
Repere de analiză a companiilor utile în 
managementul de portofoliu

Mihai Iulian Căruntu

1



Limitarea răspunderii

 Autorul este analist senior în cadrul Direcției Corporate Finance a BRD-Groupe Societe Generale. 
Opiniile exprimate în prezentul material sunt strict personale, nu reflectă poziția oficială a BRD-
Groupe Societe Generale și nu implică sau angajează în niciun fel această instituție. 

 Acest document este strict informativ și NU constituie o recomandare pentru produse financiare sau
investiții în instrumente financiare sau respectiv o ofertă pentru a achiziționa produse financiare de orice
natură sau a realiza investiții în instrumente financiare la care acest raport face referință. 

 Investițiile în instrumente financiare sunt subiectul unor riscuri variate, precum, risc de piață, riscuri
referitoare la emitentul de valori mobiliare, ce decurg din poziția sa financiară sau rezultatele operationale, 
riscul legat de fluctuația prețurilor în piață care poate induce situatii precum deviația prețului unor
instrumente structurate raportat la prețul activului suport, riscuri referitoare la nivelul dividendelor, 
incertitudini referitoare la cuatumul randamentelor, profiturilor, precum și riscuri asociate variației cursului
de schimb. 

 Performanta anterioară a instrumentelor financiare prezentate nu reprezintă nicio garanție în ceea ce
privește performanța lor viitoare. 

 Informațiile incluse în materialul prezentat, inclusiv opiniile exprimate, au fost obținute si respectiv
fundamentate, pe baza unor surse considerate de încredere, dar autorul nu poate garanta în ceea ce
privește acuratețea si completitudinea acestora. Autorul nu este responsabil pentru pierderi sau daune ce
ar putea rezulta din utilizarea acestui document sau a informațiilor din conținutul acestuia. 
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I. Organismele de plasament colectiv, opțiune viabilă de 
investiții pe termen lung



Avantajele specifice ale economisirii prin intermediul organismelor de 
plasament colectiv (OPC)
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 Diversificare

 Administrare profesionistă

 Costuri reduse

 Lichiditate

 Transparență

 Servicii oferite investitorilor
(acumulare sistematică, raportări 
periodice portofoliu etc)

Alocarea activelor între principalele clase de instrumente (adică ponderea țintită pentru acțiuni și respectiv 
instrumente cu venit fix în valoarea totală a activelor din portofoliu) reprezintă cea mai importantă decizie pe termen 
lung din punctul de vedere al impactului asupra profilului de risc al OPC (fond de pensii, fond deschis de investiții, 

fond închis de investiții) și al rentabilității medii anualizate a portofoliului



Criterii de selecție a fondurilor deschise de investiții (studiu pentru piața 
americană) 
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Rentabilitatea investiției în unitățile de fond (75%)

Riscul asociat fondului (69%)

Obiectivele investiționale ale fondului (49%)

Portofoliul detaliat de valori mobiliare (46%)

Comisioanele și cheltuielile suportate de investitori (43%)

 Investiția minimă în titlurile fondului (35%)

Comisioanele la vânzarea unităților de fond (27%)

Reputația managerului fondului (25%)

Prețul unității de fond (24%)

Dimensiunea activelor fondului (17%)

Notă: Conform studiului Investment Company Institute (ICI) privind criteriile de selecție a fondurilor pe piața americană



Percepția riscului investitorilor în fonduri deschise de investiții (studiu 
pentru piața americană) 
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 Sondaj Investment Company Institute (ICI) ale cărui rezultate au fost prezentate 
într-un studiu dedicat pieței americane a fondurilor

 Au fost prezentate 8 definiții ale riscului

 648 respondenți

 Investitorii au putut selecta una sau mai multe definiții ale riscului

Opțiunile investitorilor:

16% - o singură definiție

29% - două definiții

25% - trei definiții

30% - patru definiții



Percepția riscului investitorilor în fonduri deschise de investiții (studiu 
pentru piața americană) 
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1) Pierderea unei părți din suma investită (57%)

2) Câștigurile să nu acopere inflația (47%)

3) Valoarea titlurilor să aibă fluctuații semnificative + și – (46%)

4) Imposibilitatea dispunerii la sfârșitul perioadei de investiție de suma propusă (40%)

5) Veniturile distribuite de fond să fie în scădere (38%)

6) Câștiguri mai mici decât CD bancare (30%)

7) Creșteri mai mici decât un indice bursier (27%)

8) Pierderea unei părți din suma investită în primul an (23%)

Notă: Conform studiului Investment Company Institute



Câteva din abordările în investiții ale lui Warren Buffett, considerat cel mai 
de succes investitor american din ultimele decenii
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Notă 1: Warren Buffett este din 1970 președintele consiliului de administrație al holdingului Berkshire Hathaway Inc, al cărui activ net unitar (valoare contabilă) a 
crescut anualizat cu 19% (calcule perioada 1965-2017) 
Notă 2: Scrisorile anuale ale lui Warren Buffett https://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html, adresate acționarilor holdingului, au devenit evenimente ale 
industriei financiare prin strategiile investiționale abordate ce atrag prin simplitate și aplicabilitate

Focus pe 
companii 

plătitoare de 
dividende (value 

investing) 

Focus pe 
companii  cu 

avantaje 
competitive 

durabile

Focus pe 
companii  cu o 
lungă istorie de 

creștere 
profitabilă 

Focus pe 
companii fără 

îndatorare 
excesivă 

Construiește un 
portofoliu cu un număr 

redus de acțiuni

Menține un nivel rezonabil 
al lichidității  portofoliului 

astfel încât să poți  
valorifica eventuale 

oportunități de investiții 
neașteptate

Focus pe companii 
cu valori ridicate ale 

FCF (flux de 
numerar la 

dispoziția firmei) 

Construiește un 
portofoliu de active 

financiare astfel încât să 
fii nevoit să adopți un 
număr redus de decizii 

de-a lungul timpului

Cea mai potrivită 
durată țintită pentru a 
deține o acțiune este 
pentru TOTDEAUNA

ABORDĂRI PRIVIND MANAGEMENTUL DE PORTOFOLIU

ABORDĂRI PRIVIND SELECȚIA COMPANIILOR



Repere privind evoluția VANU-urilor fondurilor de pensii obligatorii (pilon II) și 
opționale (pilon III) active în Romania
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Sursa date: ASF; data referință calcul – 30 septembrie 2019
VANU=Valoarea activului net unitar 

Fondurile de pensii obligatorii și opționale aveau o expunere agregată pe acțiuni de 21% și respectiv de 25% din active, la 
sfârșitul lunii septembrie 2019. Acestea au vizat proporții ale acțiunilor în totalul activelor care au variat de-a lungul timpului, 
în conformitate cu profilul lor de risc și opțiunile diferite de management de portofoliu. Diferențele înregistrate în privința 
variației VANU-urilor sunt explicate în bună măsură de proporția în timp a acțiunilor în portofoliu, ponderea mai ridicată a 
acțiunilor fiind asociată unui profil de risc mai ridicat și în consecință unui potențial de randament mai ridicat. 

