSIF care au net de plãtit, cât ºi pentru cele care au net de primit, Bursa va întocmi o balanþã
de decontare din care sã rezulte sumele (de plãtit/primit), conturile ºi numele tuturor
bãncilor prin care trebuie sã se facã transferul.
Acum intervine rolul bãncii centrale BNR, care are îndatorirea de a efectua decontarea
propriu-zisã a banilor astfel: BNR are deschis, în acest scop, câte un cont pentru fiecare
societate bancarã de decontare care þine conturile de decontare ale societãþilor de servicii de
investiþii financiare ce opereazã în bursã; are, de asemenea, deschis un cont special de
decontare al BVB. Cel târziu la T+3 (dimineaþa) BNR va primi ordine de platã de la bãncile
de decontare ale SSIF care aveau sume de plãtit (debitoare), în baza cãrora va efectua
transferul din aceste conturi în contul special al BVB. În baza ordinelor de platã ºi a Balanþei
Finale de Decontare întocmite de BVB, BNR va efectua transferul din contul special al BVB
în conturile bãncilor de decontare ale SSIF creditoare care aveau de primit bani.
La momentul T+3 (dupã-amiaza), BNR confirmã Bursei de Valori Bucureºti efectuarea
tuturor operaþiunilor, dacã nu au fost probleme în decontare ºi dacã evidenþele bãncii
corespund Balanþei Finale de Decontare a BVB. Numai dupã aceastã operaþiune de
confirmare, BVB procedeazã la transcrierea noilor acþionari în registrele societãþii emitente
a cãror acþiuni au fost tranzacþionate.

Transferul dreptului de proprietate
Transferul dreptului de proprietate asupra acþiunilor tranzacþionate se realizeazã, în acest
sistem de decontare netã continuã, numai la sfârºitul celei de-a treia zile, dupã ce banii au
ajuns în conturile vânzãtorilor. Înregistrarea acþiunilor la noul cumpãrãtor se efectueazã prin
miºcãri între secþiunile Registrului Bursei de Valori Bucureºti. În registrul Bursei de Valori
sunt înregistrate numai valorile mobiliare emise în formã dematerializatã sau/ºi cele emise
în formã fizicã ºi imobilizate.
Registrul conþine informaþii referitoare la:
l
numele ºi prenumele persoanelor fizice ºi denumirea persoanelor juridice;
l
numãrul de identificare al persoanelor fizice ºi juridice, stabilite prin procedurile Bursei;
l
cetãþenia/naþionalitatea persoanelor înregistrate;
l
domiciliul/reºedinþa persoanelor fizice ºi sediul social al persoanelor juridice;
l
tipul ºi clasa valorilor mobiliare deþinute;
l
numãrul valorilor mobiliare deþinute.
Registrul este organizat în trei secþiuni:
l
secþiunea l - secþiunea contului clienþilor care nu au cont deschis la o SSIF (conþine
informaþii referitoare la deþinãtorul de valori mobiliare care nu are cont deschis la o
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SSIF) sau clienþi care, deºi au deschis un cont de investiþii la o SSIF, nu ºi-au transferat încã
acþiunile în secþiunea 2. În secþiunea 1 a Registrului sunt încãrcate acþiunile nou emise ale
societãþilor listate sau cele ale clienþilor SSIF care au solicitat transferul în secþiunea 1.
l
secþiunea 2 - secþiunea contului clienþilor care au cont deschis la o SSIF (conþine
toate informaþiile referitoare la deþinerea de valori mobiliare ale clienþilor unei
societãþi de servicii de investiþii financiare);
l
secþiunea 3 - secþiunea conturilor proprii ale societãþilor de servicii de investiþii
financiare (conþine toate informaþiile referitoare la deþinerile de valori mobiliare ale
unei societãþi de servicii de investiþii financiare, în nume propriu). Serviciul de
"Registru" se realizeazã în baza contractului de prestãri servicii încheiat în acest sens
de societatea emitentã cu Bursa de Valori Bucureºti.
Deschiderea Registrului se face pe baza furnizãrii de cãtre societatea emitentã a datelor
existente în momentul transmiterii. Acestea vor fi înregistrate în secþiunea contului clienþilor
care nu au cont deschis la o SSIF. Radierea din secþiunea l se va face prin transfer în
secþiunile 2 ºi 3. Deschiderea în Registru a contului clienþilor care au cont deschis la o
societate de servicii de investiþii financiare se va face la cererea acestora, astfel:
l
fie prin transferarea valorilor mobiliare din secþiunea l în secþiunea 2, când clientul
deþine valori mobiliare în secþiunea ;
l
fie direct, când clientul nu deþine valori mobiliare în secþiunea 1.
În vederea deschiderii contului în secþiunea 2 - secþiunea contului clienþilor cu cont deschis
la o societate de servicii de investiþii financiare - deþinãtorii de valori mobiliare vor trebui sã
completeze o cerere tip de transfer a valorilor mobiliare din secþiunea l în secþiunea 2 a
Registrului pe baza unui extras de cont. Aceastã cerere se va completa la sediul SSIF unde
clientul îºi va deschide cont.
În vederea transferului valorilor mobiliare ale unui client din contul unei societãþi de servicii
de investiþii financiare în contul altei societãþi de servicii de investiþii financiare, aceºtia
completeazã ºi depun o cerere de transfer la societatea care deþine contul, care va aviza acest
transfer. Cererea avizatã va fi depusã de client la societatea care doreºte sã-ºi transfere
valorile mobiliare. La rândul ei, aceasta va aviza cererea ºi o va transmite Registrului Bursei
de Valori. Pe baza cererii menþionate anterior, registrul va efectua transferul ºi va confirma în
scris acest lucru. Modificarea datelor înscrise în Registru se face de societãþile de servicii de
investiþii financiare numai pe baza instrucþiunilor clienþilor ºi în urma decontãrii
tranzacþiilor efectuate.
Miºcãrile între secþiunile registrului se executã în baza documentelor de transfer înaintate
Registrului Bursei de cãtre SSIF-uri, bãnci custode pentru fiecare client în parte care a
vândut sau a cumpãrat. În urma efectuãrii operaþiei, Registrul Bursei va transmite celor
îndreptãþiþi (bãnci custode, SSIF, persoane fizice) „Confirmarea de efectuare a modificãrii
numelui/denumirii".
Registrul va furniza situaþii societãþii emitente cu ocazia:
l
Adunãrii Generale ordinare ºi/sau extraordinare;
l
plãþii dividendelor ºi a dobânzilor, respectiv rambursarea împrumutului obligatar.
Registrul pune la dispoziþia SSIF-ului, lunar sau ori de câte ori va fi nevoie, situaþia clienþilor
acestora în vederea înscrierii ºi confirmãrii aceloraºi informaþii în evidenþele societãþilor de
servicii de investiþii financiare.
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III.2 Cum alegi un broker ?
Societatea de servicii de investiþii financiare (SSIF) pe care o alegeþi este foarte importantã
pentru succesul activitãþii dumneavoastrã ca investitor pe piaþa de capital. Alegerea
Societãþii de Servicii de Investiþii Financiare, ºi implicit a unui broker, nu este un proces
foarte greu, se aseamãnã foarte mult cu procesul de alegere a unei bãnci pentru servicii
bancare.
Primul pas în alegerea unei SSIF este obþinerea listei cu societãþile de servicii de investiþii
financiare pe care o puteþi gãsi pe site-urile Bursei de Valori Bucureºti (www.bvb.ro), cel al
Bursei Electronice Rasdaq (www.rasd.ro) sau pe cel al Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (www.cnvmr.ro). În aceste locaþii puteþi gãsi atât sediile centrale ale acestora, cât
ºi agenþiile ºi sucursalele din teritoriu, precum ºi datele de contact (numere de telefon, fax,
e-mail, adresa web). Diferenþa dintre o sucursalã ºi o agenþie este cã în sucursalã existã
agenþi de bursã care preiau ordinele dumneavoastrã date ASIF, în timp ce la o agenþie sunt
doar agenþi care transmit ordinele dumneavoastrã agenþilor de bursã de la sediul central sau
de la o sucursalã.
Pentru a putea diferenþia SSIF-urile, în prima fazã puteþi lua în considerare locaþia societãþii,
precum ºi valoarea tranzacþiilor efectuate de respectivele SSIF-uri într-o perioadã datã.
Clasamentul intermediarilor, în funcþie de valoarea tranzacþiilor, îl puteþi gãsi pe site-ul BVB
(pentru tranzacþiile efectuate la BVB) ºi pe cel al BER (pentru tranzacþiile efectuate pe piaþa
Rasdaq). Marea majoritate a intermediarilor au site unde puteþi gãsi informaþii generale
privind serviciile oferite de cãtre acestea, precum tipuri de conturi oferite, tipuri de rapoarte
de informare, cotaþiile acþiunilor în timp real, cât ºi adâncimea pieþei (primele cinci niveluri
de preþ ºi volumul de acþiuni pe fiecare nivel de preþ atât pentru cumpãrare, cât ºi pentru
vânzare, etc.). În funcþie de serviciile oferite de intermediari este indicat sã faceþi o listã
scurtã cu câteva SSIF pentru a continua informarea mai amãnunþitã despre servicii oferite,
comisioane, sumã minimã de deschidere cont, rapoarte de informare, sistem online de
transmitere a ordinelor, etc.
Serviciile oferite se referã, dar fãrã a se limita, la tranzacþionare, administrarea conturilor pe
bazã discreþionarã, servicii de subscriere în numele clienþilor la operaþiuni corporative,
colectarea dividendelor, rapoarte de informare despre companiile listate, etc.
Marea majoritate a SSIF-urilor au o politicã flexibilã de comisioane. Acestea se stabilesc în
funcþie de suma iniþialã investitã, frecvenþa tranzacþiilor, etc. Multe societãþi care au servicii
de primire a ordinelor prin internet au un comision standard pentru intermediere. Toate
acestea se pot afla la telefon, prin e-mail sau direct pe internet.
Dacã aþi gãsit o SSIF care vã îndeplineºte majoritatea cerinþelor, este indicat ca, înainte sã vã
deschideþi un cont de investiþii, sã vã stabiliþi o întâlnire cu un agent pentru servicii de
investiþii financiare. Este important pentru dumneavoastrã ca la întâlnirea respectivã sã
vedeþi dacã comunicarea se face cu uºurinþã. Întrebaþi despre autorizaþia, experienþa
profesionalã ºi investiþionalã, precum ºi despre educaþia acestora. Este important sã
înþelegeþi cum este remuneratã SSIF ºi agenþii sãi. Cereþi lista taxelor ºi comisioanelor
percepute. Câºtigurile cele mai importante ale SSIF sunt reprezentate de comisioanele de
tranzacþionare, care sunt stabilite de la un client la altul în funcþie de suma investitã ºi
valoarea tranzacþiilor efectuate. Întrebaþi care sunt taxele ºi comisioanele pe care trebuie sã
28

le plãtiþi în relaþia cu societatea de servicii de investiþii financiare. Serviciile SSIF-urilor
presupun execuþia ordinelor de tranzacþionare, dar ºi recomandãri ºi consultanþã de
investiþii. Deoarece cheltuielile pe care trebuie sã le suportaþi diferã în funcþie de serviciile
pentru care optaþi, trebuie sã delimitaþi foarte clar serviciile de investiþii financiare de care
aveþi nevoie. De asemenea, la prima întâlnire puteþi sã cereþi setul de documente necesare
deschiderii unui cont de investiþii pentru a studia respectivele documente.
În cazul în care aveþi cunoºtinþe care au investit deja pe piaþa de capital, recomandarea unei
SSIF este cea mai indicatã metodã de alegere a unui intermediar, însã chiar ºi în acest caz, vã
recomandãm sã nu evitaþi sã parcurgeþi o parte din paºii prezentaþi mai sus.
SFAT: Nu vã grãbiþi, faceþi investigaþiile pe care le consideraþi necesare pentru a vã informa.
Rezistaþi cererilor agentului pentru servicii de investiþii financiare de a încheia imediat
contractul de intermediere.

III.3 Deschiderea unui cont de investiþii
Dupã alegerea brokerului, ca sã tranzacþionaþi trebuie sã vã deschideþi contul de investiþii.
Cele mai rãspândite tipuri de conturi sunt regular ºi discreþionar.

