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TRANZACȚII TOTALE DE PESTE 10 MILIARDE LEI ÎN PRIMELE 7 LUNI PE 

BURSĂ, ÎN TIMP CE PIAȚA DE CAPITAL CREȘTE CU 25% 

 
 

 

• Activitatea investițională intensă de la BVB a făcut ca valoarea cumulată a tranzacțiilor cu toate 
tipurile de instrumente financiare să depășească 10 miliarde lei în primele șapte luni.  
 

• Piața de capital a atins în iulie valori record: peste 12.000 de puncte pentru indicele BET și peste 
21.000 de puncte pentru BET-TR.  

 

• Creșterea oferită investitorilor de pe piața de capital a fost de 25% în primele 7 luni prin prisma 
indicelui BET-TR și de 20% prin prisma indicelui BET.  

 

• Radu Hanga, Președinte BVB:  
o Bursa românească a devenit un adevărat mall investițional: aceeași platformă găzduiește 

acum o gamă mult mai largă de companii și oferă expunere către noi sectoare.  
o Am reușit să depășim dilema în care bursa a fost prinsă în urmă cu mulți ani: dacă e 

nevoie mai întâi de mai mulți investitori sau de mai multe companii.  
 

• Adrian Tănase, CEO BVB:  
o O piață de capital puternică are impact pozitiv asupra economiei. Creșterea economică 

poate fi susținută și accelerată prin intermediul bursei.  
o Avem premise foarte bune să ne consolidăm statutul de Piață Emergentă și ne dorim ca 

românii să investească mult mai mult în economia românească.  
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Investitorii prezenți la Bursa de Valori București (BVB) și-au intensificat activitatea de tranzacționare în primele 7 

luni ale acestui an ceea ce a determinat ca valoarea cumulată a tranzacțiilor cu toate tipurile de instrumente să 

depășească 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro. Acest nivel corespunde unui ritm de creștere de 

56,6% comparativ cu perioada ianuarie-iulie a anului trecut. Defalcat pe clase de active, tranzacțiile totale realizate 

pe Piața Reglementată pe segmentul de acțiuni au fost de 5,8 miliarde lei, iar pe segmentul de obligațiuni de 4,2 

miliarde lei. Valoarea totală de tranzacționare pentru produsele structurate a fost de 411 milioane lei și de 21 

milioane lei pentru unitățile de fond, la nivelul primelor 7 luni.  

Lichiditatea medie zilnică pe toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 55,4% în primele șapte luni 

comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, de la 46,1 milioane lei (echivalentul a 9,6 milioane euro) la 71,6 

milioane lei (echivalentul a 14,6 milioane euro). Defalcat pe tipuri de instrumente financiare, acțiunile au generat o 

lichiditate medie zilnică de aproximativ 40 de milioane lei, instrumentele cu venit fix 29 milioane lei, în timp ce 3 

milioane lei a fost rulajul zilnic pe segmentul produselor structurate și al unităților de fond.  

La nivelul lunii iulie, piața de capital și-a continuat ascensiunea și a atins noi valori record. În ședința de 

tranzacționare din 14 iulie, indicele BET a atins pentru prima dată în istorie nivelul de 12.055 puncte. La finalul 

aceleeași ședințe, indicele BET-TR a afișat un nivel record de 21.002 puncte. Până la finalul lunii iulie, piața s-a 

retras ușor însă a rămas în zona maximelor istorice. Într-un astfel de context, evoluția pieței de capital a adus 

investitorilor câștiguri potențiale semnificative. Astfel, creșterea oferită investitorilor de pe piața de capital a fost de 

25% în primele 7 luni prin prisma indicelui BET-TR și de 20% prin prisma indicelui BET.  

„Bursa românească a devenit un adevărat mall investițional: aceeași platformă găzduiește acum o gamă mult mai 

largă de companii și oferă expunere către noi sectoare care au lipsit din piața de capital sau care au fost prea puțin 

reprezentate. Rezultatul este că atractivitatea bursei a crescut, atât pentru emitenți, cât și pentru investitori. Am 

reușit să depășim dilema în care bursa a fost prinsă în urmă cu mulți ani: dacă e nevoie mai întâi de mai mulți 

investitori sau de mai multe companii. Răspunul pe care piața l-a dat este că odată ce au curs mai fluid listările, 

investitorii au început să apară. Este esențial, însă, să privim acest fenomen în contextul în care piața de capital a 

atins lună de lună noi maxime istorice, iar perspectiva unei inflații în creștere a determinat tot mai mulți români să 

găsească o serie de canale mai eficiente pentru economiile lor,” a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului 

de Administrație al Bursei de Valori București.  

