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1. In care etapa de dezvoltare a unei companii e cel mai probabil sa
investesti in actiunile emise de aceasta?

Probabil Foarte 

probabil

Probabil + 

foarte probabil

In companii cu istoric de peste 10 de ani 21% 54% 75%

in companii cu istoric de 5 – 10 ani 34% 39% 73%

in companii cu istoric de 2 - 5 ani 25% 21% 46%

in primii 2 ani de existenta ai companiei 16% 18% 34%
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2. Care din urmatoarele elemente reprezinta motive sa NU
investesti in actiunile unei companii?

eu nu inteleg produsul sau serviciul pe care il ofera 84%

compania nu demonstreaza perspective de crestere 62%

are un grad de indatorare peste limitele acceptabile in domeniul 

financiar-bancar

53%

inca nu a trecut pe profit operational 36%

nu are un brand suficient de cunoscut 18%

nu e in primele 1-3 pozitii pe piata / pe nisa in care activeaza 9%
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Important

Foarte 

Important

Important + 

Foarte 

important

profitul companiei in ultimul an 16% 13% 29%

profiturile estimate pe urmatorii 3-5 ani 23% 34% 57%

ritmul de crestere al cifrei de afaceri in 

urmatorii 3-5 ani

23% 32% 55%

lichiditatea potentiala a actiunii 23% 31% 53%

brandul, imaginea, notorietatea 29% 21% 50%

3. La un IPO, care din urmatoarele elemente sunt cele mai
importante in decizia ta de a investi in companie?
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buna comunicare a planurilor de dezvoltare 80%

imagine buna, de incredere, a antreprenorului si a managementului 80%

antreprenorii sunt, la randul lor, investitori la bursa 29%

departament financiar implicat in deciziile strategice 26%

altele: transparenta, angajatii au pondere mare in actionariat, 

actionarii au mai avut si alte business-uri de succes etc 

9%

4. Ce alte elemente calitative conteaza in decizia ta de a investi in
actiunile / obligatiunile unei companii?
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P/E 85%

P/B 64%

EV/EBITDA 45%

Altii: 

i.  randamentul dividendelor

ii.  forward P/E

iii. grad indatorare

iv. ROA

v.  ROE

17%

5) Care sunt indicatorii pe care ii urmaresti atunci cand analizezi o
companie?
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