CONTUL REGULAR
Pentru acest tip de cont, decizia de cumpãrare/vânzare vã aparþine în totalitate. Brokerul nu
poate efectua nici o tranzacþie fãrã ordinul dumneavoastrã. Ordinele pot fi transmise
folosind internetul prin intermediul unei aplicaþii on-line. Alte modalitãþi de a da ordine de
tranzacþionare brokerilor sunt la sediu, prin fax sau telefonic, în acest din urmã caz
convorbirea urmând a fi înregistratã.
Suma minimã de deschidere a acestui tip de cont variazã de la o SSIF la alta. Sume minime
necesare deschiderii unui cont Regular existã în cazul conturilor “on-line”. În afarã de suma
minimã de deschidere, comisioanele percepute de SSIF sunt importante. În funcþie de SSIF,
comisioanele sunt brute ºi nete. În primul caz, acestea includ ºi comisioanele percepute de
BVB ºi CNVM, iar în al doilea caz, la comisioanele de tranzacþionare se vor adãuga
comisionul BVB ºi cel al CNVM.
De obicei, comisioanele sunt negociabile în funcþie de suma investitã iniþial, frecvenþa ºi
mãrimea tranzacþiilor. Unele SSIF-uri, pentru tranzacþiile intra-day (cumpãrare-vânzare sau
vânzare-cumpãrare în aceeaºi ºedinþã de tranzacþionare) de o anumitã valoare oferã
reducerea comisionului de tranzacþionare pentru respectivele tranzacþii.
Documentele pe care le veþi semna sunt: contract de intermediere, cerere de deschidere de
cont. În cazul în care contractul nu specificã ºi taxele ºi comisioanele percepute de SSIF,
acestea sunt prezentate într-o anexã specialã. De asemenea, va trebui sã completaþi ºi
chestionarul investiþional, prin care brokerul vã va face profilul investiþional. Acesta poate fi
inclus în cererea de deschidere de cont sau ca document separat.
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CONTUL DISCREÞIONAR
Contul Discreþionar este un tip de cont prin care investitorul mandateazã un agent pentru
servicii de investiþii financiare sã realizeze tranzacþii fãrã acordul prealabil din partea
acestuia. În acest caz, suma minimã de deschidere de cont este în general mai mare decât cea
cerutã pentru un cont regular.
În ceea ce priveºte comisioanele, sunt douã tipuri: comision pentru fiecare tranzacþie ºi/sau
comision de succes, în funcþie de randamentul obþinut într-o perioadã de referinþã ori
comparativ cu un benchmark (etalon, cum ar fi un indice – bursier, inflaþia, dobânda bancarã,
etc.). În cazul conturilor discreþionare, structura portofoliului dumneavoastrã se va realiza în
conformitate cu profilul dumneavoastrã investiþional efectuat pe baza unui chestionar. În
ceea ce priveºte documentele pe care trebuie sã le semnaþi, pe lângã cele cerute ºi la un cont
regular se mai adaugã ºi un document prin care mandataþi agentul sã administreze
portofoliul dumneavoastrã.

III.4 Strategia de investiþii
Investiþia în acþiuni este un proces complex. Fie cã doriþi sã investiþi pe termen scurt
(speculaþie), fie cã investiþi pe termen lung, trebuie sã faceþi o planificare financiarã ºi sã
stabiliþi strategia pe care o veþi urma. Înainte sã alegeþi o societate de servicii de investiþii
financiare trebuie sã ºtiþi exact care este suma pe care intenþionaþi sã o investiþi iniþial,
frecvenþa alimentãrii cu numerar a contului de investiþii/a retragerilor, care sunt obiectivele
dumneavoastrã. Strategia de investiþii pe care o veþi urma se poate stabili ulterior, împreunã
cu brokerul pe care l-aþi ales.

Planificarea financiarã
Trebuie sã vã determinaþi averea/capitalul net (activele minus datoriile) ºi care sunt resursele
pe care le puteþi aloca pentru atingerea obiectivelor financiare. Nu este recomandat sã
investiþi la bursã toate activele dumneavoastrã financiare. Pentru un mai bun management al
riscului, activele dumneavoastrã financiare ar trebui plasate cât mai diversificat (depozite
bancare, unitãþi de fond, obligaþiuni, planuri de pensii/asigurãri de viaþã cu acumulare,
acþiuni). Suma planificatã pentru acþiuni trebuie sã fie în concordanþã cu profilul
dumneavoastrã investiþional ºi toleranþa dumneavoastrã la risc. Nu investiþi în acþiuni o
sumã mai mare decât sunteþi dispus sã pierdeþi. Chiar dacã investiþiile în acþiuni se pot face ºi
cu diminuarea substanþialã a riscului, este recomandat ca suma de bani pe care intenþionaþi sã
o investiþi în acþiuni nu ar trebui sã fie planificatã pentru altceva. Aceastã sumã nu ar trebui sã
intre în calculele dumneavoastrã privind o eventualã investiþie imobiliarã, plata unor studii, etc.

Strategia investiþionalã
Dupã planificarea financiarã este recomandat sã vã alegeþi câteva obiective pentru a fi
atinse. Acest lucru va simplifica procesul de alegere a acþiunilor care vor intra în portofoliul
dumneavoastrã.

Obiective de rentabilitate
Rentabilitatea doritã este foarte importantã pentru investiþia în acþiuni. Se poate stabili o
rentabilitate a întregului portofoliu ºi rentabilitãþile fiecãrei acþiuni care compune
portofoliul. Rentabilitatea portofoliului pe care doriþi sã o atingeþi este, de obicei, stabilitã
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pentru o perioadã mai lungã de timp (un an) ºi se comparã cu rata dobânzii, randamentul
obligaþiunilor, inflaþia, etc. Este mulþumitor pentru dumneavoastrã un câºtig anual superior
ratei dobânzii? Este indicat ca înainte de cumpãrarea unei acþiuni sã stabiliþi atât obiectivul
de rentabilitate cât ºi pierderea maximã pe care sunteþi dispus sã o marcaþi pentru acest titlu.
Exemplu: pentru acþiunea XYZ se stabileºte un obiectiv de rentabilitate de 25% pentru o
perioadã de ºase luni ºi un stop loss la -15%. În cazul în care cotaþiile acþiunilor respective
cresc la 25% într-o perioadã mai scurtã de timp, aveþi douã posibilitãþi: sã marcaþi profitul ºi
sã vã reorientaþi spre altã acþiune sau puteþi sã vã reevaluaþi obiectivul de câºtig. În cazul stop
loss, mai poate fi stabilit un nivel intermediar - pay attention (atenþie) - la -7.5%, nivel la care
puteþi sã vã revizuiþi strategia. Puteþi sã mai achiziþionaþi acþiuni XYZ astfel încât sã vã
reduceþi preþul mediu de achiziþie. De asemenea, în cazul în care estimaþi cã acþiunea XYZ
va mai scade, puteþi sã reduceþi pierderea vânzând acþiunile, ºi cumpãrând mai jos.
Orizont de timp
Orizontul de timp pe care îl alegeþi vã poate ajuta în alegerea tipului de investiþii pe care le
veþi face? Intenþionaþi sã investiþi pe termen scurt (o jumãtate de an - un an) sau pe termen
mediu lung?
Nivel de risc al plasamentului
Care este toleranþa dumneavoastrã la risc? Cum reacþionaþi dacã cotaþia acþiunilor pe care
tocmai le-aþi cumpãrat scade cu 10% faþã de costul de achiziþie? Dacã preþul stagneazã o
anumitã perioadã de timp vindeþi sau continuaþi achiziþia?
Dupã ce aþi stabilit aceste detalii este timpul sã treceþi la etapele urmãtoare. Cumpãrarea
acþiunilor se face printr-o societate de servicii de investiþii financiare autorizatã sã efectueze
tranzacþii. Astfel, etapele pe care trebuie sã le urmaþi sunt urmãtoarele:
l
Alegeþi brokerul;
l
Deschideþi un cont de investiþii;
l
Alimentaþi contul.
Începeþi sã daþi ordine pentru cumpãrare/vânzare acþiuni, dupã ce, în prealabil, v-aþi
informat despre societãþile ale cãror acþiuni le doriþi în portofoliu.

III.5 & 6 Cumpãrarea ºi vânzarea de acþiuni/executarea tranzacþiilor
Tranzacþiile bursiere, cumpãrarea ºi vânzarea acþiunilor, se realizeazã numai de cãtre agenþii
de bursã, pe baza ordinelor primite de la clienþi prin intermediul agenþilor de servicii de
investiþii financiare. Existã cazuri în care agenþii de bursã îndeplinesc ºi funcþia de agenþi de
servicii financiare (ASIF), astfel cã investitorii pot transmite direct ordinele. Ordinul se
poate da brokerului în mai multe feluri:
l
Ordin scris la sediul SSIF sau transmis prin fax;
l
Ordin telefonic (în acest caz transmiterea ordinului este înregistratã);
l
Ordin transmis prin Internet printr-un sistem on-line de colectare a ordinelor.
IMPORTANT: În prezent nu existã în România un sistem automat de routare a ordinelor
astfel încât ordinul dat de client prin Internet sã fie introdus automat în sistemul de
tranzacþionare dupã o verificare prealabilã a specificaþiilor acestuia (piaþã, simbol, preþ,
cantitate, duratã de valabilitate, existenþa acþiunilor obiect al vânzãrii sau existenþa sumei de
bani necesarã cumpãrãrii acþiunilor dorite). Sistemele prezente de “tranzacþionare on-line”
sunt doar sisteme de preluare on-line a ordinelor.
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Tranzacþionarea
Pe piaþa principalã, regular, ºedinþa de tranzacþionare a Bursei de Valori Bucureºti se
desfãºoarã în fiecare zi lucrãtoare (cu excepþia sãrbãtorilor naþionale) în intervalul 10.15 –
14.15, cu douã perioade intermediare Predeschiderea (între 9.45-10.15) ºi Preînchiderea
(între 14.15-14.30). În Predeschidere se introduc, se modificã, se anuleazã, se retrag, se
suspendã sau se reiau ordine în sistem fãrã a se executa tranzacþii, se calculeazã ºi se afiºeazã
preþul potenþial de deschidere. Preþul potenþial de deschidere se calculeazã, pe baza
algoritmului de deschidere, preþul ºi cantitatea (volumul) de deschidere.
În timpul ºedinþei de tranzacþionare este permisã introducerea, modificarea, anularea,
retragerea, suspendarea sau reluarea ordinelor la tranzacþionare ºi încheierea tranzacþiilor.
Piaþa Preînchisã permite numai introducerea ordinelor în piaþã, fãrã sã se încheie tranzacþii.
În afara intervalului orar 9.45-14.30, în piaþã nu se pot introduce ordine, nu se pot opera
modificãri asupra ordinelor din piaþã sau sã se încheie tranzacþii.
Caracteristicile ordinelor de tranzacþionare
Pentru a micºora timpul de introducere a ordinelor în piaþã, ºi pentru a diminua riscurile,
ordinul trebuie sã conþinã toate elementele sale.
Simbol
Toate acþiunile listate pe piaþã au ataºate un simbol, format din trei sau patru litere.
Piaþa
Piaþa REGULAR
Piaþa Regular este definitã drept Piaþa Principalã pentru toate simbolurile înscrise la cota
BVB ºi pentru o parte a simbolurilor înscrise pe piaþa Rasdaq. Pe aceastã piaþã sunt
tranzacþionate ordine care au dimensiune standard: 500 sau multiplu de 500, 10 sau multiplu
de zece. În cazul acþiunii Petrolexportimport, blocul de tranzacþionare este de 1.
Dimensiunea blocului de tranzacþionare se stabileºte prin decizia Directorului General al
BVB.
Variaþia maximã a preþului ordinelor pentru simbolurile din piaþa Regular este egalã cu
+/- 15% faþã de preþul de referinþã al ºedinþei curente.
Piaþa ODD LOT
Piaþa Odd Lot este destinatã introducerii ºi executãrii ordinelor care au o cantitate (volum)
de instrumente financiare mai micã decât dimensiunea blocului de tranzacþionare din Piaþa
Regular. Cantitatea minimã permisã la introducerea unui ordin este de un instrument
financiar, iar cantitatea maximã permisã este mãrimea blocului de tranzacþionare din piaþa
Regular minus unu.
Variaþia maximã a preþului ordinelor în Piaþa Odd Lot este egalã cu +/- 25% faþã de preþul de
referinþã al ºedinþei curente. În funcþie de condiþiile pieþei, Directorul General al BVB poate
stabili pentru un anumit simbol o variaþie maximã a preþului ordinelor diferitã.
Pe piaþa Odd Lot, sunt afiºate numai ordinele de vânzare. În cazul în care se doreºte
cumpãrarea unor acþiuni pe piaþa Odd Lot, ordinul de cumpãrare trebuie sã aibã minim
cantitatea unui ordin la vânzare ºi maxim 499 acþiuni.
Atenþie: Piaþa Odd Lot nu are stãrile de pre-deschidere ºi pre-închidere.
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Piaþa Unlisted - Piaþa instrumente financiare necotate
Piaþa Unlisted este destinatã tranzacþionãrii prin intermediul sistemului de tranzacþionare al
BVB a instrumentelor financiare care nu sunt înscrise la Cota BVB sau a instrumentelor
financiare care au fost retrase de la bursa. BVB nu stabileºte limite cu privire la preþ, niveluri
de protecþie, pentru piaþa Unlisted, iar mãrimea blocului de tranzacþionare este de un
instrument financiar.
Piaþa Deal
Piaþa Deal este destinatã încheierii tranzacþiilor cu pachete mari de instrumente financiare
care au fost negociate în prealabil de cãtre agenþii de bursã.
Succesiunea stãrilor Pieþei Deal este urmãtoarea: Deschisã ºi Închisã.
Valoarea minimã admisã a unui ordin în piaþa Deal este de 200.000 RON, iar volumul admis
al unui ordin în Piaþa Deal este un bloc de tranzacþionare sau multiplu de bloc de
tranzacþionare. Variaþia maximã a preþului ordinelor pentru simbolurile din piaþa Deal este
egalã cu +/- 15% faþã de preþul de referinþã al ºedinþei curente.
Valabilitate
Valabilitatea ordinelor introduse în ºedinþa de tranzacþionare curentã;
Ordin Open – ordin valabil pânã la execuþie sau retragere, în limita a 62 de zile calendaristice
de la data ultimei actualizãri a ordinului;
Ordin Good Tile Date – ordin valabil pânã la data specificatã, în limita a 62 de zile de la data
ultimei actualizãri a ordinului;
Ordin FOK (Fill or Kill sau “Executare sau Anulare”) – ordin introdus în vederea execuþiei
imediate.
La expirarea termenului de valabilitate asociat unui ordin, acesta este eliminat automat din
sistem.
Preþ
Pentru a menþine o piaþã ordonatã, ºi a asigura un nivel rezonabil al costului asociat
îmbunãtãþirii celor mai bune preþuri afiºate în piaþã, Bursa de Valori Bucureºti a stabilit un
pas de preþ pentru toate simbolurile ºi pieþele. Astfel, în funcþie de mãrimea preþului
acþiunilor listate, paºii de cotare pe piaþa Regular sunt urmãtorii:
Interval de preþ (RON)
Sub 0,0999
0,1 - 0,499
0,5 - 0,999
1 - 4,999
5 - 9,999
Peste 10