„O piață de capital puternică are impact pozitiv asupra economiei. Creșterea economică poate fi susținută și 

accelerată prin intermediul bursei întrucât finanțarea companiilor românești este asigurată tot mai des și consistent 

de mecanismele pieței de capital. Avem premise foarte bune să ne consolidăm statutul de Piață Emergentă și ne 

dorim ca românii să investească mult mai mult în economia românească. Pentru acest lucru, este nevoie ca trendul 

listărilor să continue și toți participanții la piață, alături de BVB, fac eforturi ca acest fenomen al listărilor accelerate 

să devină o normalitate pe bursa locală,” a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al BVB.  

Activitatea investițională la BVB și-a continuat parcursul ascendent în prima parte a anului, după rezultatele record 

obținute în 2020 când investitorii prezenți pe bursa românească au tranzacționat instrumente financiare în valoare 

totală de 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro. A fost cea mai mare valoare anuală înregistrată 

vreodată pe segmentul principal al bursei românești și a depășit cu aproape 25% recordul anterior consemnat în 

anul 2007. În septembrie 2020, România a fost promovată de către furnizorul global de indici FTSE Russell la 

statutul de Piață Emergentă.  

Valoarea de piață a companiilor locale listate pe piața principală a BVB a depășit nivelul atins înainte de 

declanșarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societăților românești prezente pe segmentul principal 

al bursei de la București a fost de aproximativ 126 miliarde lei, echivalentul a 25,6 miliarde euro.  
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NOUTĂȚI PENTRU INVESTITORI: IULIE    

 

 

• Simtel Team, companie românească de tehnologie și inginerie înființată acum 11 ani de trei absolvenți 

de Electronică și Telecomunicații, a debutat pe 1 iulie pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). 

Fondată de Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuic și Radu Vilău, compania a devenit în peste un deceniu de 

activitate lider în România în construcția de centrale electrice fotovoltaice. Simtel Team activează în trei 

domenii de business: energie regenerabilă, telecomunicații, și automatizare industrială, iar pentru fiecare 

dintre aceste linii de afaceri livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Acțiunile Simtel Team 

se tranzacționează pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul bursier SMTL.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Bursa de Valori București (BVB), companie listată pe propria piață din 2010, beneficiază din 5 iulie de 

serviciile de market maker al emitentului oferite de BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi 

brokeri la bursă. BRK devine astfel primul market maker al emitentului pentru acțiunile BVB. În total, un 

număr de 11 instrumente financiare listate la bursă (zece emisiuni de acțiuni și o emisiune de obligațiuni) 

beneficiază de serviciul de market maker al emitentului.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Cea de-a doua emisiune de obligațiuni verzi Raiffeisen Bank a intrat pe 2 iulie la tranzacționare pe Piața 

Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier RBRO28. Raiffeisen Bank a atras 

în luna iunie 2021, la momentul derulării emisiunii de obligațiuni, peste 1,2 miliarde lei, fiind cea mai mare 

emisiune de obligațiuni corporative în lei a unui emitent din România și prima emisiune de obligațiuni 

senior nepreferențiale a băncii. Fondurile obținute vor fi direcționate pentru finanțarea proiectelor eligibile 

ale Raiffeisen Bank care să asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Bursa de Valori București (BVB) și Envisia – Boards of Elite au lansat luni, 5 iulie, un parteneriat 

educațional dedicat actorilor din piața de capital, „Guvernanța corporativă care creează valoare”. 