Sursa date: ASF; data referință calcul – 30 septembrie 2019; 
Nota: Doar fondurile pilon III operaționale în urmă cu 10 ani au fost selectate 
în statistica cu variațiile VANU-urilor pentru ultimii zece ani 
VANU= Valoarea activului net unitar

Fond Pensii pilon III 3 ani 5 ani 10 ani

AZT MODERATO 16.0% 28.5% 88.6%
AZT VIVACE 19.2% 34.0% 91.7%
BCR PLUS 12.9% 28.7% 79.4%

BRD MEDIO 10.3% 24.7% 64.3%
NN ACTIV 16.4% 32.9% 87.2%
NN OPTIM 11.5% 25.7% 79.5%
PENSIA MEA 10.8% 21.4% 74.6%

RAIFFEISEN ACUMULARE 14.6% 32.4% 99.6%
STABIL 11.9% 27.2% 80.3%

Mediana variatie VANU 12.9% 28.5% 80.3%

Crestere medie anualizata 4.1% 5.2% 6.1%

Variatie VANU pentru perioada

Fond Pensii pilon II 3 ani 5 ani 10 ani
ARIPI 21.8% 27.3% 111.9%
AZT VIITORUL TAU 21.2% 24.6% 96.1%
BCR 24.3% 30.8% 120.7%
BRD 19.7% 25.2% 99.0%
METROPOLITAN LIFE 24.1% 30.2% 116.8%
NN 22.5% 27.7% 105.8%
VITAL 23.4% 30.3% 103.4%
Mediana variatie VANU 22.5% 27.7% 105.8%
Crestere medie anualizata 7.0% 5.0% 7.5%

Variatie VANU pentru perioada



Repere privind variația VANU-urilor unor fonduri deschise de investiții rezidente 
în România în funcție de gradul de risc asociat  (mărimea expunerii pe acțiuni în 
total active)
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3 ani 5 ani 10 ani
BRD Obligatiuni Obligatiuni, fara actiuni in portofoliu 7.6% 17.6% 52.1%
BRD Simfonia 1 Obligatiuni, fara actiuni in portofoliu 8.9% 18.5% 57.4%
Erste Bond Flexible RON Obligatiuni, fara actiuni in portofoliu 7.9% 18.3% 71.2%
BT Clasic Diversificat, actiuni maxim 35% din active 11.9% 19.7% 71.5%
Erste Balanced RON Diversificat, actiuni intre 35% si 65% din active 30.9% 47.9% 130.5%
Transilvania Diversificat, actiuni intre 35% si 65% din active 33.7% 37.5% 104.3%
Napoca Diversificat, actiuni mai mult de 65% din active 32.3% 39.1% 95.2%
BT Index Austria Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 25.0% 38.7% 81.6%
BT Maxim Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 39.0% 63.4% 97.7%
Certinvest BET FI Index Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 56.0% 50.5% -
Certinvest BET Index Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 58.9% 55.4% -
Certinvest XT Index Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 55.4% 50.7% -
Erste Equity Romania Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 46.2% 65.9% 161.8%
ETF-BET Tradeville Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 67.2% 72.1% -
OTP Avantis Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 40.9% 59.7% 106.3%
Raiffeisen Actiuni Actiuni, pondere actiuni peste 85% active 50.9% 62.6% 116.4%
BET Indice principal BVB, cele mai importante 16 actiuni 39.8% 35.3% 113.0%
BET FI Indice care include FP si cele cinci SIF-uri 47.2% 34.6% 98.6%
BET XT Indicele celor mai lichide 25 actiuni listate la BVB 39.9% 36.0% 100.0%

Variatie VANU pentru perioada
Fond Tip fond

Sursa date: aaf.ro; data referință calcul – 31 octombrie 2019; Nota: Au fost selectate doar o parte din fondurile deschise operaționale în ultimii 
zece ani; fondurile pe indici Certinvest si Tradeville nu erau operationale în urma cu zece ani (octombrie 2009)  
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II. Repere de evaluare și diverse statistici utile de pe
piețele internaționale



Dinamica S&P 500 începând cu anul 1900, cu focalizarea principalelor perioade de 
scădere de-a lungul timpului 

13Sursa: JP Morgan Asset Management, “Guide to the Markets”, Q3 2019



Succesiunea piețelor de creștere și de scădere pe piața americană
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Sursa: JP Morgan Asset Management, “Guide to the Markets”, Q3 2019

Piețe de scădere Piețe de creștere

Piețele de scădere de durată 
mai mare de 12 luni au fost 

asociate cu  un mediu 
macroeconomic recesionist



Dinamica prețurilor acțiunilor urmează întotdeauna pe termen lung evoluția 
profiturilor companiilor 
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Sursa: FactSet Earnings Insight, November 8, 2019

Raportarile pe trimestrul III 2019 pentru 

companiile din S&P 500:

• 75% dintre companii au raportat profituri 

peste estimările analiștilor

• 60% dintre companii au raportat venituri 

peste estimările analiștilor

• Totuși în trimestrul al III-lea s-a 

înregistrat o scădere cu 2,4% a 

profiturilor agregate ale companiilor din 

S&P 500, marcând al treilea trimestru de 

scăderi consecutive ale profitabilității



Dinamica profiturilor corporate pe principalele piețe de acțiuni și evaluarea 
acestora în baza indicatorului P/E

16Sursa: JP Morgan Asset Management, “Guide to the Markets”, Q3 2019

- Pe piața americană s-a 
înregistrat cel mai alert ritm de 
creștere a profiturilor 
companiilor dintre toate piețele 
de acțiuni, ceea ce explică și 
performanța mai bună a 
acesteia raportat la alte piețe de 
acțiuni