Mãrime pas (RON)
0,0001
0,001
0,005
0,01
0,05
0,1

Pe celelalte pieþe, paºii de cotare sunt urmãtorii:
Interval de preþ (RON)
Sub 4,99
5 - 9,99
Peste 10

Mãrime pas (RON)
0,01
0,05
0,1
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Prioritãþile de afiºare/execuþie a ordinelor
Ordinele sunt afiºate ºi executate, în ordinea descrescãtoare a importanþei, în funcþie de
urmãtoarele criterii:
preþ ordin;
tip de cont, în cadrul aceluiaºi nivel de preþ, în ordine descrescãtoare a prioritãþii: cont
client, cont instituþie, cont propriu (house), cont persoane relevante (conturi staff – ale
personalului SSIF), cont insider, cont combinat (Mixed);
timpul introducerii ordinului în sistem sau timpul corespunzãtor ultimei modificãri
care determinã schimbarea prioritãþii, conform principiului precedenþei (FIFO:
primul venit-primul servit), în cadrul aceluiaºi nivel de preþ.
l

l

Un ordin modificat primeºte o nouã înregistrare de timp, corespunzãtoare alocãrii unei
prioritãþi de afiºare ºi execuþie, în urmãtoarele situaþii:
este schimbat preþul;
este mãrit volumul, în cazul unui ordin obiºnuit (comun);
este mãrit volumul iniþial sau volumul total, în cazul unui ordin hidden.
l

l

l

Ordinul modificat nu primeºte o nouã înregistrare de timp corespunzãtoare alocãrii unei noi
prioritãþi de afiºare ºi execuþie în urmãtoarele situaþii:
este micºorat volumul;
este micºorat volumul vizibil al unui ordin hidden;
este modificat termenul de valabilitate.
l

l

l

Tipuri de Ordine
În principal pe piaþa bursierã sunt folosite douã tipuri de ordine: ordine limitã ºi ordine la
piaþã. Mai existã ºi alte tipuri de ordine: ordin FÃRÃ PREÞ, ordin HIDDEN.
Ordinul Limitã este ordinul prin care se cumpãrã/vinde o cantitate de instrumente financiare
la un preþ specificat sau mai avantajos pentru client, adicã mai mic la cumpãrare respectiv
mai mare la vânzare.
În starea Deschisã a pieþei, în situaþia în care, prin introducerea unui ordin limitã, se creeazã
un dezechilibru de preþ astfel încât cel mai bun preþ de cumpãrare este mai mare decât cel mai
bun preþ de vânzare, preþul tranzacþiilor rezultate dintr-un ordin limitã variazã între cel mai
bun preþ din contraparte ºi preþul precizat în ordinul limitã, fãrã a se solicita confirmãri la
trecerea de la un nivel de preþ la urmãtorul nivel de preþ. Astfel, cantitatea (volumul) rãmasã
netranzacþionatã a ordinului limitã este înregistratã la preþul specificat în ordinul respectiv.
Ordinul la Piaþã (Market) este ordinul prin care se cumpãrã/vinde la cel mai bun preþ al
pieþei, prin mecanismul protecþiei de preþ. Ordinul la piaþã este înregistrat cu un preþ limitã
specific (generat de cãtre sistemul de tranzacþionare) calculat pe baza protecþiei de preþ ºi
poate fi executat printr-un interval de preþuri pânã este atins preþul limitã propriu.
Ordinul fãrã preþ este ordinul care nu are specificat un preþ în momentul introducerii în
sistemul de tranzacþionare, dar care devine ordin limitã prin alocarea de cãtre sistem a celui
mai bun preþ al pieþei. Ordinul este executat la cel mai bun preþ al pãrþii opuse, existent în
momentul introducerii în sistem a ordinului fãrã preþ, dacã existã ordine pe partea opusã a
pieþei. Dacã ordinul nu este executat integral, ordinul cu volumul rãmas neexecutat este
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înregistrat la cel mai bun preþ existent în contraparte la momentul introducerii în sistem a
ordinului. Dacã ordinul fãrã preþ este introdus pe aceeaºi parte a pieþei ºi nu existã ordine în
contraparte ordinul este introdus la cel mai bun preþ al pãrþii respective.
Ordin hidden (ascuns)
Ordin Hidden este ordinul care afiºeazã în piaþã numai o parte a cantitãþii (volumului) totale.
Ordinul hidden oferã o modalitate de protecþie a pieþei ºi a investitorului implicat în cazul
introducerii unor ordine cu volume foarte mari. Valorile impuse parametrilor caracteristici ai
acestui ordin sunt: volumul total minim si volumul vizibil. Volumul total minim al unui ordin
hidden trebuie sã fie mai mare sau egal cu un numãr de 5 blocuri de tranzacþionare, iar
volumul vizibil nu poate fi mai mare decât un procent de 20% din volumul total al ordinului.
Atât volumul vizibil, cât ºi volumul total trebuie sã fie multiplu de bloc de tranzacþionare.

Alte servicii oferite de SSIF
Pe lângã serviciile de tranzacþionare, Societãþile de Servicii de Investiþii Financiare oferã ºi
alte servicii complementare. Principalele servicii oferite clienþilor, care vin în completarea
celor de tranzacþionare sunt research (analiza companiilor listate), corporate (consultanþa
acordatã societãþilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie
industrialã, precum ºi consultanþã ºi servicii privind fuziunile ºi achiziþiile de societãþi),
subscrieri în numele clienþilor în cadrul Ofertelor publice, majorãri de capital, etc.
Serviciul de Research (analizã)
Majoritatea Societãþilor de Servicii de Investiþii financiare oferã clienþilor rapoarte de
analizã a societãþilor listate, rapoarte privind evoluþia pieþei etc. Acestea pot fi periodice
(zilnice, sãptãmânale, lunare) sau speciale – în momentul în care apare pe piaþã un
eveniment important (listarea unei companii, analiza detaliatã a unei companii listate, etc.).
Aceste rapoarte pot conþine atât date de analizã fundamentalã, cât ºi informaþii de analizã
tehnicã. Rapoartele de Research vã ajutã sã luaþi decizia de a investi sau nu.
Legislaþia privind recomandãrile de investiþii este la început, astfel cã rapoartele de analizã
încã nu conþin ºi recomandãri de investiþii. Odatã cu adoptarea legislaþiei europene privind
piaþa de capital, Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare va elabora regulamente speciale
privind recomandãrile de investiþii.
Conform unui proiect de Regulament, recomandarea este cercetarea sau informaþia care
recomandã sau sugereazã, implicit sau explicit, o strategie de investiþii cu privire la unul ori
mai multe instrumente financiare sau la emitenþi de instrumente financiare – de a cumpãra,
vinde, menþine, subscrie sau a exercita un drept conferit de un asemenea instrument inclusiv orice opinie emisã privind preþul sau valoarea prezentã sau viitoare a acestor
instrumente.
Pentru a cerceta dacã o recomandare este datã în conformitate cu legislaþia în vigoare,
aceasta trebuie sã menþioneze identitatea persoanei care a produs-o, numele ºi funcþia
persoanei care a realizat recomandarea precum ºi denumirea persoanei juridice responsabile
pentru producerea ei.
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Servicii Corporate
Serviciile corporate presupun, dar nu se limiteazã la, consultanþa în cadrul proceselor de
achiziþii ºi fuziuni, guvernanþã corporativã, oferte publice de vânzare ºi de reprezentare a
intereselor corporaþiilor, societãþilor cu rãspundere limitata ºi altor tipuri de organizaþii.
În continuare gãsiþi câteva exemple de servicii Corporate:
Oferte primare iniþiale
Listarea unei societãþi în urma unei oferte publice iniþiale este un proces complex care
implicã pregãtirea societãþii pentru emisiune, stabilirea caracteristicilor emisiunii,
organizarea acþiunilor de marketing ºi de prezentare a societãþii în rândul potenþialilor
subscriitori, etc.
Listare la Bursa de Valori
Consiliere acordatã pe parcursul întregului proces de listare (publicitatea ºi prezentarea
emisiunii, prezentarea societãþii în rândul comunitãþii investitorilor, a analiºtilor financiari
etc.).
Emisiunea ºi plasarea de drepturi
Îndrumarea companiilor listate în legãturã cu alternativele pe care le au la dispoziþie pentru
obþinerea unei finanþãri secundare din partea investitorilor.
Achiziþii ºi preluãri
Cercetarea, identificarea ºi negocierea achiziþiilor ºi preluãrilor; întocmirea de evaluãri ºi
analiza formelor de finanþare disponibile.
Consiliere corporativã
Consiliere în legãturã cu publicarea ºi prezentarea informaþiilor cu privire la companie în
rândul operatorilor de pe piaþa de capital, a investitorilor persoane fizice ºi a celor
instituþionali; consiliere în legãturã cu obligaþiile ce derivã din listarea la BVB sau pe piaþa
Rasdaq ºi privind aspecte care þin de pieþele reglementate.
Alte servicii
Pentru a veni în sprijinul investitorilor, Societãþile de Servicii de Investiþii Financiare pot
realiza, pe baza instrucþiunilor venite din partea clienþilor, ºi alte servicii cum ar fi:
subscrierea în cadrul majorãrilor de capital social;
subscrierea în cadrul ofertelor publice;
colectarea de dividende;
reprezentarea intereselor clienþilor în AGA pe baza unui mandat.
l