Programul este menit să stimuleze competitivitatea consiliilor de administrație, să promoveze bunele 

practici în afaceri și să dezvolte competențele și abilitățile necesare membrilor consiliilor de administrație, 

contribuind astfel la construirea unei culturi solide de guvernanța corporativă. Inițiativa educațională este 

dedicată tuturor actorilor din piața de capital, companiilor listate la bursă, companilor în curs de listare 

sau interesate de acest proces, intermediarilor și autorităților.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• One United Properties, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale premium, 

de birouri și clădiri mixte de ultimă generație din București și Constanța, s-a listat pe 12 iulie la Bursa de 

Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționează pe Piața Principală a bursei, sub simbolul bursier 

ONE. Listarea vine după ce compania a atras 260 milioane de lei finanțare prin derularea primei oferte 

publice inițiale primare la bursă din ultimii șapte ani.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

mailto:comunicare@bvb.ro
https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Simtel-Team-companie-de-tehnologie-si-inginerie-fondata-acum-11-ani-de-trei-absolventi-de-electronica-si-telecomunicatii-s-a-listat-la-bursa/5370
https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/BRK-sustine-lichiditatea-actiunilor-BVB-prin-inceperea-activitatii-de-Market-Maker-al-Emitentului-din-5-iulie/5374
https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Cea-mai-mare-emisiune-de-obligatiuni-verzi-Raiffeisen-Bank-in-valoare-de-peste-1.2-miliarde-lei-se-listeaza-azi-la-Bursa-de-Valori-Bucuresti/5372
https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Bursa-de-Valori-Bucuresti-si-Envisia-Boards-of-Elite-lanseaza-un-parteneriat-pentru-sustinerea-competitivitatii-consiliilor-de-administratie/5376
https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/One-United-Properties-dezvoltator-pe-piata-proiectelor-imobiliare-premium-din-Romania-a-debutat-la-Bursa-de-Valori-Bucuresti/5383


 

  

4 
 

Bursa de Valori București   
Raport lunar iulie 2021 
Pentru mai multe informații: comunicare@bvb.ro 
 

 

• TTS (Transport Trade Services), cel mai mare transportator român pe Dunăre listat la bursă în 14 iunie 

2021, a beneficiat la o lună de la listare, începând cu 14 iulie, de serviciile de market maker al emitentului 

oferite de BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi brokeri la Bursa de Valori București 

(BVB). BRK este primul market maker al emitentului pentru TTS și va susține creșterea lichidității pentru 

acțiunile TTS.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă și decorațiuni din Europa Centrală și de Est, 

a venit la Bursa de Valori București (BVB) cu a doua emisiune de obligațiuni, aproape dublă ca valoare 

față de prima. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni, în valoare de 7 milioane de euro, se 

tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al bursei, începând cu 14 iulie, sub simbolul 

bursier VIV26E. Capitalul atras de la investitorii din piața de capital este destinat creșterii cotei de piață 

și investițiilor în tehnologie și automatizări. În total, compania a atras prin piața de capital începând cu 

martie 2020, prin intermediul celor două emisiuni de obligațiuni, suma de 10,45 milioane de euro.  

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Ministerul Finantelor (MF) a atras 614,5 milioane lei si, respectiv, 59 milioane euro (valori însumând 905 

milioane lei – 183,5 milioane euro), prin a patra ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație 

(FIDELIS) derulată în ultimele 12 luni prin sistemele Bursei de Valori București (BVB). Astfel, valoarea 

celor patru runde de finanțare derulate în ultimele 12 luni la BVB de către Ministerul Finanțelor a depășit 

7 miliarde lei (peste 1,4 miliarde euro). 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Air Claim, companie care facilitează din 2018 obținerea de despăgubiri pentru pasagerii transportului 

aerian, s-a listat vineri, 23 iulie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei se 

tranzacționează sub simbolul bursier CLAIM, iar listarea a fost precedată de un plasament privat prin care 

Air Claim a strâns de la investitorii din piața de capital 2,4 milioane lei pentru dezvoltarea afacerii. 

Capitalizarea anticipată a companiei se ridică la 27,3 milioane de lei, echivalentul a 5,5 milioane euro. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• EVERGENT Investments (EVER), cu o experiență de peste 25 de ani în piața românească de capital, 

este prima societate de investiții financiare listată la Bursa de Valori București care beneficiază începând 

cu 26 iulie de serviciile de Market Maker al Emitentului (MME) oferite de Raiffeisen Centrobank AG. 

Numărul total al instrumentelor financiare listate la BVB care beneficiază de serviciile de Market Maker al 

Emitentului ajunge astfel la 13, dintre care 12 acțiuni și o emisiune de obligațiuni. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Visual Fan, companie românească de tehnologie fondată acum aproape 20 de ani în Brașov și care este 

recunoscută pentru brandul Allview, s-a listat pe 26 iulie pe piața AeRO a Bursei de Valori București. 