- Cu excepția pieței  japoneze, 
evaluarea piețelor dezvoltate de 
acțiuni din punctul de vedere al 
indicatorului P/E este în jur de 
15, nivel apropiat de media 
ultimilor 30 ani pentru piețele 
respective



Utilitatea indicatorului randamentul dividendului pentru poziționarea 
investitorilor față de investițiile în acțiuni prin raportarea la randamentul 
obligațiunilor guvernamentale 
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Sursa: JP Morgan Asset 
Management, “Guide to the 
Markets”, Q2 2019

-Cel mai reprezentativ multiplu pentru 
pozitionarea investitorilor față de 
investițiile în acțiuni  este Randamentul 
Dividendului (Dividend yield)

-Esențială din această perspectivă este 
raportarea indicatorului Randamentul 
dividendului la randamentul asociat 
investițiilor cu gradul de risc cel mai 
scăzut (obligatiunile guvernamentale, 
pentru care uzual se consideră 
maturitatea de 10 ani)

-Asa cum arată tabelul asociat  
graficului alaturat, în precedentele 
maxime ale bursei americane, atinse în 
martie 2000 si octombrie 2007, ce au 
fost urmate de piețe de scadere (bear 
market), randamentul dividendului era 
sensibil mai mic comparativ cu  
randamentul obligațiunilor emise de 
SUA pe zece ani, la momentul 
respectiv

-În noiembrie 2019, randamentul 
dividendului asociat S&P 500 era în jur 
de 1,8%, nivel aproximativ egal cu 
randamentul obligațiunilor 
guvernamentale pe zece ani

Dinamica S&P 500, cu focus pe cele mai importante puncte de inflexiune



Evaluare și variație cotații pentru companiile din S&P 500 grupate pe categorii

18Sursa: JP Morgan Asset Management, “Guide to the Markets” Q2 2019

Tabelele surprind creșterea 
companiilor incluse în S&P 
500 grupate pe categorii, la 
data de referință 29 martie 
2019, față de maximul 
anterior al pieței înainte de 
criza financiară globală, 
precum și față de minimul 
atins în urma pieței de 
scădere ce a urmat crizei din 
2008

Tabelele surprind evaluarea 
pieței americane pe categorii 
de companii în funcție de 
nivelul P/E calculat la data de 
referință 29 martie 2019, față
de media indicatorului P/E 
calculată pentru ultimii 20 ani. 
Cu o singură excepție, 
evaluarea din perspectiva P/E 
în 2019 este relativ apropiată 
de media ultimilor 20 ani

-Indicatorul P/E interpretat 
singular are o semnificație 
redusă în a aprecia dacă o 
piață de acțiuni este ieftină 
sau scumpă (a se vedea 
valorile P/E în timp pentru 
S&P 500 în slide-ul anterior)



S&P 500: Evaluarea bursei americane în funcție de valoarea indicatorului P/E  

19Sursa: JP Morgan Asset Management, “Guide to the Markets”, Q3 2019



Dinamica S&P 500 a fost susținută substanțial de-a lungul timpului de dinamica
distribuțiilor de dividende și a rascumpărărilor de acțiuni

20
Sursa: Yardeni Research, Stock Market Indicators: S&P 500 Buybacks&Dividends, November 12, 2019



Dinamica distributiilor de dividende și a răscumpararilor de acțiuni vs profiturile
operaționale ale companiilor

21Sursa: Yardeni Research, Stock Market Indicators: S&P 500 Buybacks&Dividends, November 12, 2019

-Graficul arată că în ultimii 20 
ani, pe piața americană, 
valoarea programelor anuale 
de răscumpărare și a 
dividendelor distribuite a 
depășit întotdeauna 50% din 
cuantumul profiturilor 
operaționale

-La nivelul trimestrului II 2019, 
nivelul programelor de 
răscumpărare și al 
dividendelor distribuite a fost 
aproximativ egal cu nivelul 
profiturilor operaționale ale 
companiilor incluse în S&P 500

-Un nivel sensibil mai ridicat de 
100% al raportului dintre 
valoarea răscumpărărilor și a 
dividendelor și  respectiv a 
profiturilor operaționale (peste 
125% în perioada crizei 
financiare globale) se poate 
dovedi nesustenabil si un 
indiciu pentru investitori că ar 
exista o probabilitate mai mare 
de scădere a piețelor de 
acțiuni



Cuprins
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IV. Statistici bursiere relevante pentru Bursa de Valori 
București (BVB)



Elemente busiere specifice asociate companiilor listate
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 Număr de actiuni emise de companie

 Free float (procentul din capitalul social detinut cumulat de investitorii care dețin pachete semnificative de actiuni, de 
regulă mai mari de 10%)

 Număr de actiuni free float = numarul de actiuni detinute cumulat de investitorii semnificativi

 Capitalizare= valoarea companiei la pretul de tranzactionare al actiunilor sale la un moment dat (numărul de acțiuni 
emise de companie înmulțit cu prețul de închidere al acțiunii în ședința de tranzacționare de la data de calcul)

 Capitalizare free float= valoarea de piata a actiunilor neconcentrate la actionarii semnificativi la pretul de 
tranzactionare de la data de calcul (capitalizare x free float)

 Volum de tranzactionare= numarul de actiuni tranzactionate in cursul unei perioade (sedinta, saptamana, luna, 
trimestru, an)

 Capitalizare BVB= Capitalizarea tuturor companiilor listate

 Capitalizare free float BVB=Capitalizare free float pentru toate companiile listate

 Valoarea tranzactiilor intr-o perioada (sedinta, saptamana, luna, trimestru etc)

 Valoarea medie a tranzactiilor pe sedinta calculata pentru o perioada

 Intensitate tranzactionare: Numar de actiuni tranzactionate perioada/Numar actiuni free float sau Valoarea 
tranzacțiilor perioadă/ Capitalizare medie free-float perioadă



Structura sectorială a BVB pivotează pe sectoarele energetic și bancar

24

BVB este o piață covârșitor dependentă de companiile din sectorul energetic și bancar, alte sectoare fiind sensibil mai putin

vizibile, ceea ce rezultă într-o lipsă de oportunități de plasamente, cu precădere pentru investititorii instituționali români și 

străini care vizează companii cu o capitalizare și lichiditate pentru anumite praguri considerate critice (minimale)