l

l

l
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ANALIZÃ
ªI INFORMARE
IV.1. Cum câºtigi la bursã
In capitolele anterioare am insistat îndelung asupra
diferenþelor dintre “a investi” ºi “a economisi”. Dacã
pentru majoritatea economiilor câºtigul este reprezentat
de dobanda plãtitã pentru depozitul bancar la termen
constituit sau pentru obligaþiunile cumpãrate ºi deþinute o
perioadã mai lungã de timp, în cazul investiþiilor câºtigul
se prezintã sub mai multe forme.
Un plasament la bursã, atunci cand este inspirat fãcut,
poate aduce investitorului câºtiguri importante ºi variate:
l
dividende plãtite anual de cãtre companiile la care
este acþionar,
l
creºterea preþului de piaþã al acþiunilor deþinute,
l
acþiuni noi primite gratuit ca urmare a majorãrilor
de capital realizate de aceste companii prin
încorporarea profiturilor acumulate de-a lungul
mai multor ani,
l
drepturi de subscriere alocate în urma majorãrilor
de capital cu numerar fãcute de aceleaºi companii,
la preþuri de emisiune mai avantajoase decât cele
existente pe piaþã la momentul respectiv,
l
dobânzi pentru obligaþiunile corporative deþinute
sau câºtiguri din aprecierea cotaþiilor de piaþã ale
acestor obligaþiuni.
Dividendele sunt acele sume de bani pe care companiile le
plãtesc în fiecare an tuturor acþionarilor. Aceste sume
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variazã de la an la an în funcþie de profitul realizat în exerciþiul fiscal respectiv de cãtre
companie. Dacã din nefericire în anul respectiv compania a înregistrat pierderi sau dacã, deºi
a fãcut profit, ea are încã de acoperit pierderi din anii anteriori atunci nu poate plãti
dividende.
Chiar dacã au profit, nu toate companiile plãtesc dividende. Decizia de a repartiza sau nu o
parte din profit ca dividend cãtre acþionari se ia de cãtre Adunarea Generalã a Acþionarilor la
propunerea Consiliului de Administraþie al companiei. Aceasta poate considera cã este mai
oportun pe termen lung ca întreg profitul sã fie repartizat pentru finanþarea unor programe de
investiþii ºi atunci nu se va plãti dividend acþionarilor in anul respectiv.
Data în funcþie de care se identificã acþionarii care au drept de a primi dividende este
anunþatã de companie cu câteva sãptãmâni sau chiar luni înainte ºi se aflã de regulã în
perioada martie – mai. Aceasta se numeºte în termeni bursieri “data de înregistrare”. Cine
deþine acþiunile la data respectivã are dreptul ca ulterior sã încaseze dividende.
Aºadar data de platã a dividendelor diferã de data de înregistrare dar nu poate sã fie la mai
mult de 6 luni de la aceasta. La momentul actual dividendele sunt impozitate la sursã cu
16%, adicã societatea reþine ºi vireazã la buget impozitul aferent iar acþionarului îi este
plãtitã direct suma netã.
O altã formã în care se poate materializa câºtigul la bursã este creºterea preþului de piaþã al
acþiunilor deþinute. Practic orice persoanã interesatã poate cumpãra acþiuni tranzacþionate la
bursa, emise de diverse companii considerate de aceasta ca avand potenþial de creºtere ºi
dezvoltare pe termen mediu ºi lung. Dacã analiza sa se confirmã ºi rezultatele financiare ale
companiilor la care s-au cumpãrat acþiuni vor avea o evoluþie favorabilã, atunci în mod
normal preþul de piaþã al titlurilor cumpãrate va creºte. Ulterior, investitorul poate decide sã
vândã aceste acþiuni, la un preþ care acum va fi mai mare decât cel de cumpãrare, realizând în
acest fel un profit brut. Profitul net se determinã scãzând din profitul brut toate comisioanele
de intermediere (plãtite brokerului) ºi impozitele aferente. Intervalul de timp între
momentul cumpãrãrii ºi cel al vãnzãrii depinde atât de evoluþia pieþei cât ºi de strategia ºi
decizia investitorului. El poate varia de la câteva zile la câteva luni sau chiar 2-3 ani. Nu
existã nici un termen obligatoriu, mimin sau maxim, pentru deþinerea acþiunilor respective.
La momentul actual, pentru acþiunile deþinute mai mult de un an în portofoliu impozitul pe
profit plãtit la vânzare este de 1% în timp ce pentru cazurile în care acþiunile au fost pãstrate
mai puþin de un an impozitul plãtit va fi de 16% din profitul net total acumulat pe portofoliu
în decursul întregului an fiscal.
In ultimii ani pe bursa româneascã investitorii au obþinut câºtiguri importante mizând pe
acele câteva companii care în loc sã plãteascã dividende cu regularitate au capitalizat
profiturile incluzându-le în capitalul social. In felul acesta compania a avut la dispoziþie
resursele de finanþare necesare pentru dezvoltarea activitãþii iar investitorii au fost mulþumiþi
pentru cã în urma majorãrii de capital au primit acþiuni gratuite pe care apoi le-au putut vinde
pe bursã la preþuri avantajoase. In plus, preþul acþiunilor companiilor respective au cunoscut
un trend ascendent semnificativ pentru cã investiþiile fãcute prin încorporarea profiturilor au
adus rezultatele scontate.
Uneori, pe lângã capitalizarea profiturilor companiile listate la bursã doresc sã atragã
capitaluri suplimentare ºi în acest scop iniþiazã majorãri de capital cu numerar. Aceasta
inseamnã cã societatea respectivã se oferã sã emitã noi acþiuni care pot fi cumpãrate de cãtre
public la preþul stabilit de aceasta pe baza propriilor evaluãri. Aceste oferte presupun în mod
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obligatoriu ca primii care au dreptul sã subscrie la aceste oferte (adicã sã cumpere noile
acþiuni emise de societate) sunt acþionarii deja existenþi. In termeni bursieri se spune cã
vechilor acþionari li se acordã dreptul de preferinþã sau de preempþiune.
Dreptul de preferinþã este stipulat prin lege ºi are menirea de a proteja acþionarii (ºi în special
acþionarii minoritari) de posibilitatea ca în urma unor astfel de majorãri de capital cota lor de
deþinere în societate sã fie diminuatã (diluatã). Aceste drepturi de a subscrie cu prioritate la
majorãrile de capital cu numerar sunt valoroase pentru cã de regulã preþul la care se vând
noile acþiuni ce fac obiectul ofertei este semnificativ mai redus decât preþul de piaþã al
vechilor acþiuni.
Tocmai de aici provine ºi valoarea drepturilor de subscriere: ea este diferenþa dintre valoarea
de piaþã a acþiunilor vechi ºi preþul la care se oferã spre subscriere noile acþiuni. Drepturile de
subscriere se tranzacþioneazã liber pe bursã, pentru o scurtã perioadã de timp, aºa cã
acþionarii care le-au primit pot alege între a le pãstra ºi a subscrie la majorarea de capital sau a
le vinde. In cazul în care drepturile de subscriere sunt vândute, câºtigul este imediat ºi cât se
poate de cert (concret). De aceea am menþionat drepturile de subscriere ca una dintre
modalitãþile de a câºtiga la bursã. Profitul realizat din vânzarea drepturilor de subscriere se
impoziteazã cu 16%. Desigur, un investitor poate decide ºi sã cumpere drepturi de
subscriere, pe care sã le pãstreze pentru a participa la majorarea de capital sau poate sã le
vândã ulterior în profit dacã preþul de piaþã al acestora creºte peste nivelul la care el a
cumpãrat.
Aºa cum vã precizam ºi anterior, la bursã nu se tranzacþioneazã numai acþiuni ºi drepturi de
subscriere aferente acestora ci ºi obligaþiuni. In cazul obligaþiunilor câºtigul obþinut de
investitor apare cel mai adesea sub forma dobânzilor încasate. Aceste dobânzi pot fi fixe sau
variabile, impozabile sau nu (de exemplu la momentul actual toate dobânzile plãtite de
obligaþiunile municipale ºi cele de stat sunt scutite de impozit) ºi se plãtesc trimestrial,
semestrial sau anual. Pentru cã obligaþiunile se tranzacþioneazã liber la bursã, preþul lor de
piaþã la un moment dat e posibil sã fie mai ridicat decât cel de achiziþie ºi atunci investitorul
poate decide sã le vândã ºi sã încaseze astfel profitul rezultat ca diferenþã între preþul de
cumpãrare ºi cel de vânzare. In acest caz impozitul este de 16%.
Dupã cum am vãzut în urma scurtei treceri în revistã de mai sus, existã numeroase
modalitãþi de a câºtiga la bursã. Depinde doar de dumneavoastrã sã alegeþi modalitatea de a
investi care vi se potriveºte cel mai bine:
l
puteþi cumpãra acþiuni ale unor companii de prestigiu ºi încasa anual dividende,
l
puteþi cumpãra obligaþiuni ºi primi trimestrial sau semestrial dobânda plãtitã de
acestea,
l
puteþi tranzacþiona activ acþiuni pe care sã le cumpãraþi atunci când consideraþi cã
preþul lor a scãzut sub valoarea realã pentru ca apoi sã le vindeþi dacã aºteptãrile
dumneavoastrã se confirmã ºi preþul lor creºte, încasând astfel profitul reprezentat de
diferenþa dintre preþul de cumpãrare ºi cel de vânzare, dupã care puteþi cãuta alte
acþiuni “ieftine” pe care sã le cumpãraþi reluând astfel ciclul,
l
puteþi investi în companii despre care se ºtie cã în mod tradiþional fac majorãri de
capital ºi astfel veþi primi acþiuni gratuite sau drepturi de subscriere pe care ulterior le
puteþi vinde pe piaþã realizând astfel un câºtig.
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Pe lângã câºtigul potenþial mai ridicat pe care o investiþie la bursã si în special o investiþie în
acþiuni cotate îl aduc comparativ cu plasamentele bancare, investitorii beneficiazã ºi de alte
drepturi sau avantaje.
Astfel, un acþionar al unei companii listate la bursã are dreptul sã fie în permanenþã informat
cu privire la activitatea companiei respective, sã participe la deciziile majore din viaþa
acesteia etc. Toate aceste drepturi ºi multe altele sunt stipulate clar de legislaþie ºi companiile
cotate sunt obligate sã le respecte.
Atât conducerea bursei cât ºi Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare ºi instituþii ale statului
vegheazã la respectarea acestor drepturi ale investitorilor de cãtre companiile listate la bursã
sau cele care emit obligaþiuni tranzacþionate la bursã.

IV.2. Surse de informare
Se spune cã în vremurile noastre informaþia este lucrul cel mai de preþ. Cine are informaþie
corectã ºi promptã poate fi “în locul potrivit la momentul potrivit” ºi ca atare va câºtiga în
detrimentul celui care are informaþii de slabã calitate sau primite cu întârziere. Acest lucru
este cât se poate de adevãrat ºi în cazul investiþiilor la bursã.
Prin definiþie bursa se miºcã în funcþie de evenimentele care au loc, de natura macro sau
micro economicã, geopoliticã, socialã, fiscalã ºi chiar diplomaticã ºi militarã. Ultimul an a
fost o demonstraþie clarã în favoarea acestei afirmaþii.
Am vãzut cu toþii cum bursele internaþionale ºi cele zonale au crescut sau au scãzut în funcþie
de crizele de pe piaþa petrolului ºi aurului, deciziile de ratã de dobândã luate de bãncile
centrale din SUA, Marea Britanie, Japonia ºi Europa, conflictele sociale, militare ºi
diplomatice din Orientul Mijlociu, de evoluþia datelor macro-economice de pe teritoriul
american ºi european, de rezultatele financiare mai bune sau mai rele obþinute de marile
corporaþii internaþionale listate la bursã, deciziile de fuziune sau achiziþie luate de giganþii
pieþei bancare, de asigurãri sau de producãtorii de automobile, etc.
Enumerarea de mai sus nu este deloc exageratã. Bursele în general ºi preþurile acþiunilor
emise de diferite acþiuni în particular sunt sensibile la o mare varietate de evenimente, iar
cele amintite anterior nu sunt în fapt decât o micã parte din acestea. De aceea un investitor
trebuie sã aibã informaþie promptã ºi corectã cu privire la evoluþia tuturor factorilor care au o
influenþã asupra preþului activelor în care el ºi-a plasat banii.
Pentru cã cel mai important lucru în ceea ce priveºte informaþiile este ca ele sã fie corecte,
sursa cea mai sigurã de informare este cea oficialã. In cazul unei investiþii la bursã, sursa
oficialã de informaþie o reprezintã chiar bursa ºi companiile tranzacþionate.
Datoritã regulamentelor ce vizeazã transparenþa la care sunt obligate toate companiile listate
la bursã, acestea raporteazã în mod continuu, prin intermediul bursei, toate evenimentele
relevante din activitatea lor. Comunicatele oficiale ale bursei ºi ale companiilor sunt afiºate
cu promptitudine pe pagina de internet a bursei (www.bvb.ro) ºi sunt publicate a doua zi în
cotidienele cu profil economic.
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Aºadar primul lucru pe care trebuie sã îl faceþi atunci când doriþi sã vã informaþi despre
mersul bursei ºi al acþiunilor pe care le deþineti este sã vizitaþi pagina de internet a bursei
unde veþi gãsi atât informaþii legate de evoluþia preþurilor ºi a numãrului de acþiuni
tranzacþionate cât ºi toate comunicatele oficiale ale companiilor.
Este indicat ca dupã ce aþi vizitat site-ul bursei sã treceþi în revistã ºi paginile de internet ale
companiilor la care sunteþi acþionar, deoarece cu siguranþã ºi aici veþi gãsi informaþii utile,
reîmprospatate periodic de cãtre personalul specializat al companiilor respective. Trebuie
menþionat cã este o cerinþã expresã precizatã în normele ºi regulamentele bursiere ca fiecare
companie tranzacþionatã sa aibã o paginã de internet pe care sã prezinte toate informaþiile
relevante legate de activitatea sa.
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Al doilea lucru foarte important pe care este bine sã-l faceþi în fiecare zi este sã urmãriþi presa
de specialitate. Existã la momentul actual în România cel puþin douã cotidiene cu profil
economic-financiar, trei sau patru publicaþii sãptãmânale de mare valoare în acest domeniu,
mai multe reviste lunare, televiziuni de ºtiri care alocã timpi de emisie generoºi pentru
evoluþiile de pe piaþa financiarã, precum ºi numeroase pagini de internet independente axate
pe oferirea de informaþie economicã în timp real. Chiar dacã nu vã faceþi un abonament la o
astfel de publicaþie zilnicã ºi sãptãmânalã (deºi ar fi de recomandat sã procedaþi aºa), trebuie
sã încercaþi sã monitorizaþi mãcar periodic informaþiile vehiculate de aceste medii, vizitând
site-urile de internet specializate ºi urmãrind emisiunile economice de profil de la
televiziuni sau posturi de radio.
In timp veþi observa care dintre aceste medii publice de informare este mai prompt, mai
corect ºi echidistant, mai accesibil ºi cuprinzãtor, într-un cuvânt mai potrivit nevoilor
dumneavoastrã de informare.
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In al treilea rând trebuie sã menþineþi un contact permanent cu brokerul sau consultantul
dumneavoastrã. Discutaþi periodic cu acesta ºi în mod obligatoriu cereþi-i pãrerea înainte de
a lua o decizie de a cumpãra sau vinde.
Brokerii ºi consultanþii de investiþii monitorizeazã în permanenþã, la un nivel profesionist,
toate ºtirile ºi evenimentele relevante pentru evoluþia bursei ºi a titlurilor tranzacþionate.
Foarte rar se întamplã ca lor sã le scape o informaþie utilã, atunci când ea a fost fãcutã publicã
de cãtre surse autorizate.
Desigur un broker sau un consultant nu au timpul necesar pentru a funcþiona ca un serviciu
de informare pentru clienþii lor, de aceea partea cea mai importantã ca volum de activitate în
ceea ce înseamnã culegerea de informaþii vã revine dumneavoastrã ca investitor. Inainte de
luarea unei decizii de a cumpãra sau de a vinde însã, este recomandabil sã discutaþi cu
brokerul sau consultantul dumneavoastrã pentru a vedea dacã nu cumva existã informaþii
importante care poate v-au scãpat.
Existã multe alte demersuri pe care le puteþi face pentru a vã informa ºi numeroase surse de
infomare. De exemplu lecturaþi periodic buletinele de analizã ºi informare pe care vi le pun
la dispoziþie firmele de brokeraj sau de consultanþã cu care lucraþi.
Este important ca, atunci când timpul ºi posibilitãþile de deplasare vã permit, sã participaþi la
Adunãrile Generale ale Acþionarilor convocate de companiile la care sunteþi acþionar, pentru
cã astfel veþi surprinde detalii importante legate de activitatea companiei, de calitatea
managementului, de intenþiile acþionarilor majoritari etc.
In tot ceea ce faceþi încercaþi sã urmãriþi în timp calitatea surselor de informare folosite ºi sã
le selectaþi în timp pe cele care s-au dovedit de fiecare datã corecte. Dacã de mai multe ori s-a
întâmplat sã citiþi articole, în paginile aceleiaºi publicaþii, care s-au dovedit cã prezintã
informaþii greºite sau interpretate de o manierã pãrtinitoare, renuntaþi la acea publicaþie. Nu
numai cã nu meritã timpul dumneavoastrã dar vã poate influenþa sã luaþi decizii greºite.