Acțiunile companiei se vor tranzacționa sub simbolul bursier ALW. Allview a atras de la investitorii din 

piața de capital, printr-un plasament privat desfășurat anterior listării, suma de 15,5 milioane de lei. 

Fondurile vor susține finanțarea activității curente a companiei, pentru accelerarea vânzărilor și 

intensificării activității de promovare. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 
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• ZebraPay, liderul local al pieței de automate de plăți, cu peste 5.700 de stații de plată SelfPay la nivel 

național, a listat pe 27 iulie obligațiuni în valoare de 3 milioane de euro. Obligațiunile companiei se 

tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București sub simbolul 

bursier PAY26E. Listarea obligațiunilor vine după ce compania a derulat un plasament privat de 

obligațiuni prin care a atras de la investitorii din piața de capital fondurile necesare dezvoltării rețelei de 

Stații de Plată la nivel național și internațional și diversificării serviciilor. 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, a debutat pe 28 iulie 

cu primele sale obligațiuni la Bursa de Valori București. În valoare de peste 3,3 milioane de euro, 

obligațiunile se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al bursei sub simbolul bursier 

JOBS26E. Fondurile atrase de la investitorii din piața de capital vor susține dezvoltarea companiei, prin 

atragerea de profesioniști în echipă, promovarea și dezvoltarea platformei și a soluțiilor tehnologice 

dezvoltate in-house. Fondurile vor putea fi folosite inclusiv pentru investiții în companii din domeniul 

serviciilor online (fintech, marketplace). 

Mai multe detalii sunt disponibile la acest link. 

 

 

• Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT din România fondat în 2017, s-a listat pe 29 iulie 

pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționează sub simbolul bursier 

AST. Compania va continua să folosească mecanismele pieței de capital pentru finanțare și dezvoltare, 

precum acordarea de acțiuni gratuite și implementarea unui program de fidelizare a angajaților. 

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

     Valori de tranzactionare - Piata Reglementata la vedere a BVB 

     IULIE 2021 

 

 

A.  Sinteza indicatori principali 

1. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglemetata la vedere a BVB in Iulie 2021 
comparativ cu Iunie 2021 

 

 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Iulie 2021 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Iunie 2021 

% Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
829,98 168,51 809,14 164,34 2,58 2,54 

➢ Actiuni 684,91 139,05 692,65 140,68 -1,12 -1,16 

➢ Instrumente cu venit fix 54,15 10,99 60,70 12,33 -10,79 -10,87 

➢ Unitati de fond, ETF 3,91 0,79 3,18 0,65 22,96 21,54 

➢ Produse structurate 87,00 17,67 52,61 10,69 65,37 65,29 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
1.164,05 236,23 288,00 58,50 304,18 303,81 

➢ Actiuni 259,11 52,59 288,00 58,50 -10,03 -10,10 

➢ Instrumente cu venit fix 904,94 183,64     

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
1.994,03 404,74 1.097,14 222,84 81,75 81,63 

➢ Total Actiuni 944,02 191,64 980,65 199,18 -3,74 -3,79 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

959,09 194,63 60,70 12,33 1.480,05 1.478,51 

mailto:comunicare@bvb.ro
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2. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Iulie 2021 
comparativ cu Iulie 2020 (YoY) 

 

 

 

Valoarea totala  

de tranzactionare 

Iulie 2021 

Valoarea totala  

de tranzactionare 

Iulie 2020 

YoY % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
829,98 168,51 680,86 140,72 21,90 

➢ Actiuni 684,91 139,05 610,23 126,12 12,24 

➢ Instrumente cu venit fix 54,15 10,99 1,33 0,27 3.971,43 

➢ Unitati de fond, ETF 3,91 0,79 0,44 0,09 788,64 

➢ Produse structurate 87,00 17,67 68,86 14,23 26,34 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
1.164,05 236,23    

➢ Actiuni 259,11 52,59    

➢ Instrumente cu venit fix 904,94 183,64    

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
1.994,03 404,74 680,86 140,72 192,87 

➢ Total Actiuni 944,02 191,64 610,23 126,12 54,70 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

959,09 194,63 1,33 0,27 72.012,03 

 

3. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie - 
Iulie 2021 comparativ cu Ianuarie - Iulie 2020 (YTD) 

 

 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Ianuarie - Iulie 2021 

Valoarea totala de 

tranzactionare 

Ianuarie - Iulie 2020 

YTD % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
6.419,18 1.309,53 6.673,44 1.384,88 -3,81 
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➢ Actiuni 5.242,03 1.069,24 6.188,92 1.284,51 -15,30 

➢ Instrumente cu venit fix 745,19 152,18 29,77 6,17 2.403,16 

➢ Unitati de fond, ETF 20,98 4,27 8,66 1,80 142,26 

➢ Produse structurate 410,98 83,84 446,08 92,40 -7,87 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
4.043,05 823,50 9,56 2,00 42.191,32 

➢ Actiuni 547,11 111,10    

➢ Instrumente cu venit fix 3.495,94 712,41 9,56 2,00 36.468,41 

Total Piata reglementata la 

vedere, din care: 
10.462,23 2.133,03 6.683,00 1.386,88 56,55 

➢ Total Actiuni 5.789,14 1.180,34 6.188,92 1.284,51 -6,46 

➢ Total Instrumente  
cu venit fix 

4.241,13 864,59 39,33 8,17 10.683,45 

  

 

4. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere 
in luna Iulie 2021 comparativ cu luna Iunie 2021 

 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Iulie 2021 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Iunie 2021 

% Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 31,13 6,32 34,63 7,03 -10,11 -10,10 

➢ Instrumente cu venit fix 2,46 0,50 3,04 0,62 -19,08 -19,35 

➢ Unitati de fond, ETF 0,18 0,04 0,16 0,03 12,50 33,33 

➢ Produse structurate 3,95 0,80 2,63 0,53 50,19 50,94 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni 11,78 2,39 14,40 2,93 -18,19 -18,43 

➢ Instrumente cu venit fix 41,13 8,35     
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5. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a 
BVB in Iulie 2021 comparativ cu Iulie 2020 (YoY)  

age 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Iulie 2021 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare  

Iulie 2020 

YoY % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 31,13 6,32 26,53 5,48 17,34 

➢ Instrumente cu venit fix 2,46 0,50 0,06 0,01 4.000,00 

➢ Unitati de fond, ETF 0,18 0,04 0,02 0,00 800,00 

➢ Produse structurate 3,95 0,80 2,99 0,62 32,11 

Noi emisiuni si emisiuni ulterioare:  

➢ Actiuni 11,78 2,39    

➢ Instrumente cu venit fix 41,13 8,35    

 

6. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a 
BVB in Ianuarie - Iulie 2021 comparativ cu Ianuarie - Iulie 2020 (YTD) 
 

 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Ianuarie - Iulie 2021 

Val. medie zilnica de 

tranzactionare 

Ianuarie - Iulie 2020 

YTD % 

Variatie 

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

Instrumente financiare  deja 

emise: 
 

➢ Actiuni 35,90 7,32 42,68 8,86 -15,89 

➢ Instrumente cu venit fix 5,10 1,04 0,21 0,04 2.328,57 

➢ Unitati de fond, ETF 0,14 0,03 0,06 0,01 133,33 

➢ Produse structurate 2,81 0,57 3,08 0,64 -8,77 

Noi emisiuni si emisiuni 

ulterioare: 
 

➢ Actiuni 3,75 0,76    

➢ Instrumente cu venit fix 23,94 4,88 0,07 0,01 34.100,00 
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7. Evolutia indici  
 

Indice 

Valori la data 

31.07.2021 

% Variatie in 

 Iulie 2021 
% YTD 

Valori indice in 

Iulie 2021 

RON EUR RON EUR RON EUR minim maxim 

BET 11.848,61 8.385,61 -0,21 -0,07 20,84 19,60 11.809,43 12.055,03 

BET-TR 20.658,97 18.891,84 0,19 0,33 25,13 23,85 20.547,48 21.002,54 

BETPlus 1.770,94 1.582,06 -0,22 -0,08 20,90 19,67 1.764,59 1.801,85 

BET-FI 51.845,12 22.853,26 -1,65 -1,51 20,35 19,12 51.644,85 53.502,15 

BET-XT 1.046,31 735,53 -0,53 -0,39 20,04 18,81 1.042,41 1.065,88 

BET-BK 2.300,04 1.988,49 -0,73 -0,59 23,19 21,92 2.281,53 2.337,29 

BET-XT-TR 1.829,74 1.650,50 -0,10 0,04 24,09 22,82 1.822,89 1.862,57 

BET-NG 770,17 542,04 -1,85 -1,71 11,11 9,98 769,71 793,15 

ROTX 25.270,81  0,94  22,91  24.838,61 25.439,06 

 

 

8. Indicatori de piata   
 

 RON mil. EUR mil. 