Structura indicelui BET 
Structura capitalizării free-float-ului 

BVB (piața reglementată)

Sursa date: bvb.ro; Nota: Structura BET și structura capitalizării free-float-ului sunt corespunzătoare datei de 14.11.2019

Producatori de 
energie
21.4%

Utilitati
10.4%

Fondul 
Proprietatea

17.5%

Banci
34.8%

Farmaceutice
0.5%

Telecom
1.7%

SIF-uri
8.6%

Alte 
sectoare

5.1%



Parametrii esențiali BVB vs alte piețe de acțiuni din Europa Centrală și de 
Est (2018)
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Piata bursiera
Capitalizare  
(mld euro)

Numar 
tranzactii 
/sedinta 

Valoare 
medie 
tranzactie 
(euro)

Valoare medie 
tranzactii pe 
sedinta (mil euro)

Varsovia 140.1 76,144           2,569              195.6                        

Viena 102.0 22,533           6,328              142.6                        

Atena 33.5 20,069           2,156              43.3                          

Praga 23.6 2,834             7,868              22.3                          

Budapesta 25.2 6,867             5,177              35.5                          

Bucuresti (BVB)* 18.2 2,146             3,992              8.6                            

Zagreb 18.0 384                2,278              0.9                            

Bulgaria 13.7 200                3,727              0.7                            

Deutsche Borse 1,533.5 516,975        11,531            2,159.8                    

Sursa: Federatia Burselor de Valori din Europa (fese.com); Nota: *) Capitalizarea BVB nu 
include Erste Group Bank AG; 

BVB ramane una dintre

cele mai mici piețe de 

acțiuni din Europa de Est, 

cu o capitalizare și

lichiditate mai redusă

comparativ cu bursele din 

Ungaria si Cehia, în pofida

unor listări semnificative în 

ultimii zece ani



Principalele IPO-uri derulate pe piața reglementată a BVB și capitalizarea companiilor post 
listare

26Prețul de execuție în IPO (ofertă publică inițială) în urma căreia companie devine publică, reprezintă un reper de evaluare 
și de poziționare pe termen lung pentru investitori

Simbol Companie Data oferta

Capitalizare la 
pret maxim IPO 
(mil euro)

Capitalizare 
curenta (mil 
euro)

Variatie 
capitalizare  
echivalent 
euro (%)

Variatie 
capitalizare 
in lei (%)

WINE Purcari februarie 2018 81.6               95.7          17.2% 20.0%

SFG Sphera noiembrie 2017 244.9             165.2        -32.5% -30.0%

TBK Transilvania Broker octombrie 2017 7.8                 7.2            -7.4% -5.0%

AAG AAGES Mures iunie 2017 8.1                 6.0            -26.7% -23.3%

DIGI DIGI Communication N.V. mai 2017 879.0             692.3        -21.2% -17.5%

M MedLife decembrie 2016 115.5             154.2        33.5% 40.7%

EL Electrica iunie 2014 867.1             812.8        -6.3% 1.8%

SNG Romgaz iunie 2013 2,608.4          3,028.0     16.1% 24.8%

SNN Nuclearelectrica septembrie 2013 707.1             895.6        26.7% 26.4%

TRP Teraplast aprilie 2008 82.6               76.6          -7.2% 22.6%

TGN Transgaz decembrie 2007 656.6             907.7        38.2% 91.5%

TEL Transelectrica iunie 2006 342.5             313.7        -8.4% 21.4%
Sursa date: bvb.ro; Nota: Capitalizarea curentă este corespunzătoare datei de 14.11.2019



Variația cotațiilor principalelor acțiuni pentru diferite intervale relevante 
de timp 

27Sursa date: bvb.ro; Nota: Variațiile cotațiilor acțiunilor și ale indicilor burseri considerate pentru 2019 au ca referință data de 
14.11.2019

Indice/ 
Simbol Companie

11 luni 
2018 Dec-18

12 luni 
2018

Variație 
2019 (1 an)

Variație Nov 
2019/Dec 2017 

(2 ani)
SNP OMV Petrom 29.9% -19.5% 4.5% 44.3% 50.9%
SNG Romgaz 15.0% -22.8% -11.2% 34.7% 19.6%
SNN Nuclearelectrica 32.9% -14.7% 13.3% 73.5% 96.7%
EL Electrica 0.9% -14.9% -14.2% 15.5% -0.9%
TEL Transelectrica -3.3% -9.5% -12.4% -5.1% -16.9%
TGN Transgaz -7.3% -11.2% -17.7% 16.3% -4.3%
TLV Banca Transilvania 11.7% -15.8% -5.9% 22.2% 15.0%
FP Fondul Proprietatea 8.9% -6.2% 2.2% 33.6% 36.6%
ALR Alro Slatina 8.6% -13.2% -5.8% -28.2% -32.4%
M MedLife -19.6% -2.2% -21.4% 23.9% -2.6%
DIGI Digi Communications -23.6% -11.9% -32.6% 28.9% -13.2%
SFG Sphera Franchise Group -47.2% -8.1% -51.5% 2.8% -50.1%
WINE Purcari Wineries Public Company - -8.8% - 37.3% -

BET - 11.8% -14.8% -4.8% 31.3% 25.0%

BET TR - 21.2% -13.9% 4.3% 42.7% 48.8%
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V. Randamentul dividendului, un indicator esențial
pentru pozitionarea investitorilor



Dividendele, componentă majoră (peste 60% din randamentul investiției
în principalele titluri de la BVB pe termen mediu și lung)

29

DINAMICA INDICILOR BURSIERI BET ȘI BET TR (CU ȘI FĂRĂ CONTRIBUȚIA DIVIDENDELOR)

Sursa date: BVB; Nota: Variațiile indicilor bursieri sunt calculate la data de referință 14.11.2019; Indicele BET TR include și
contribuția dividendelor distribuite de companiile care fac parte din componența indicelui BET



Dividendele, componenta majoră a rentabilității medii anualizate a unei 
investiții pe termen lung într-o acțiune de venit la BVB