IV.3 Analiza acþiunilor – principii generale
Dintre toate tipurile de instrumente de investiþie tranzacþionate la bursã acþiunile sunt cele
mai populare pentru cã reprezintã un optim între riscul asumat în momentul efectuãrii
plasamentului ºi câºtigul care poate fi obþinut dacã analiza efectuatã se dovedeºte a fi corectã
ºi ca atare beneficiile aºteptate de la acest plasament se materializeazã dupã un timp.
Atunci când analizãm eventualitatea cumpãrãrii unor acþiuni tranzacþionate la bursã care ne
intereseazã scopul nostru este sã aflãm dacã acest plasament ne va aduce în viitor beneficii
fie sub formã de dividende, de acþiuni gratuite ori drepturi de subscriere sau prin creºterea
preþului de tranzacþionare pentru a putea realiza o vânzare în profit.
l
Ca sã atingem acest scop ºi sã putem avea o imagine clarã referitoare la câºtigurile pe care
ni le poate aduce o cumpãrare de acþiuni trebuie aºadar sã studiem cu multã atenþie evoluþia
companiei emitente în anii trecuþi (de regulã minim 2-3 ani în urmã). Informaþiile pe care le
vom analiza se referã la:
l
situaþiile financiare ale companiei (bilanþuri semestriale ºi anuale ºi conturi de
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l
rapoartele auditorilor independenþi cu privire la aceste situaþii financiare;
l
rapoartele de gestiune ale administratorilor,
l
hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor, ordinare ºi extraordinare,
l
bugetele de venituri ºi cheltuieli pentru anul urmãtor ºi planurile de investiþii,
l
alte informaþii date publicitãþii de cãtre reprezentanþii companiei.
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In urma analizei acestor seturi de date, pe mai mulþi ani în urmã, ne vom putea da seama dacã
societatea la care dorim sã cumpãrãm acþiuni are sau nu o politicã stabilã de platã a
dividendelor, dacã obiºnuieºte sã capitalizeze profiturile ºi sã recurgã periodic la majorãri de
capital social, dacã realizeazã venituri ºi profituri în creºtere de la an la an ºi care sunt ratele
de rentabilitate pentru ca apoi sã le comparãm cu cele obþinute de companii similare sau cu
cele ale altor companii care ne-au stârnit interesul.
Vrem sã ºtim nu numai ce îºi propune compania sã realizeze în urmãtoarele luni (cu cât
estimeazã cã îi vor creºte sau în cazuri nefavorabile îi vor scade profitul ºi cifra de afaceri)
dar ºi cum s-au îndeplinit aceste previziuni oficiale în anii trecuþi ºi care sunt investiþiile pe
care le va realiza în viitorul apropiat. Este important de cunoscut care este cota de piaþã a
companiei ºi cum a evoluat ea în ultimii ani, cine sunt cei mai importanþi concurenþi ºi cei
mai mari clienþi, care este avantajul competitiv al companiei faþã de celelalte societãþi din
domeniu. Ne intereseazã de asemenea sã ºtim care este statutul juridic al bunurilor
companiei, dacã el face cumva obiectul vreunui litigiu ºi dacã da care este stadiul de
soluþionare a acestui litigiu în instanþele abilitate, care este experienþa ºi pregãtirea
profesionalã a echipei de conducere a companiei ºi ce performanþe a realizat aceastã echipã
în trecut, cine sunt acþionarii majoritari ºi ce alte interese economice au aceºtia pentru ca nu
cumva ele sã vinã în conflict cu cele ale companiei la care ne pregãtim sã devenim acþionari
minoritari.
Toate cele de mai sus poartã denumirea de analizã fundamentalã a companiei ºi dupã cum
am putut vedea se axeazã pe raþionamente de tip economic atât la nivel micro cât ºi la nivel
de sector sau industrie. Pentru ca acþiunile se tranzacþioneazã la bursã ºi preþul fluctueazã în
permanenþã, este important ºi util de vãzut care a fost evoluþia acestui preþ atât pe termen
scurt (câteva sãptãmani sau maxim 1-2 luni) cât ºi pe termen mediu (9 – 12 luni) ºi lung (între
3 ºi 5 ani). Prin aceasta încercãm sã identificam modele de evoluþie a cotaþiilor care s-ar
putea repeta în viitor astfel încât sã ne dãm seama în ce moment al ciclului de evoluþie se aflã
preþul la momentul respectiv, dacã este la început sau la final de trend ascendent, dacã tocmai
s-a stabilizat dupã o scadere puternica, dacã a stationat o perioadã foarte îndelungata de timp
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în interiorul unui culoar orizontal de variaþie etc. Toate acestea studii poartã denumirea de
analizã tehnicã sau analizã graficã a evoluþiei preþului de tranzacþionare. Imbinând
concluziile oferite de cele douã tipuri de analizã investitorii vor putea nu numai sã aleagã
acele companii care au cea mai solidã situaþie financiarã ºi perspective reale de a creºte în
anii urmãtori cât ºi momentele optime de a cumpãra acþiunile acestor companii, dupã
perioade de scãdere care fac ca preþul sã fie sub valoarea realã a titlurilor respective.

IV.4 Ce cumpãrãm, când cumpãrãm ºi când vindem ?
Un dicton celebru în lumea bursei spune: “Cumpãrã ieftin ºi vinde scump!” Acesta este
scopul urmãrit de toþi investitorii la bursã, indiferent cã sunt speculatori pe termen scurt ºi
foarte scurt, investitori de portofoliu pe termen mediu sau investitori strategici
(instituþionali) pe termen lung. Cu toþii depun eforturi consistente pentru a identifica acele
companii cu perspective solide pentru care la momentul iniþial preþul de piaþã al acþiunilor
este sub potenþialul lor real ºi ca atare în viitor e posibil sã creascã astfel încât dacã vor
cumpãra ulterior ar putea vinde la un preþ mai mare încasându-ºi astfel profitul aºteptat.
Desigur, pe lângã creºterile de preþ putem câºtiga ºi din dividende sau din efectele
majorãrilor de capital discutate anterior. Toate acestea se însumeazã ºi dau dimensiunea
realã a beneficiilor aduse de un plasament bursier. Aºadar ceea ce ne intereseazã este sã
identificam acele acþiuni pentru care preþul curent de piaþã se situeazã considerabil sub
valoarea intrinsecã determinatã de raþionamentele noastre efectuate pe criterii de analizã
fundamentalã. Fãrã a intra acum în detalii foarte tehnice, valorea unei acþiuni determinatã pe
principii de analizã fundamentalã este fie valoarea patrimoniului net pe acþiune, fie cea
rezultatã din estimarea profiturilor viitoare.
Valorea patrimoniului net înseamnã valoarea tuturor activelor sau bunurilor aflate în
proprietatea companiei (indiferent cã vorbim de terenuri, clãdiri, maºini, utilaje, roboþi ºi
linii de producþie, automobile ºi alte mijloace de transport sau cã ne referim la sumele pe care
le are de încasat de la clienþi în urma serviciilor prestate ºi produselor livrate, la sumele de
bani din casierie ºi la soldul conturilor bancare, la valorea mãrcilor ºi brevetelor deþinute, la
fondul de comerþ etc) din care se scad toate datoriile, atât cele pe termen scurt cât ºi cele cu
scadenþa mai mare de un an. Valoarea patrimoniului net pe acþiune mai poartã ºi denumirea
de valoare contabilã.
Valoarea estimatã pe baza profiturilor viitoare presupune o estimare realistã a evoluþiei
companiei în anii urmãtori (de regulã pe 5 ani înainte) ºi este destul de dificil de realizat de
cãtre publicul investitor, ea fiind subiectul de lucru al analiºtilor profesioniºti. Dacã însã
estimarea se limiteazã la un singur an ºi avem o imagine destul de clarã privitoare la profitul
net pe care compania îl va genera în urmãtorul exerciþiu financiar, atunci lucrurile se
simplificã mult ºi practic putem spune cã valoarea acþiunii este egalã cu suma necesar a fi
investitã în prezent la o ratã de rentabilitate situatã la nivelul mediei pieþei pentru a obþine
peste un an profitul prognozat.
În funcþie de aceste douã coordonate, adicã de valoarea contabilã ºi de valoarea rezultatã din
estimarea profiturilor viitoare putem spune dacã în prezent o acþiune este subevaluatã sau
supra evaluatã, adicã dacã preþul ei de piaþã se situeazã sub sau respectiv deasupra celor douã
repere. Obiectivul oricãrui investitor este de a cumpãra acþiuni subevaluate sau cel mult
acþiuni care sunt corect evaluate de piaþã dar au mari perspective de creºtere în viitor.
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Momentul exact al cumpãrãrii poate sã fie amânat, chiar dacã analiza fundamentalã ne
conduce la concluzia cã acþiunea respectivã este subevaluatã, pânã când evoluþia preþului de
piaþã ne confirmã ipotezele. Mai pe scurt asta înseamnã cã nu este recomandabil sã
cumpãrãm o acþiune aflatã pe trend descendent, chiar dacã din analiza fundamentalã rezultã
cã ea este subevaluatã. Folosindu-ne de indicaþiile oferite de analiza tehnicã vom aºtepta
pânã când trendul descendent ia sfârºit ºi un nou trend ascendent începe sã se manifeste în
piaþã. Procedând în acest fel nu numai cã vom putea cumpãra chiar mai ieftin decât am fi
crezut iniþial dar vom fi feriþi ºi de a imobiliza fondurile o perioadã mai lungã de timp într-un
activ care pentru moment nu confirmã aºteptãrile noastre.
Alegerea momentului de vânzare se realizeazã pe un raþionament similar dar exact opus.
Vom decide sã vindem atunci când preþul acþiunilor creºte ºi atinge niveluri la care acestea
sunt deja supraevaluate pe termen scurt ºi mediu ºi când analiza tehnicã ne dã indicaþii clare
cã trendul ascendent este pe cale sã se sfârºeascã sau tocmai s-a inversat.
Uneori acþiunile cumpãrate de noi nu confirmã. Se poate întâmpla nu numai ca trendul
ascendent pe care îl intuiam sã se încheie dupã o perioadã foarte scurtã de timp ºi preþul sã
reînceapã sã scadã, dar chiar ca rezultatele companiei sã se înrãutãþeascã, ºi de unde pânã
atunci analiza fundamentalã ne arãta cã ea este subevaluatã, ulterior concluziile induse de
noile date disponibile sã arate ce ea devine chiar supraevaluatã. În aceastã situaþie decizia
este una singurã: vindem pentru a minimiza pierderile ºi ne orientãm capitalurile cãtre alte
plasamente cu potenþial mai mare de creºtere. Este mai bine sã procedãm aºa decât sã
persistãm într-o poziþie perdantã pentru cã pagubele se pot agrava pe mãsura trecerii
timpului.
Oricui i se întâmplã sã greºeascã în estimãrile pe care le face, sau chiar dacã iniþial are
dreptate pot apare întorsãturi neaºteptate de situaþie care sã rãstoarne complet concluziile
raþionamentului iniþial. De aceea ºi vorbim de o anumitã dozã de risc în ceea ce priveºte
plasamentele bursiere, pentru cã pot avea loc evenimente care sã transforme un plasament
profitabil într-unul pãgubos. Capacitatea de a sesiza schimbarea ºi de a reacþiona rapid ºi cu
obiectivitate, fãrã remuºcãri ºi fãrã speranþe subiective, diferenþiazã un investitor de succes
de unul mai puþin inspirat.
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Uneori este prudent ca atât vânzãrile cât ºi cumpãrãrile sã se facã gradual ºi întotdeauna
trebuie respectat principiul diversificãrii despre care am discutat pe larg în partea I a acestui
ghid.

IV.5 Analiza fundamentalã
Acest tip de analizã la care am fãcut referire de numeroase ori pânã acum constã în
încercarea de a determina o valoare cât mai apropiatã de realitate a acþiunilor pe baza
informaþiilor privind situaþiile financiare ale companiei, domeniul în care activeazã,
investiþiile efectute, bunurile deþinute.
Scopul acestei analize este selectarea acelor acþiuni pentru care la momentul respectiv preþul
de piaþã este mai redus decât valoarea rezultatã din analizã, creând astfel premisele ca în
viitor piaþa sã recunoascã valoarea aceasta ºi preþul sã creascã.
În general analiza fundamentalã presupune calculul unor indicatori economici pornind de la
situaþiile financiar-contabile ale companiei. În cele ce urmeazã ne vom referi la cei mai
importanþi indicatori utilizaþi de majoritatea investitorilor ºi profesioniºtilor pieþei de capital
în evalurea potenþialului de creºtere al unei investiþii încercând sã explicãm pe scurt
semnificaþia lor ºi cum pot fi utilizaþi în deciziile de investire. Aceºtia sunt :
Valoarea contabilã,
Profitul net pe acþiune,
Raportul dintre preþ ºi valoarea contabilã (numit ºi P/B sau P/BV),
Raportul dintre preþ ºi profitul net pe acþiune (numit ºi P/E sau PER),
Ratele de eficienþã economicã (de rentabilitate),
Randamentul dividendului,
Ratele de creºtere în timp a cifrei de afaceri, profitului ºi dividendului,
Gradul de îndatorare ºi indicele de lichiditate.

l

l
l
l
l
l
l
l

A. Valoarea contabilã a unei acþiuni se calculeazã prin împãrþirea valorii totale a capitalurilor
proprii ale companiei la numãrul total de acþiuni emise de aceasta ºi aflate în circulaþie
(deþinute de acþionari).