➢ Capitalizare bursiera (piata reglementata) 195.860,14 39.810,59 

➢ Capitalizare bursiera (companii romanesti) 125.857,44 25.581,82 

➢ Rata lichiditatii (piata reglementata) 4,20 4,19 

➢ Rata lichiditatii (companii romanesti) 6,24 6,24 

➢ PER 13,96 

 
➢ P/BV 1,09 

➢ DIVY 4,78 
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B.  Indicatori de piata specifici 

 

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

Sector 

Valoare de 

tranzactionare 

(RON mil.) 

Capitalizare 

bursiera 

(RON mil.) 

PER PBV DIVY 

➢ INTERMEDIERI FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

356,45 120.307,33 14,36 1,23 3,35 

➢ INDUSTRIA EXTRACTIVA 92,69 35.583,58 13,35 0,89 6,96 

➢ INDUSTRIA PRELUCRATOARE 86,27 11.987,04 14,01 1,54 6,30 

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

19,87 10.211,37 12,09 0,94 5,24 

➢ ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE 
SI TEHNICE 

26,72 5.042,79 13,83 1,07 5,45 

➢ TRANSPORT SI DEPOZITARE 30,68 4.771,72 17,25 0,82 3,38 

➢ SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 31,68 2.252,15 53,82 10,88  

➢ CONSTRUCTII 5,19 840,13 11,44 1,22 1,27 

➢ HOTELURI SI RESTAURANTE 1,42 303,04 49,49 0,55 3,73 

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

0,86 212,93 5,59 0,70 8,31 

➢ INFORMATII SI COMUNICATII 5,10 138,05 69,20 4,48  

➢ Alte sectoare 27,99 4.210,00    

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

   - P/BV si DIVY sunt calculate doar pentru companiile romanesti 
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2. Top 5 actiuni listate, in functie de valoarea de tranzactionare – Iulie 2021 
 

Simbol Denumire societate 
Valoare lunara 

(RON mil.) 

Valoare lunara  

(EUR mil.) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

(%) 

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 162,33 32,96 23,70 

TRP TERAPLAST SA 67,47 13,70 9,85 

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 60,58 12,30 8,84 

SNP OMV PETROM S.A. 51,93 10,54 7,58 

FP FONDUL PROPRIETATEA 48,25 9,80 7,04 

 

 

 

 

 

 

3. Top 5 actiuni listate cu cea mai mare crestere – Iulie 2021 
 

Simbol Denumire societate 

Variatie  

sf. perioada  

(%) 

YTD (%) 

Pret 

minim 

(RON) 

Pret 

maxim 

(RON) 

Pret de 

inchidere 

(RON) 

BRK SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA 18,30 341,46 0,3060 0,3670 0,3620 

TBK 
TRANSILVANIA BROKER DE 

ASIGURARE 
10,34 48,14 29,0000 33,0000 32,0000 

SOCP SOCEP S.A. 10,17 8,73 0,4080 0,4980 0,4980 

RTRA RETRASIB SA 7,38 81,81 15,0000 16,0000 16,0000 

CAOR SIF HOTELURI SA 6,83 10,61 1,1100 1,2500 1,2500 
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4. Top 5 actiuni listate, in functie de capitalizarea bursiera - Piata Reglementata la 31.07.2021 
 

Simbol Denumire societate 
Capitalizare bursiera 

P/BV 
PER 

(RON) 

DIVY 

(RON) 
RON mil. EUR mil. % RON 

EBS Erste Group Bank AG 69.412,70 14.108,85 35,44    

SNP OMV PETROM S.A. 23.450,66 4.766,59 11,97 0,73 16,97 7,48 

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 16.065,56 3.265,49 8,20 1,69 13,42 3,73 

FP FONDUL PROPRIETATEA 13.252,27 2.693,66 6,77 1,29  6,41 

BRD 
BRD - GROUPE SOCIETE 

GENERALE S.A. 
12.544,23 2.549,74 6,40 1,32 13,18 0,41 

 

 

 

5. Top 5 produse structurate, in functie de valoarea de tranzactionare – Iulie 2021 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

(RON mil.) 