30

Sursa date: bvb.ro; Raportări publice ale companiilor
Nota*): Referința este prețul de IPO, cu excepția OMV Petrom unde referința este prețul asociat majorării de capital de la privatizare; 
-Pentru calculul randamentului din dividende a fost considerată suma dividendelor brute distribuite de la listare (respectiv privatizare în cazul OMV Petrom), raportată la 
prețul de execuție IPO (respectiv prețul/acțiune al tranzacției de privatizare în cazul Petrom) 
Nota**): Prețul de închidere al acțiunii de la data de 14.11.2019 a fost considerat pentru calculul câștigului potențial de capital (nemarcat) raportat la prețul de IPO
(respectiv prețul/acțiune al tranzacției de privatizare în cazul Petrom)

din dividende
din castiguri de 

capital 
(nemarcate)**

TOTAL

Petrom 23 iulie 2004 106.9% 100.0% 206.9% 7.6%
Romgaz 31 octombrie 2013 84.0% 24.8% 108.8% 13.1%
Transgaz 7 decembrie 2007 161.0% 91.5% 252.5% 11.2%
Transelectrica 28 iunie 2006 101.1% 21.4% 122.5% 6.2%
Electrica 25 iunie 2014 34.3% 1.8% 36.2% 6.0%
Nuclearelectrica 20 septembrie 2013 56.3% 26.4% 82.7% 10.4%

Randament 
potential total 

in termeni 
anualizati

Companie
Data inchidere 
subscriptie in cadrul 
IPO

Randamentul potential al investitiei de la listarea 
companiei*

Ponderea câștigurilor reprezentate de fluxul de  dividende colectat după listarea la BVB este mai mare de 50% din randamentul
total al investiției în cazul tuturor companiilor selectate care au derulat oferte publice inițiale (orizontul investițional este 
considerat durata de timp de la închiderea subscripției publice, respectiv a privatizării  în cazul Petrom, și până la data curentă la 
care este realizat acest calcul)



Dinamica dividendelor brute acordate de principalele acțiuni listate
din energie&utilități (RON/actiune)
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Companie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Petrom 0.0179 0.0191 0 0 0.0177 0.0300 0.0280 0.0308 0.0112 0 0.0150 0.0200 0.027
Romgaz* 2.57 3.15 2.7 3.82 4.99 4.17
Transgaz* 11.69 9.66 10.47 13.02 28.77 29.76 21.29 17.58 21.8 27.61 46.33 45.38 21.66
Transelectrica* 1.47 0.36 0.3 0.05 0.116 1.1 0.404 2.228 2.8 2.65 2.257 0.91 0
Electrica 0.7217 0.86 0.7415 0.72 0.73
Fondul Proprietatea** 0.0025 0.0066 0 0.0816 0.0314 0.0385 0.0409 0.05 0.05 0.05 0.10 0.07 0.0903
Sursa: bvb.ro ; Nota: *) Fara dividende speciale 2016, 2017 si 2018; **) Distributiile de cash prin reducere de capital au fost considerate in cazul FP 

Analiza dinamicii dividendului pe acțiune pe termen lung (precum și a profitului net sau operational) oferă indicii cu privire la profilul
de profitabilitate și stabilitatea politicii de dividende a respectivei companii



Dinamica randamentului dividendului pentru principalele acțiuni
generatoare de dividende de la BVB prin raportare la nivelul dobânzilor 
și al randamentului obligațiunilor guvernamentale
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Company 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Petrom 10.3% 6.5% 6.6% 2.7% 0.0% 5.7% 7.0% 9.0%
Romgaz* 7.5% 8.9% 9.9% 15.3% 15.9% 15.0%
Transgaz* 13.3% 9.8% 9.5% 8.3% 10.0% 15.8% 11.8% 6.9%
Transelectrica* 6.3% 3.2% 14.1% 9.6% 9.1% 7.7% 3.7% 0.0%
Electrica 6.3% 7.0% 5.5% 6.4% 7.5%
Fondul Proprietatea** 7.6% 7.4% 6.0% 5.6% 6.2% 12.6% 7.8% 10.2%

ROBOR 6M 6.5% 6.3% 3.0% 2.0% 1.3% 1.1% 2.3% 3.3%
Randament mediu 
obligatiuni 
guvernamentale pe 10 
ani 7.3% 6.4% 5.3% 3.6% 3.7% 3.5% 4.3% 4.9%
Sursa date: bvb.ro, bnro.ro; Notă: Randamentul dividendului pentru fiecare an, a fost calculat cu dividendul brut/acțiune corespunzator exercitiului 
financiar si cu prețul de închidere al acțiunii din ultima ședință de tranzacțioare din anul respectiv; nivelul ROBOR la șase luni și cel al obligațiunilor 
guvernamentale pe zece ani a fost considerat cel de la sfârșitul fiecărui an prezentat

Începand cu 2013, randamentul dividendului pentru principalele acțiuni listate, a fost atractiv prin raportare la nivelul
dobânzilor și la randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani



Dinamica randamentului dividendului pentru principalele acțiuni
generatoare de dividende de la BVB prin raportare la nivelul dobânzilor și al 
randamentului obligațiunilor guvernamentale
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Sursa date: bvb.ro, bnro.ro; Notă: Randamentul dividendului pentru fiecare an, a fost calculat cu dividendul  brut/acțiune corespunzator exercitiului financiar si
cu prețul de închidere al acțiunii din ultima ședință de tranzacțioare din anul respectiv; nivelul ROBOR la șase luni și cel al obligațiunilor guvernamentale pe 
zece ani a fost considerat cel de la sfârșitul fiecărui an prezentat



S&P 500: Contribuția câștigurilor de capital și a dividendelor la 
rentabilitatea medie anualizată pe fiecare decadă începând cu 1926

34

Sursa: JP Morgan Asset Management, “Guide to the Markets” Q3 2019
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VI. Elemente utile privind monitorizarea și analiza 
rezultatelor financiare ale companiilor (exemplu pentru 
zece emitenți de la BVB)



Date financiare pentru 2018 pentru companii importante de la BVB (producători 
de energie și utilități), precum și pentru câteva companii private selectate
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- Acțiunile emise de companiile de utilități, precum si cele ale producătorilor de energie Romgaz si OMV Petrom pot fi 
încadrate în categoria acțiunilor de venit (generatoare de dividende), în timp ce companii precum Teraplast sau mai ales 
MedLife au profil de acțiuni de creștere
- Companiile de creștere țintesc o creștere mai agresivă și de regulă, nu acordă dividende semnificative până la 
maturizarea afacerilor lor, stadiu în care afacerile respective își încetinesc creșterea 