Valoare contabilã pe acþiune =

Capitaluri proprii
Numãr total de acþiuni

Valoarea capitalurilor proprii se determinã la rândul ei prin scãderea datoriilor totale ale
companiei din activele totale deþinute ºi reprezintã “averea acþionarilor”, adicã ceea ce le
rãmâne acestora în ipoteza în care acele active ar fi valorificate ºi toate datoriile ar fi plãtite.
Capitaluri proprii = Active totale - Datorii totale
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În concluzie, dacã valoarea capitalurilor proprii reprezintã averea tuturor acþionarilor,
valoarea contabilã pe acþiuni reprezintã echivalentul acesteia pentru o singurã acþiune.
În unele situaþii valoarea contabilã mai este denumitã ºi valoarea activului net unitar,
formulare rezultatã tocmai din metoda de calcul a acesteia (adicã activul net raportat la
numãrul total de acþiuni).
B. Utilitatea acestui indicator constã în aceea cã ne oferã o referinþã cu privire la cât de
scumpã sau dimpotrivã cât de ieftinã este o acþiune. Pentru aceasta se construieºte un
indicator derivat denumit P/B sau preþ/valoare contabilã. Avantajul P/B este cã poate fi
folosit pentru a compara între ele, pe criterii obiective, diferite companii listate.
Preþ
Valoare contabilã

P/B =

Atenþie însã, utilizat în exclusivitate acest indicator nu este chiar atât de relevant. În unele
sectoare economice un raport preþ/valoare contabilã de 2, 3 sau chiar mai ridicat este
considerat normal în timp ce în altele doar un nivel mai coborât de doi este acceptabil.
În general vorbind, companiile cu o ratã ridicatã de profitabilitate raportatã la capitalurile
proprii ºi cu ritm important de creºtere a profitului ºi cifrei de afaceri de la o perioadã la alta
au un raport P/B mai ridicat (poate chiar peste 3) în timp ce companiile cu rate de
rentabilitate mai scãzute ºi cu stabilitate a cifrei de afaceri sunt caracterizate de indicatori
P/B mai reduºi.
C. Profitul net pe acþiune (EPS) se calculeazã împãrþind profitul net total obþinut de
companie pe parcursul perioadei de raportare (cel mai relevant este sã ne raportãm la
ultimele 12 luni consecutive sau dupã caz la ultimele 4 trimestre) la numãrul total de acþiuni
emise ºi aflate în circulaþie. Mãrimea care rezultã reprezintã valoarea teoreticã ce va reveni
deþinãtorului unei acþiuni dacã am presupune cã societatea emitentã ar distribui întregul
profit cãtre acþionari fãrã sã opreascã nimic pentru investiþii ºi rezerve de capital. Practic
aceasta este plus valoarea pe care compania o genereazã în cadrul unui exerciþiu financiar
pentru fiecare dintre acþiunile sale.
Profit brut = Venituri totale - cheltuieli totale

EPS =

Profit net = Profit net - Impozitul pe profit

Profit net
Numãr total de acþiuni

D. Dacã împãrþim preþul curent de piaþã la valoarea profitului net pe acþiune din ultimele 4
trimestre consecutive obþinem indicatorul preþ / profit adesea întâlnit în publicaþiile
financiare sub forma P/E sau PER.
În oricare dintre etapele de evoluþie a bursei de valori, analiza fundamentalã ºi indicatorii de
tipul PER rãmân ºi P/B (sau ar trebui sã rãmânã) criterii importante ºi solide de selecþie a
titlurilor incluse în portofoliul oricãrui investitor.
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Este adevãrat însã cã recurgând la acest tip de instrumente este destul de dificil de anticipat
tendinþa pe termen scurt a preþului. Dacã ne intereseazã aceste miºcãri pe termen scurt (1 zi –
câteva sãptãmâni sau chiar luni) ale cotaþiilor este absolut necesar sã completãm
raþionamentele noastre cu elemente de analizã tehnicã (graficã).
Dacã revenim la indicatorul PER trebuie spus cã un anumit nivel al acestuia are mai mare
relevanþã dacã þinem seama de rata estimatã de creºtere a profiturilor companiei respective
pe parcursul anilor urmãtori.
De exemplu dacã pentru titlurile ABC avem astãzi un PER de 23 el poate pãrea mare ºi
acþiunea supraevaluatã pentru cã în calcul intrã numai profitul curent (din ultimele 12 luni).
Dacã însã anticipãm cã profiturile acelei companii vor creºte cu o ratã anualã de 30% pentru
urmãtorii 5 ani atunci vedem cã de fapt preþul actual este unul destul de avantajos ºi cã
nivelul PER-ului se va ameliora în viitor datoritã creºterii profiturilor (presupunând
bineinþeles cã preþul va rãmâne nemodificat).

PER =

Preþ
EPS

E. Dintre indicatorii financiari utilizaþi pentru a evalua echilibrul ºi performanþa financiarã a
unei companii (indiferent cã este listatã la bursa sau nu), un capitol distinct îl reprezintã
ratele de profitabilitate. Acestea aratã de fapt care este randamentul obþinut de companie în
utilizarea resurselor aflate la dispoziþia sa ºi sunt adesea folosite pentru a face comparaþii
între companii similare din cadrul aceleiaºi ramuri de activitate sau chiar pentru corelaþii cu
indicatori globali (ai ratei inflaþiei, dobânzilor la obligaþiuni etc).
Pentru cã aºa cum pomeneam anterior ratele de rentabilitate aratã eficienþa cu care o
companie îºi utilizeazã resursele, existã mai multe modalitãþi de calcul a acestora, în funcþie
de tipul de resursã la care se face referire. În principiu este vorba de a împãrþi valoarea a doi
indicatori economici desprinºi din bilanþ sau din contul de profit ºi pierdere, la numãrãtor
aflându-se de regulã profitul net sau profitul total (brut).
Daca dorim sã ºtim cât de profitabilã a fost activitatea economicã în sine, vom împãrþi
profitul net la cifra de afaceri ºi vom obþine astfel un indicator numit “rentabilitatea
economicã”.
Rentabilitate economica =

Profit net
Cifra de afaceri

Dacã dorim sã vedem cu ce eficienþã au fost utilizate activele companiei, atunci vom împãrþi
profitul net la valoarea acestora ºi vom obþine un indicator numit ... cum altfel decât
“rentabilitatea activelor” sau ROA (prescurtare de la termenul din limba engleza “return on
assets”).

Rentabilitatea utilizarii activelor economica (ROA) =
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Profit net
Activ total

Ideea care stã la baza acestor primi doi indicatori enumeraþi aici este de a mãsura cumva
eficienþa cu care a fost gestionatã compania de cãtre echipa de management, dacã ºi în ce
mãsurã aceasta a reuºit sã menþinã o activitate economica la un nivel ridicat de
profitabilitate.
Cel mai important însã pentru un acþionar este sã ºtie cu ce randament a reuºit compania la
care el deþine o participaþie sã-i înmulþeascã averea. ªi cum averea acþionarilor unei
companii este datã de dimensiunea capitalurilor proprii ale acesteia (adicã active totale
minus datorii totale), cea mai simplã formã de a mãsura rentabilitatea cu care au fost utilizate
aceste capitaluri proprii este sã împãrþim profitul net la valoarea capitalurilor proprii.
Obþinem astfel formula ROE, denumitã astfel dupã prescurtarea termenului de specialitate
din limba englezã “return of equity”.
Profit net
Rentabilitatea capitalului (ROE) = Capitaluri proprii

Termenul de calcul pentru ratele de rentabilitate este de regulã de un an pentru cã se eliminã
astfel influenþele factorilor sezonali. Se întâlnesc însã în diverse rapoarte ºi rate calculate pe
perioade mai scurte de timp, trimestrial sau semestrial, pentru care ulterior se poate aplica o
formulã de calcul anual.
Desigur mai existã ºi alte formule de calcul ale rentabilitãþii, dar acestea trei sunt cel mai des
utilizate atât de cãtre profesioniºti cât ºi de cãtre investitorii de portofoliu pe piaþa de capital.
Principalul obiectiv avut în vedere în urma analizei unui grup de companii prin perspectiva
ratelor de rentabilitate este identificarea acelora care în mod constant pe parcursul ultimilor
ani (cel puþin 2, de regula 3 sau 5) au reuºit sã menþinã un nivel ridicat de profitabilitate al
activitãþii. Investiþia în acþiunile unei astfel de companii are mai mari ºanse sã aducã un
randament ridicat ºi este mai puþin riscantã decât un plasament similar în titluri ale unei
companii care abia se zbate la limita pragului de rentabilitate sau care chiar a înregistrat ºi
pierderi în perioadã anterioarã.
F. În cazul în care o companie listatã la bursã plãteºte dividendende este util de vãzut în ce
mãsurã un plasament în acþiunile respective având ca unic scop încasarea acestor dividende
este eficient. Pentru aceasta se calculeazã randamentul dividendului prin împãrþirea valorii
dividendului net ce urmeazã sã fie încasat la preþul de piata al acþiunilor respective.
De regulã dividendele se plãtesc în termen de maxim ºase luni de la data la care Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor a hotãrât repartizarea lor. În unele situaþii aceastã duratã
este mai scurtã, de maxim 2-3 luni, cum se întâmplã de regulã în cazul SIF-urilor.
Raportând randamentul dividendului la perioada de încasare a acestuia ºi înmulþind cu 12
luni obþinem randamentul anualizat al dividendului. Rezultatul acestor calcule este
comparat de cãtre investitori cu ratele de dobândã de pe piaþa monetarã sau cu dobânzile
plãtite de obligaþiuni. În cazul în care acesta este mai mic decât oportunitãþile comparabile
de plasament de pe piaþa monetarã, se apreciazã ca exclusiv prin prisma dividendelor ce
urmeazã a fi încasate, plasamentul respectiv nu este oportun.
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Dacã randamentul anual al dividendului este însã egal sau mai mare decât referinþele de pe
piaþa monetarã sau a obligaþiunilor corporative, plasamentul este considerat profitabil ºi
decizia de cumpãrare este luatã imediat.
Randamentul dividendului =

Dividend net
Pret

G. Situaþia financiarã a unei companii nu trebuie privitã numai prin prisma conjuncturii de
moment ci trebuie analizatã evoluþia sa în timp. Pentru aceasta se calculeazã ratele de
creºtere ale cifrei de afaceri ºi profitului de la o perioadã de timp la alta (de exemplu în
semestrul I 2006 faþã de semestrul I 2005 sau la final de an 2005 comparativ cu final de an
2004). De-a lungul ultimilor 10 ani aceste rate de creºteri au fost semnificative pentru
companiile româneºti bine conduse ºi organizate, cu mult peste mediile aferente
companiilor similare de pe pieþele internaþionale. România fiind o economie emergentã, este
normal ca afacerile de aici sã prospere într-un ritm mult mai accelerat decât cele din þãrile cu
economie de piaþã deja stabilã.
Cresterea cifrei de afaceri =

Cresterea profitului =

100 x (CA1+CA0)
Ca0

100 x (P1-P0)
P0

H. Gradul de îndatorare ºi indicele de lichiditate reprezintã o categorie aparte de indicatori
care încearcã sã surprindã în ce mãsurã compania respectivã este supra sau sub îndatoratã
faþã de creditori ºi dacã are disponibilitãþile bãneºti necesare pentru a face faþã plãþilor
imediate.
Gradul de îndatorare se calculeazã împãrþind valoarea datoriilor totale ale companiei la
valoarea activelor totale ºi aratã în ce mãsurã bunurile companiei (averea acesteia) au fost
dobândite prin împrumuturi adicã reprezintã contribuþii ale unor terþi ºi care ulterior vor
trebui restituite. Se considerã cã un grad de îndatorare mai mic de 60% este foarte bun ºi
reflectã o dezvoltare armonioasã a companiei, un echilibru pe termen lung între finanþarea
externa ºi cea atrasã din resurse proprii (capital social ºi profit reinvestit).