Valoare lunara 

(EUR mil.) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

produse 

structurate (%) 

BKDOWTLB9 BRK Dow Turbo Long 31900 25,09 5,10 28,84 

BKDOWTLC3 BRK Dow Turbo Long 32950 12,24 2,49 14,07 

BKDOWTSC5 BRK Dow Turbo Short 36750 11,62 2,36 13,35 

BKDOWTSC1 BRK Dow Turbo Short 35150 9,21 1,87 10,59 

BKAURTL13 BRK Aur Turbo Long 1675 4,18 0,85 4,80 
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6. Top 5 instrumente cu venit fix, in functie de valoarea de tranzactionare – Iulie 2021 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

 (mii RON) 

Valoare lunara 

 (mii EUR) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

instrumente cu 

venit fix (%) 

R2403A MINISTERUL FINANTELOR 15.342,10 3.114,24 28,33 

R2603AE MINISTERUL FINANTELOR 13.091,22 2.657,21 24,18 

R2512AE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 9.145,12 1.857,10 16,89 

R2312A MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 3.635,07 738,40 6,71 

R2307A 
MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 

2023 
3.452,77 701,50 6,38 

 

 

 

7. Unitati de fond (inclusiv ETF) in functie de valoarea de tranzactionare – Iulie 2021 
 

Simbol Denumire societate 

Valoare 

lunara 

 (mii RON) 

Valoare lunara 

 (mii EUR) 

Pondere in total 

valoarea totala de 

tranzactionare  

unitati de fond si 

ETF (%) 

TVBETETF 
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET 

PATRIA-TRADEVILLE 
3.747,61 760,98 95,73 

STK STK EMERGENT 167,20 33,95 4,27 

 

 

 

8. IPO, oferte secundare si alte piete de oferte – Iulie 2021 
 

Simbol Denumire societate 
Tip 

Instrument 
Tip Oferta 

Valoarea totala de 

tranzactionare  

(RON mil.) 

R2207A 
MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 

2022 
Obligatiuni 

Oferta Publica 

Primara 
315,43 
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R2307A 
MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 

2023 
Obligatiuni 

Oferta Publica 

Primara 
299,14 

R2307AE 
MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 

2023 EURO 
Obligatiuni 

Oferta Publica 

Primara 
290,37 

ONE ONE UNITED PROPERTIES Actiuni 
Oferta Publica 

Initiala 
259,11 

 

 

 

9. Noi listari in Iulie 2021 
 

Simbol Denumire emisiune Tip Instrument 
Data 

listare 

RBRO28 RAIFFEISEN BANK - OB. 2028 Obligatiuni 02.07.2021 

BKDOWTLC3 BRK Dow Turbo Long 32950 Structurate 08.07.2021 

BKDOWTLC4 BRK Dow Turbo Long 33450 Structurate 08.07.2021 

ONE ONE UNITED PROPERTIES Actiuni 12.07.2021 

BKWTITS11 BRK WTI Turbo Short 81.5 Structurate 13.07.2021 

BKWTITL10 BRK WTI Turbo Long 70.5 Structurate 13.07.2021 

BKWTITS12 BRK WTI Turbo Short 79.5 Structurate 13.07.2021 

BKWTITL9 BRK WTI Turbo Long 65.5 Structurate 13.07.2021 

BKWTITS13 BRK WTI Turbo Short 77.5 Structurate 13.07.2021 

R2307AE MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 2023 EURO Obligatiuni 16.07.2021 

R2207A MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 2022 Obligatiuni 16.07.2021 

R2307A MINISTERUL FINANTELOR OBLIGATIUNI 2023 Obligatiuni 16.07.2021 
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Note metodologice 

 

Sectiunea A. Sinteza Indicatori principali 

 

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

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

pe:  

 operatiuni de tranzactionare efectuate in pietele regular, deal; 

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

    

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

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

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

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

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

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

(obligatiuni municipale, corporative, titluri de stat). 

 

Sectiunea B. Indicatori de piata specifici 

 

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

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

 

 

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

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

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