Companie /Date 
financiare (mil 
RON)

Cifra de 
afaceri

Rezultat din 
exploatare 

(EBIT)

Cheltuieli cu 
amortizarea si 
deprecierea EBITDA Profit net

Datorii 
financiare

Numerar si 
echivalente 
de numerar 

Datorii 
financiare 
nete

Capitaluri 
proprii

Transelectrica 1,069.8     101.3           298.3               399.6      81.3        197.0         482.0          -285.0 2,809.0    

Electrica 5,612.8     261.0           423.3               684.3      230.4      439.0         802.2          -363.2 5,628.4    

Transgaz 1,608.4     561.5           188.0               749.5      495.7      233.2         708.8          -475.6 3,712.7    

OMV Petrom 22,523.2    5,213.0         3,180.1            8,393.1   4,077.8   267.4         5,609.4       -5,342.0 31,368.1  

Romgaz 5,004.2     1,585.2         708.1               2,293.3   1,366.2   -            1,448.1       -1,448.1 7,668.6    

Nuclearelectrica 2,128.7     536.5           553.0               1,089.5   410.6      887.4         1,632.1       -744.8 7,179.0    

Alro 2,982.5     361.8           123.9               485.7      235.3      946.8         203.6          743.2 1,172.8    

Antibiotice 364.6        39.3             20.2                59.5        34.3        127.4         2.4              125.0 472.7      

MedLife 804.4        38.4             57.0                95.4        16.8        345.6         34.2            311.4 178.9      

Teraplast 804.5        34.7             30.6                65.3        22.6        195.1         22.8            172.2 238.1      
Sursa date: bvb.ro, Raportări financiare periodice publicate la BVB si/sau pe site-urile companiilor; Notă: EBITDA=Rezultatul din exploatare (EBIT)+ Cheltuieli cu 
amortizarea și deprecierea; Datorii financiare nete = Datorii financiare – Numerar si echivalente de numerar (am considerat în această poziție inclusiv alte active financiare, 
care includ plasamente în depozite bancare și titluri de stat)



Multiplii și rate financiare pentru companii importante de la BVB (producători 
de energie și utilități), precum și pentru câteva companii private selectate

37

Companie
Capitalizare 
(mil euro) Free float (%)

Capitalizare 
free float 
(mil euro) P/E P/Sales EV/Sales

EV/ 
EBITDA P/BV

Datorii 
financiare 

nete/EBITDA
Marja 

EBITDA (%)
Marja 

neta (%)

Transelectrica 313.7           41.3% 129.6 18.4 1.4 1.1 3.0 0.5 -0.7 37.4% 7.6%

Electrica 812.8           51.2% 416.3 16.8 0.7 0.6 5.1 0.7 -0.5 12.2% 4.1%

Transgaz 907.7           41.5% 376.6 8.7 2.7 2.4 5.1 1.2 -0.6 46.6% 30.8%

OMV Petrom 5,127.4        18.4% 941.0 6.0 1.1 0.8 2.3 0.8 -0.6 37.3% 18.1%

Romgaz 3,028.0        30.0% 908.2 10.6 2.9 2.6 5.7 1.9 -0.6 45.8% 27.3%

Nuclearelectrica 895.6           17.5% 156.8 10.4 2.0 1.7 3.2 0.6 -0.7 51.2% 19.3%

Alro 330.9           12.4% 41.0 6.7 0.5 0.8 4.8 1.3 1.5 16.3% 7.9%

Antibiotice 70.3             28.1% 19.7 9.8 0.9 1.3 7.7 0.7 2.1 16.3% 9.4%

MedLife 154.2           56.2% 86.7 56.6 0.9 1.3 11.0 4.1 3.3 11.9% 2.1%

Teraplast 76.6             43.2% 33.1 16.1 0.5 0.7 8.2 1.5 2.6 8.1% 2.8%

Sursa date: bvb.ro, Raportări financiare periodice publicate la BVB si pe site-urile companiilor; 
Nota 1: Marja EBITDA =EBITDA/ Cifra de afaceri, Marja netă = Profit net/ Cifra de afaceri
Nota 2: Capitalizarea și multiplii prezentați iau în calcul prețurile de închidere ale acțiunilor la data de 14.11.2019, în timp ce datele financiare utilizate sunt aferente 
exercițiului financiar 2018 (a se vedea slide-ul anterior care include strict datele financiare necesare pentru calculul celor mai importanți multiplii)



Rate specifice referitoare la programele de investiții (CAPEX), ce pot oferi 
indicii cu privire la strategia și specificul afacerilor companiilor analizate
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CAPEX/Amortizare, de dorit să fie  >100% (dar, 
în unele cazuri, nu substanțial peste acest nivel

mai mulți ani consecutivi)

CAPEX/EBITDA, de dorit să fie 
< 100% (de regulă, să nu depășească 

semnificativ 100%, mai mulți ani consecutivi)

&

Companie 
/Indicator 

CAPEX 
/Amortizare 
2016

CAPEX 
/Amortizare 
2017

CAPEX 
/Amortizare 
2018

CAPEX 
/EBITDA 
2016

CAPEX 
/EBITDA 
2017

CAPEX 
/EBITDA 
2018

Transelectrica 53.1% 58.6% 57.2% 25.4% 48.1% 42.7%

Electrica 134.1% 183.5% 189.7% 52.2% 122.5% 117.4%

Transgaz 87.3% 39.8% 134.3% 20.2% 9.7% 33.7%

OMV Petrom 88.0% 77.9% 136.1% 60.9% 39.4% 51.6%

Romgaz 150.7% 138.3% 163.0% 29.9% 28.0% 50.3%

Nuclearelectrica 23.4% 19.3% 29.6% 17.6% 11.0% 15.0%

Alro 88.1% 156.2% 236.0% 37.9% 35.1% 60.2%

Antibiotice 93.3% 253.3% 319.2% 30.2% 79.6% 108.5%

MedLife 180.3% 171.7% 117.4% 116.9% 94.9% 70.2%

Teraplast 85.0% 491.1% 104.6% 21.4% 216.5% 49.0%
Sursa date: bvb.ro, Situațiile financiare ale companiilor pentru anii 2016, 2017 și 2018; Nota 1: Investițiile (CAPEX) au fost 
considerate pozițiile de achiziții de imobilizări corporale și necorporale din situațiile fluxurilor de numerar, precum și alte poziții 
specifice unde a fost cazul: Romgaz (achiziția de active de exploatare), MedLife (achiziția de companii); Nota 2: EBITDA= Rezultat 
din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea; Nota 3: Dat fiind scopul acestui exercițiu de analiză, indicatorul EBITDA 
este substituibil cu numerarul generat din activitățile operaționale, extras din situația fluxurilor de trezorerie