Gradul de îndatorare =

Datorii totale
Active totale

Indicele de lichiditate, aºa cum precizam anterior, aratã echilibrul pe termen scurt ºi foarte
scurt între lichiditãþi ºi datoriile ce trebuie plãtite imediat ºi se calculeazã împãrþind valoarea
cumulatã a disponibilitãþilor din casierie, din conturile bancare ºi stocurilor la valoarea
totalã a datoriilor pe termen scurt ºi dobânzilor aferente acestora. Dacã indicele de lichiditate
este mai mare ca 1 (sau 100%) se considerã cã societatea respectivã are o bunã situaþie a
lichiditãþilor iar dacã valoarea acestuia depãºeºte 1,5 atunci compania nu are absolut nici o
problemã în a-ºi plãti datoriile scadente ºi ca atare riscul de faliment este ca ºi inexistent.
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Pentru cã analiza tehnicã face complet abstracþie de situaþia economicã a companiei studiate,
semnalele oferite de aceasta sunt independente de cele furnizate de analiza fundamentalã ºi
uneori pot da indicaþii diferite (opuse). Prudent este ca decizia de cumpãrare sã se ia numai
atunci când ambele tipuri de analizã oferã semnale similare.
Cele douã tipuri de analizã nu trebuie aºadar privite ca excluzându-se una pe cealaltã. Spre
exemplu, un investitor care preferã analiza fundamentalã poate utiliza analiza tehnicã pentru
a-ºi optimiza momentul intrãrii/ieºirii de pe o acþiune; la fel, pentru un jucãtor care foloseºte
preponderent analiza tehnicã existã momente în care graficele nu indicã un trend clar,
situaþie în care se pot utiliza criterii ajutãtoare care þin de situaþia financiarã (perspectiva
dividendelor, rezultatele financiare), determinând astfel cea mai probabilã evoluþie a
preþului.

IV.7. Informarea ºi cercetarea proprie
În precedentele douã subcapitole v-am dezvãluit multe tehnici ºi metode de evaluare a
acþiunilor în vederea fundamentãrii deciziilor de investire. Totuºi unii dintre
dumneavoastrã, deºi ar vrea sã investeascã la bursã, nu dispun de timpul necesar pentru a
culege toate aceste informaþii ºi a efectua analizele de rigoare, nici chiar la cel mai simplu ºi
superficial nivel.
Este perfect de înþeles cã în multe cazuri activitãþile curente (atât profesionale, cât ºi cele
familiale) necesitã uneori atât de mult din timpul dumneavoastra încât nu mai existã
suficient rãgaz ºi pentru a urmãri evoluþia bursei ºi a companiilor listate. Asta nu înseamnã
totuºi cã trebuie sã abandonaþi acest proiect. Puteþi sã vã alegeþi un broker sau un consultant
cu care sã þineþi în permanenþã legãtura ºi de la care sã primiþi zilnic informaþii ºi sugestii cu
privire la potenþiale strategii de plasament. Desigur întotdeauna decizia finalã vã va aparþine
ºi e firesc sã fie aºa din moment ce câºtigul sau pierderea care ar putea rezulta din punerea în
aplicare a acestor strategii sunt în totalitate ale dumneavoastrã.
Aºadar, chiar dacã se poate merge ºi pe varianta unei implicãri minime în care brokerul sau
consultantul fac toatã treaba ºi vã oferã cu regularitate semnalele ºi recomandãrile necesare
iar dumneavoastrã doar cântãriþi aceste informaþii ºi decideþi, în cele mai multe dintre cazuri
este preferabil sã aveþi o contribuþie mai activã.
Câºtigul real în aceastã variantã este cã o datã cu trecerea timpului veþi acumula experienþã.
Experienþa este probabil lucrul cel mai de preþ în orice activitate umanã iar în cazul
investiþiilor la bursã ea vã ajutã sã vã orientaþi mai rapid, sã gãsiþi soluþii în situaþii ambigue,
sã remediaþi cu promptitudine greºelile care apar inerent, sã vã îmbunãtãþiþi performanþa ºi
sã apreciaþi ºi gestionaþi mai bine riscurile.
Pentru aceasta e nevoie sã vã informaþi, zilnic sau sãptãmânal, cu privire la evoluþia
cotaþiilor bursiere ºi la comunicatele importante legate de activitatea companiilor
tranzacþionate, apelând la una sau mai multe dintre sursele de informare despre care am
vorbit deja într-unul din subcapitolele acestei pãrþi a patra din ghidul nostru.
De asemenea este util ca mãcar la o scarã mai redusã sã calculaþi ºi sã pãstraþi o evidenþã în
timp a evoluþiei principalilor indicatori de performanþã economicã ai companiilor de interes
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pentru dumneavoastrã sau mãcar sã identificaþi publicaþii ºi site-uri de internet unde puteþi
avea acees în permanenþã la aceºti indicatori calculaþi la zi ºi pe care sã le treceþi în revista cu
regularitate (sã zicem tot o datã pe sãptãmânã sau de 2-3 ori pe lunã) ºi în mod obligatoriu
înainte de luarea unei decizii de a cumpãra sau a vinde.
Informaþi-vã numai din surse de încredere, care ºi-au dovedit validitatea în timp, ºi nu luaþi în
considerare zvonurile pentru cã de cele mai multe ori acestea s-au dovedit a avea efecte
negative asupra portofoliilor investitorilor.

IV.8. Greºeli de evitat
Se spune cã “numai cine nu lucreazã nu greºeºte”. Nimic mai adevãrat. Este normal ca mai
ales la început sã existe ºi greºeli. Totul e ca ele sã poatã fi remediate în timp si sã nu aibã
repercusiuni grave asupra portofoliului dumneavoastrã. Pentru aceasta e bine sã respectaþi
câteva “reguli de aur” menite sã-i fereascã de pericole pe investitorii începãtori. Pentru cã tot
o vorbã înþeleaptã spune cã “e mai bine sã înveþi din greselile altora decât din propriile
greºeli”. De aceea am considerat util sã vã prezentãm aici, foarte pe scurt câteva greºeli pe
care trebuie sã faceþi tot posibilul sã le evitaþi încã din prima zi în care veþi deveni investitor la
bursã, astfel încât sã aveþi o experienþã îndelungatã ºi profitabilã în acest domeniu.
1.

La început nu investiþi niciodatã singur (prin intermediul programelor de
tranzacþionare online) sau numai la sfaturile unor prieteni neprofesioniºti în domeniu.
Întotdeauna apelaþi la sprijinul unui broker profesionist sau al unui consultant cu
experientã. Dacã suma de care dispuneþi este suficient de mare, poate fi util chiar sã
lucraþi simultan cu mai multe case de brokeraj pentru cã în felul acesta veþi avea acces
la informaþie ºi sfaturi de plasament din mai multe surse independente pe care le puteþi
corela ºi verifica între ele.
2.
Niciodatã nu investiþi la bursã banii de care aveþi nevoie imediatã. Plasamentele
bursiere presupun o anumitã dozã de risc ºi ca atare cel puþin pe termen scurt existã
posibilitatea ca preþurile sã evolueze descendent ºi suma plasatã de dumneavoastrã sã
înregistreze scãderi. Dacã analiza fãcutã îºi va dovedi validitatea însã, pe termen
mediu aceste scãderi vor fi recuperate ºi în cele din urmã plasamentul fãcut vã va
aduce satisfacþiile aºteptate. Dacã însã dumneavoastrã sunteþi presat de timp pentru cã
banii respectivi vã sunt necesari pentru cheltuieli imediate, veþi fi forþat sã vindeþi mai
devreme decât ar fi fost oportun ºi ca atare sã încasaþi o pierdere imediatã ºi pe care nu
o veþi mai putea recupera ulterior pentru cã nu veþi mai dispune de capital pentru alte
investiþii. De aceea la bursã se investesc numai acele sume de bani de care vã puteþi
dispensa pe un interval lung de timp (cel puþin 18 – 36 de luni), nefiindu-vã necesari
pentru asigurarea traiului zilnic sau pentru proiecte personale pe termen scurt
(cumpãrarea unei maºini, plata unor taxe de studii, reparaþii sau modernizãri ale
locuinþei, achiziþionarea de bunuri de uz personal etc). Înainte de a investi la bursã
este bine chiar sã vã asiguraþi cã pe lângã veniturile curente care vã sunt necesare
traiului obiºnuit aveþi ºi o rezervã de lichiditãþi imediate pãstratã în depozite bancare
sau alte forme de economisire pe care o puteþi utiliza în situaþii de urgenþã astfel încât
sã nu fiþi forþat a apela la plasamentele bursiere pentru a face faþã unor astfel de nevoi
neprevãzute.
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3. La început nu jucaþi la bursã cu bani împrumutaþi sau nu vã angrenaþi în tranzacþii în
marjã. Pentru investitorii neexperimentaþi a tranzacþiona cu bani împrumutaþi sau a se
implica în tranzacþii în marjã presupune asumarea unei doze de risc mult prea ridicat.
Aºa cum afirmam anterior, investiþia la bursã presupune ºi un anumit risc, mai ales dacã
este fãcutã pe o periodã mai scurtã de 1-3 ani. Existã aºadar posibilitatea unor pierderi ºi
dacã banii pierduþi sunt împrumutaþi, riscaþi sã nu puteþi rambursa la timp împrumutul ºi
ca atare sã piedeþi garanþiile depuse pentru obþinerea acestuia. Tranzacþionarea în marjã
este similarã pânã la un punct cu a investi din bani împrumutaþi. Faptul cã pentru
acþiunile cumpãrate în marjã brokerul nu vã solicitã sã depuneþi decât valoarea marjei
(care poate varia între 10 ºi 50% din suma aferentã titlurilor cumpãrate) înseamnã cã
orice câºtig sau pierdere a dumneavostrã se multiplicã în mod corespunzãtor. De
exemplu la o marjã de 20% câºtigul sau piederea sunt de fapt de 5 ori mai mari. Adicã la
o variaþie de 1% a preþului dumneavoastrã veþi câºtiga sau veþi pierde 5%. Din cauza
acestor fluctuaþii puternice pe care le determinã tranzacþiile în marjã sunt considerate de
risc ridicat ºi nu sunt recomandabile investitorilor începãtori (care au mai puþin de 1 an
de cand au luat primul contact cu bursa) .
4. Nu alocaþi niciodatã toþi banii pe un singur plasament. Am vorbit pe larg în paginile
acestui ghid despre principiul diversificãrii. Dacã toþi banii dumneavoastrã vor fi
alocaþi pentru un singur plasament ºi ceva neprevãzut ºi foarte negativ se intamplã în
cazul acestuia, pierderea va fi una considerabilã ºi foarte greu de recuperat. Dacã însã
banii sunt impãrþiþi pe 5 – 12 acþiuni diferite, din domenii diferite de activitate, ºansele
sunt ca evenimente neprevãzute ºi catastrofale sã nu afecteze decât cel mult una sau
douã dintre ele în cel mai rãu caz. Asta înseamnã cã dacã aþi împãrþit banii în mod egal
între 12 titluri ºi în cazul a douã dintre ele aveþi o piedere de 50% (lucru posibil dar
destul de rar întâlnit la bursã pânã acum) atunci de fapt pierderea dumneavoastrã totalã
pe ansamblu portofoliului este de puþin peste 8% ºi poate fi recuperatã destul de rapid
dacã celelalte 10 acþiuni deþinute încep sã acumuleze creºteri ºi sã vã aducã profituri.
5. La început nu tranzacþionaþi frecvent. Costurile de tranzacþionare chiar dacã sunt de
mai puþin de un procent pe fiecare tranzacþie, dacã sunt adunate în cazul în care se
tranzacþioneazã frecvent ajung sã reprezinte valori importante. În plus, a tranzacþiona
foarte des înseamnã cã vã focalizaþi pe un orizont prea scurt de timp ceea ce de regulã
înseamnã cã vã asumaþi un risc mai mare. Ideal pentru un investitor începãtor este sã-ºi
construiascã un portofoliu solid, orientat pe termen mediu (cel puþin 9-12 luni) ºi în
componenta cãruia sã se regãseascã pe cât posibil doar acþiuni din categoria blue-chip
(cele mai lichide, cu capitalizare ridicatã ºi cu rezultate economice pozitive în ultimii
ani). O datã cu trecerea timpului, o datã ce acumuleazã mai multã experienþã, se poate
orienta ºi cãtre tranzacþii pe termen scurt sau chiar speculaþii. Iniþial însã este mai
prudent ºi mai sigur sã nu se tranzacþioneze foarte frecvent ci sã aibã în vedere un
orizont mai lung de timp. Aceastã abordare este în prezent mai eficientã ºi din
perspectiva impozitului pe profit care pentru titurile pãstrate mai mult de un an este 1%
în timp ce pentru vânzãrile efectuate dupã mai puþin de un an este 16%.
6. Nu daþi crezare zvonurilor neverificate din surse oficiale credibile. De cele mai multe
ori zvonurile sunt infirmate ºi cei care acþioneazã exclusiv pe baza lor pot suferi pierderi
semnificative. Încercaþi sã luaþi în calcul ºtiri oficiale venite din surse credibile. De
multe ori este bine ca dacã o ºtire nu este oficialã ea sã fie verificatã din mai multe surse.
Atunci când se fac estimãri de rezultate financiare nu vã axaþi pe ce vorbesc
neprofesioniºtii ci daþi crezare estimãrilor fãcute de analiºtii recunoscuþi pentru
compentenþa lor în domeniu sau întrebaþi-vã brokerul sau consultantul.
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7. Nu acþionaþi din impulsuri emoþionale ci numai dupã o analizã lucidã. Nu cãdeþi pradã
lãcomiei ºi spaimei. Emoþia este poate unul dintre cei mai temuþi duºmani ai unui
investitor. Teama de a nu pierde sau dorinþa de a câºtiga cât mai mult adeseori întunecã
judecata obiectivã ºi conduc la luarea de decizii greºite. Cel mai potrivit este sã
analizaþi lucid toate semnalele date de analiza fundamentalã ºi de analiza tehnicã, sã vã
consultaþi cu profesioniºtii alãturi de care investiþi la bursã ºi sã luaþi cea mai potrivitã
decizie bazatã pe un raþionament obiectiv. Teama de a pierde vã poate face de multe ori
sã vindeþi mai repede decât ar trebui ratând astfel creºteri potenþiale importante iar
dorinþa de a câºtiga cât mai mult vã va opri sã vindeþi la momentul oportun sau vã va
determina sã cumpãraþi acþiuni riscante pe care sã le pãstraþi în portofoliu chiar ºi
atunci când scad (deºi probabil ar fi trebuit sã le fi vândut de mult sau nici sã nu le fi
cumpãrat de prima datã) cu speranþa cã “pânã la urmã îºi vor reveni”.
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ALTE
INFORMAÞII
V.1 VÂNZAREA CERTIFICATELOR DE
PRIVATIZARE
Acþiunile provenite din programul de privatizare în masã
(PPM) sau cele alocate în urma capitalizãrii profiturilor
Societãþilor de Investiþii financiare (SIF) – fostele Fonduri
ale Proprietãþii Private se pot vinde prin Societãþile de
Servicii de Investiþii Financiare de cãtre titular sau
împuternicit pe baza unei împuterniciri notariale.
Pentru a putea efectua vânzarea, titularul trebuie sã obþinã
extrasul de cont de la Registrul Independent al societãþii la
care deþine acþiuni. În cazul în care moºteniþi acest tip de
acþiuni, când vã prezentaþi la Registrul independent pentru
ridicarea extrasului de cont, trebuie sã aveþi asupra
dumneavoastrã, pe lângã buletin, certificatul de deces al
persoanei pe care o moºteniþi ºi certificatul de succesiune.
Pentru a afla care este registrul unde societatea la care
deþine acþiuni, în funcþie de piaþa unde este listatã
compania, intraþi pe pagina web a BVB (www.bvb.ro), sau
pe cea a pieþei Rasdaq (www.rasd.ro).
Vânzarea acþiunilor se face pe baza unui contract de
vânzare integralã a acþiunilor, la piaþã, adicã la preþul din
piaþã la momentul preluãrii ordinului de la broker, sau preþ
limitã. Dupã efectuarea tranzacþiilor, veþi primi prin poºtã,
cu confirmare de primire confirmarea tranzacþiilor.
Plata se va face în maxim 10 zile lucrãtoare de la efectuarea
tranzacþiei. Atenþie, plata se va face numai cãtre titular ºi
numai prin transfer bancar într-un cont IBAN indicat de
client sau prin mandat poºtal.
Partea a V-a