Analiza fluxurilor de numerar: Capacitatea de a genera numerar din activitațile
operaționale, raportată la programul de investiții implementat (CAPEX) și
dividendele distribuite (exercițiul financiar 2018)

39

Cu cât această poziție (în engleză FCF- free cash flow) este 
mai semnificativă, cu atât compania respectivă are 

posibilitatea de a distribui dividende substanțiale fără a fi 
nevoită să se îndatoreze (sau fără a  fi nevoită să contracteze 

datorie financiară suplimentară în mod semnificativ)

Companie 
/Indicator (mil 
RON)

Numerar 
generat din 
activitati 
operationale 
2018 (1)

Investitii 
(CAPEX) 
2018 (2)

Flux de 
numerar la 
dispozitia 
companiei 
2018 (3)=(1)-(2)

Iesiri de 
numerar cu 
dividendele 
platite in 
2018 (4)

Numerar net 
generat in 2018 
dupa CAPEX si 
plata dividende 
(5)=(3)-(4)

Numerar si 
echivalente 
(Dec 2016 )

Numerar si 
echivalente 
(Dec 2017)

Numerar si 
echivalente 
(Decembrie 
2018)

Transelectrica 426.3                     (170.6)            255.7                   (1.5)                   254.2                        933.7                520.7               482.2               

Electrica 696.4                     (803.0)            (106.6)                  (244.7)              (351.3)                       2,764.0             1,309.0           802.2               

Transgaz 260.6                     (252.5)            8.1                        (546.8)              (538.7)                       949.3                1,062.4           708.8               

OMV Petrom 7,385.0                  (4,327.4)         3,057.6                (1,122.8)           1,934.8                     2,207.0             4,223.0           5,609.4            

Romgaz 2,143.0                  (1,154.0)         989.0                   (2,638.5)           (1,649.5)                    3,174.4             3,014.4           1,448.1            

Nuclearelectrica 1,023.9                  (163.4)            860.4                   (751.0)              109.5                        1,486.9             1,746.7           1,632.1            

Alro 319.2                     (292.4)            26.9                      (365.4)              (338.6)                       285.9                320.8               203.6               

Antibiotice 20.9                        (64.6)               (43.7)                    (16.2)                 (60.0)                         13.9                   5.1                   2.4                    

MedLife 51.8                        (66.9)               (15.1)                    -                    (15.1)                         20.7                   79.2                 34.2                 

Teraplast 7.9                          (32.0)               (24.1)                    (11.2)                 (35.3)                         16.0                   12.0                 22.8                 

Sursa date: bvb.ro, Situația fluxurilor de trezorerie publicate de companii la BVB și pe site-urile lor în cadrul situațiilor financiare conform IFRS pentru 2018

O valoare pozitivă înseamnă că  
societatea a acoperit integral din 
numerarul generat din exploatare

în anul respectiv, atât distribuțiile de 
dividende, cât și investițiile (CAPEX)

Dinamica numerarului este 
important de urmărit în timp (de 
asemenea și dinamica datoriilor 

financiare)



Monitorizarea sistematică a unor elemente esențiale privind o companie: dinamica
profiturilor pentru anii anteriori, BVC an curent, rezultate trimestriale intermediare, 
rata de distribuire a dividendelor din profitul exercițiului financiar
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Companie 

Profit net 
2014 (mil 
RON)

Profit net 
2015 (mil 
RON)

Profit net 
2016 (mil 
RON)

Profit net 
2017 (mil 
RON)

Profit net 
2018 (mil 
RON)

Rata 
distributie 
dividende 
din profit 
2018 (%)

Profit net 
BVC 2019 
(mil RON) 

Variatie 
profit net 9 

luni 2019 (%)
Variatie profit 
BVC 19/ 2018 (%)

Transelectrica 357.6         360.0          272.4         28.3              81.3          -               15.8           -25.0% -80.6%
Electrica** 296.8         362.7          356.6         172.0            230.0        110% 120.7         -49.0% -47.5%
Transgaz 502.5         488.7          594.6         583.6            495.7        51% 125.0         -25.0% -74.8%

OMV Petrom* 2,103.0      (676.0)         1,043.0      2,489.3         4,077.8     38% 3,202.0      3.5% -17.5%

Romgaz* 1,409.8      1,194.0       1,025.0      1,803.6         1,366.2     118% 1,124.0      19.0% scadere ~ 30%
Nuclearelectrica 131.4         147.4          111.5         306.5            410.6        92% 350.0         29.6% -14.8%

Alro (63.6)          (0.0)             71.5           391.1            235.3        139% n.a. pierdere 
scadere EBITDA 

cu 40%

Antibiotice 31.1           27.2            30.4           33.6              34.3          20%
 stagnare 

profit 1.8%  stagnare profit 

MedLife 7.7             9.9              (1.2)            8.7                16.8          0% 31.0           51.8% crestere cu 50% 

Teraplast 15.9           35.2            39.4           18.6              22.6          56%
 profit brut 
51,3 mil lei 51.4%

dublarea profitului 
brut in 2019

Note*: Romgaz (Profit b rut buget 2018), OMV Petrom (Profit net neconsolidat buget 2018); **) Profit net dupa interese minoritare pentru 2014-16

Sursa date: Raportari financiare publicate pe site-urile companiilor
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ANEXA. Metoda comparației (multiplilor de 
tranzacționare) pentru analiza companiilor listate



Metoda comparației (multiplilor de tranzacționare) pentru analizarea 
acțiunilor listate

• Dividend Yield (Randamentul Dividendului)

• P/E (Price-Earnings ratio)

• PEG (Price Earnings to Growth)