V.2 Principii de reþinut
l
Investiþiile la bursa de valori, în acþiuni ºi alte tipuri de instrumente financiare

tranzacþionate, oferã posibilitatea diversificãrii veniturilor ºi a plasãrii economiilor în
condiþii mai bune decât la bancã, în valutã sau în titluri, pentru investitori individuali ºi
companii;
l
Tranzacþiile de cumpãrare ºi de vânzare de acþiuni se realizeazã prin intermediul
unor firme specializate numite Societãþi de Servicii de Investiþii Financiare (SSIF) ;
tranzacþiile directe cu acþiuni listate între cumpãrãtori ºi vanzãtori sunt interzise;
l
Bursa de Valori este o instituþie specializatã, organizatã ca societate pe acþiuni, ce
asigurã cadrul organizat în care se întâlnesc cei care doresc sã cumpere acþiuni (ºi alte
tipuri de instrumente financiare) cu cei care doresc sã vândã.
l
Câºtigurile din investiþiile în acþiuni se obþin, în general, din creºterea preþului la
bursã al acþiunilor cumpãrate. Investitorii pot câºtiga de pe urma acestor investiþii ºi
operaþiuni precum distribuirea de dividende, majorãri de capital social sau oferte
publice de cumpãrare sau preluare.
l
Preþurile acþiunilor se schimbã permanent. Investiþia la bursã implicã ºi riscuri,
inclusiv riscul pierderilor pentru investitori. Pentru a reduce acest risc investitorii sunt
sfãtuiþi sã se documenteze ºi sã analizeze investiþiile vizate folosind un numãr cât mai
mare de metode, analize, opinii ºi informaþii.
l
Creºterea performanþelor ºi reducerea riscurilor investiþiilor pe piaþa de capital
depind într-o mãsurã foarte mare de calitatea ºi abilitãþile societãþii de servicii de
intermediere alese ºi a angajaþilor sãi. Astfel, alegerea SSIF reprezintã un element
esenþial ºi trebuie sã se facã în urma unei analize atente ce trebuie sã þinã seama, pe
lângã nivelul comisioanelor percepute, ºi de elemente legate de calitatea serviciilor de
analizã ºi cercetare, reputaþie, pregãtirea angajaþilor, dotãri, acþionariat, management
ºi gama de servicii oferite.
l
Existã multe pagini web utile pentru investitorii pe piaþa de capital. Site-ul oficial al
Bursei de Valori, www.bvb.ro, reprezintã o sursã foarte bunã de informaþii despre
bursã ºi despre instrumentele financiare tranzacþionate pe aceasta.

V.3 Concluzii
Am prezentat în acest ghid informaþiile de bazã cu care orice persoanã sau firmã din
România poate deveni investitor la bursa de valori. Procedura nu este atât de complicatã
precum pare; de altfel, un numãr din ce în ce mai mare de persoane ºi firme din þara noastrã
descoperã posibilitãþile oferite de piaþa de capital ºi de investiþiile în acþiuni, obligaþiuni,
fonduri de investiþii ºi alte tipuri de instrumente financiare.
Desigur, performanþa la bursã implicã ºi riscuri, experienþã ºi informare; însã riscurile pot fi
micºorate prin strategii adecvate de investiþii, experienþa se dobândeºte în timp, iar sursele
de informare sunt numeroase. Asfel, singurul element necesar este dorinþa de a deveni
investitor. În rest, bursa de valori este deschisã pentru a primi investitori mari ºi mici, cu
experienþã sau fãrã, ºi cu abordãri, obiective ºi strategii foarte diverse. Oricine poate testa
posibilitãþile bursei, investind iniþial sume mai mici, ºi acumulând experienþã pe parcurs.
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Vã felicitãm pentru parcurgerea acestui ghid. Aþi fãcut deja primul pas spre o carierã de
investitor la bursã. În continuare, vã invitãm sã continuaþi informarea cu site-ul web al
bursei, www.bvb.ro, sã alegeþi o societate de servicii de investiþii financiare ºi sã deschideþi
un prim cont de investiþii; s-ar putea sã fie o decizie pentru care vã veþi felicita mai târziu.

V.4 Întrebãri frecvente
1. Care sunt condiþiile ca sã pot deveni investitor la bursã ?
Nu existã condiþii pe care cineva trebuie sã le îndeplineascã pentru a putea tranzacþiona la
bursã. Orice persoanã fizicã românã sau strãinã care a împlinit 18 ani poate cumpãra ºi
vinde acþiuni prin intermediul unei firme de brokeraj autorizate.
2. Care este suma minimã care poate fi investitã ?
Nu se poate vorbi despre o anumitã sumã minimã. Fiecare societate de brokeraj are propriile
standarde în ceea ce priveºte clientii cu care lucreazã. Unele pot solicita un capital minim
de 1.500 lei, alþii de 3.000 lei sau mai mult. Depinde aºadar doar de firma de brokeraj prin
care alegeþi sã lucraþi.
3. Care sunt costurile pe care le am atunci când tranzacþionez la bursã ?
Singurul cost este reprezentat de comisionul de brokeraj. Acesta este un procent care se
aplicã la valoarea fiecarei tranzacþii. Suma respectivã se retrage din contul
dumneavoastrã la momentul efectuãrii tranzacþiei respective.
4. Ce garanþii existã atunci când investeºti la bursã ?
Recent a fost instituit un fond de garantare a deþinerilor investitorilor. Scopul acestuia este sã
despãgubeascã investitorii dacã fondurile acestora ar avea de suferit în situaþia unui
eventual faliment al societãþii de brokeraj la care aceºtia au contul deschis. Atenþie însã,
vorbim despre garantarea împotriva unui risc de faliment al brokerului ºi nu de garantarea
investiþiilor efectuate. Dacã aþi cumpãrat acþiuni ºi preþul acestora scade iar
dumneavoastrã pierdeþi bani, fondul de garantare nu vã va despãgubi. Practic nimeni nu
vã garanteazã cã investiþiile pe care le faceþi vor fi profitabile. Aceasta este ºi una dintre
diferenþele importante dintre “a investi“ ºi “a economisi” despre care am vorbit pe larg în
partea I a acestui ghid.
5. Ce dobândã primesc pentru investiþiile mele la bursã ?
Investiþiile bursiere pot fi de mai multe feluri. Dacã aþi ales sã cumpãraþi obligaþiuni
tranzacþionate la bursã ºi sã le pãstraþi cel puþin pânã la data la care acestea plãtesc
dobânda periodicã, atunci veþi încasa suma respectivã de bani, în funcþie de rate de
dobânda comunicatã anterior de cãtre emitent (companie comercialã sau municipalitate).
Dacã însã aþi investit în acþiuni, veþi câºtiga numai dacã societatea în care aþi investit va
plãti dividende sau dacã preþul de piaþã al acþiunilor respective va creºte. Nu se poate
aºadar vorbi în acest caz de o dobândã fixã. Totul depinde de evoluþia preþului care
fluctueazã liber pe piaþã ºi de rezultatele economice obþinute de compania în cauzã sau de
decizia acesteia de a plãti dividende.
6. Care sunt documentele necesare pentru deschiderea unui cont la o firma de brokeraj ?
Pentru persoanele fizice este suficient sã mergeþi personal la sediul unei astfel de societãþi ºi
sã aveþi la dumneavoastrã buletinul, cartea de identitate sau paºaportul. În cazul
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persoanelor juridice sunt necesare mai multe documente despre care veþi primi detalii de la
brokerul cu care veþi discuta.
7. Cât dureazã deschiderea unui cont de tranzacþionare la bursã ?
Foarte puþin. Procedura nu este deloc complicatã. Ea presupune completarea datelor de
identificare ºi a unui chestionar foarte scurt. Veþi semna contractul ºi veþi primi un
exemplar cu semnãtura persoanei autorizate de la compania de brokeraj. Totul dureazã
mai puþin de 20 de minute. Ceea ce necesitã mai mult timp este alegerea plasamentelor.
8. Care este durata minimã a unui plasament bursier ?
Nu putem vorbi de o durata minimã stabilitã imperativ prin vreo normã sau regulament. Pur
ºi simplu totul depinde de orizontul de timp în care plasamentul respectiv îºi atinge scopul
pentru care a fost fãcut. Aºadar nu vã va forþa nimeni sã pãstraþi banii investiþi pentru o
anumitã perioadã fixã de timp. Se poate spune însã cã este de recomandat ca atunci când
investiþi sã aveþi în vedere un orizont de timp mai lung. Cel puþin pentru investitorii
începãtori este bine ca plasamentele sã fie gândite pe perioade de 9 -12 luni cel puþin.
Termenul în care investiþiile bursiere îºi ating potenþialul maxim este uneori ºi de 2-3 ani.
Reþineþi însã cã toate acestea þin de oportunitatea plasamentului ºi nu de un termen impus
administrativ.
9. Unde pot gãsi o listã a firmelor de brokeraj de pe piaþa româneascã ?
Pe pagina de internet a bursei – www.bvb.ro – gãsiþi lista completã a companiilor de brokeraj
autorizate. De asemenea, o listã similarã existã ºi pe pagina de internet a Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare, la adresa www.cnvmr.ro .
10. Cine vegheazã la respectarea legalitãþii pe piaþa de capital ?
Piaþa bursierã ºi instituþiile care activeazã în acest domeniu respectã în totalitate legislaþia
aferentã din România. Prima instituþie chematã sã vegheze la respectarea acestor reguli
este Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, un organism independent al statului roman,
a cãrei conducere este aleasã de Parlament. CNVM emite regulamente ºi norme de
funcþionare pentru toate instituþiile pieþei de capital, supravegheazã ºi controleazã
activitatea acestora ºi face propuneri legislative în domeniu. Pe lângã CNVM ºi
conducerea bursei are atribuþii de supraveghere ºi control a corectitudinii cu care sunt
respectate normele de tranzacþionare. De asemenea în cazul în care apar suspiciuni de
încãlcare a legilor în vigoare toate celelalte instituþii ale statului (procuratura, poliþie etc,)
se implicã în soluþionarea situaþiilor apãrute.
11. Este mai util sã tranzacþionez on-line sau sã pãstrez legãtura directã cu un broker ?
Cel puþin la început este recomandabil sã lucraþi în direct cu un broker pentru cã veþi afla
astfel mult mai multe informaþii, veþi primi sfaturi ºi veþi învãþa care sunt tipurile de
raþionamente care trebuie fãcute atunci când vã propuneþi sã vindeþi sau sã cumpãraþi
acþiuni.
12. Ce este mai eficient sã folosesc, analiza tehnicã sau cea fundamentalã ?
Ideal ar fi dacã puteþi sã le asimilaþi pe ambele ºi sã le folosiþi pentru a confirma între ele
semnalele de cumpãrare sau de vânzare oferite de cele douã în mod independent. Dacã
este sã optaþi numai pentru una dintre cele douã, mai ales pentru un investitor începãtor
este bine sã fie aleasã analiza fundamentalã pentru cã vã dã posibilitatea sã cunoaºteþi
caracteristicile companiilor pe care le tranzactionaþi, solidatatea acestora, performanþele
lor financiare etc. Reþineþi însã cã cele douã nu se exclud una pe cealaltã ci din contrã,
funcþioneazã foarte bine atunci când sunt utilizate împreunã.
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