• Enterprise Value (EV)/EBITDA

• P/Sales (Price to Sales ratio)

• P/BV (Price to book value ratio)

42



Metoda comparației (multiplilor de piață) pentru analizarea companiilor din 
sectorul petrol și gaze
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Companie P/E

Capitalizare/
Cifra de 
afaceri

EV/ Cifra 
de afaceri

EV/ 
EBITDA

Randament 
dividend P/BV

Repsol 9.9 0.5 0.6 4.3 6.6% 0.7

ENI Spa 14.4 0.7 1.0 3.9 6.1% 1.0
Royal Dutch Shell 11.7 0.7 0.9 5.1 6.3% 1.2

Mediana Europa Vest 11.7 0.7 0.9 4.3 6.3% 1.0
PKN Orlen 9.0 0.4 0.5 5.0 3.4% 1.1

Lukoil 7.3 0.6 0.6 3.7 5.2% 1.0
Gazprom 4.0 0.7 1.1 3.8 6.5% 0.4

Rosneft 6.4 0.6 1.1 4.4 7.0% 0.9

Mediana Rusia 6.4 0.6 1.1 3.8 6.5% 0.9

OMV 9.9 0.8 1.0 3.7 3.6% 1.3

OMV Petrom 6.7 1.1 0.8 2.4 7.2% 0.7
Sursa: marketscreener.com; Nota: Multiplii sunt calculati cu date financiare estimate pentru 2019 

- Utilizarea multiplilor de tranzacționare (multiplilor de piață) este utilă pentru identificarea unor elemente de sub/supraevaluare a unei companii 
față de alte societăți, cu condiția ca respectivele companii să aibă caracteristici similare

- Astfel, pentru OMV Petrom, face cel mai mult sens comparația cu acționarul său majoritar OMV, cea mai reprezentativă companie din sector 
spre a fi comparată cu OMV Petrom  din punctul de vedere al multiplilor de evaluare

- Cu o singură excepție, valorile multiplilor selectați indică că OMV Petrom ar prezenta indicii de subevaluare raportat la compania mamă OMV 
(multiplii P/E și P/BV sunt cei mai relevanți în cadrul acestei comparații) 

- Explicațiile principale (altele decât cele legate efectiv de caracteristicile specifice de business) pentru o evaluare inferioară a unei companii din 
România raportat la o companie cu caracteristici similare, listată pe o piață matură, sunt de regulă reprezentate de riscul (ratingul) de țară, 
lichiditatea sensibil mai ridicată a acțiunilor și baza de investitori sensibil mai dezvoltată pe o bursă matură



Metoda comparației (multiplilor de piață) pentru analizarea companiilor de 
tehnologie de pe piața americană
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- Multiplii  pentru companiile americane din tehnologie sunt în general sensibil superiori comparativ cu 
alte sectoare de activitate de pe piața americană sau cu cei asociați companiilor de pe alte piețe 
dezvoltate, emergente sau de frontieră

- Explicațiile constau în percepția de risc de țară, de gama diversificată de investitori puternici activi pe 
astfel de piețe dezvoltate, și bineînțeles reflectă așteptările ridicate ale investitorilor (peste alte 
sectoare tradiționale) privind creșterea profitabilității acestora în viitor, ca efect al monetizării 
capacității lor inovare

Companie P/E

Capitalizare/
Cifra de 
afaceri

EV/ Cifra 
de afaceri

EV/ 
EBITDA

Randament 
dividend P/BV

Microsoft 27.6 8.1 7.5 17.0 1.4% 9.4

Apple 20.2 4.2 3.9 13.5 1.2% 15.2

Amazon 85.3 3.1 3.0 20.2 - 15.3

Alphabet 28.4 5.6 4.8 13.2 - 4.5

Facebook 30.4 7.8 7.1 13.2 - 5.4

Cisco 16.5 3.7 3.5 9.5 3.2% 5.0

Mediana 28.0 4.9 4.4 13.4 1.4% 7.4
Sursa: marketscreener.com; Nota: Multiplii sunt calculati cu date financiare estimate pentru 2019



Indicatorul Randament dividend (Dividend yield)

Mod de calcul:

 Instrument foarte util pentru analizarea atractivității unei acțiuni, mai ales în cazul unor companii cu politică de
dividende stabilă și o profitabilitate relativ predictibilă

 Interpretarea indicatorului trebuie sa aibă în vedere trendul istoric și perspectivele profitabilitătii companiei,
precum și procentul din profit ce ar urma să fie distribuit ca dividende pentru acționari

 Un randament atractiv al dividendului este specific companiilor mature, stabile, cu un model de business clar și
confirmat in timp (acțiuni de venit)

 Foarte utilă este raportarea nivelului normalizat (sustenabil) al randamentului dividendului la randamentul
obligatiunilor guvernamentale pe termen lung (5/10 ani).

 Cu cat randamentul sustenabil (replicabil și în trend ascendent) al dividendului este mai mare raportat la
randamentul obligațiunilor guvernamentale, cu atat acțiunea respectivă este mai atractivă pe termen lung
pentru investitori

Randament dividend = Dividend (brut/net) pe actiune/ Preț acțiune
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Cum calculăm și ne raportăm corect la indicatorul Randamentul dividendului
Ajustarea prețurilor după data ex-dividend și dinamica ulterioară a cotațiilor
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21 3 4

Companie

Dividend 
brut 2018 
(RON)

Pret inchidere 
inainte data ex-
dividend (RON)

Data ex-
dividend

Scadere pret 
data ex-
dividend (%)

Randament 
dividend 
referinta data 
ex-dividend (%)

Pret 
curent 
(RON)

Randament 
dividend 
referinta Dec 
2018 (%)

Pret curent/ 
Pret inainte 
data ex-
dividend (%)

OMV Petrom 0.027 0.38 22.05.2019 -5.5% 7.1% 0.4315 9.0% 13.6%

Romgaz 4.17 34.85 30.05.2019 -9.3% 12.0% 37.45 15.0% 7.5%

Transgaz 21.66 369 24.06.2019 -5.0% 5.9% 367.5 6.9% -0.4%

Electrica 0.73 11.3 06.06.2019 -4.4% 6.5% 11.2 7.5% -0.9%

Fondul Proprietatea 0.0903 1.1 07.06.2019 -6.4% 8.2% 1.18 10.2% 7.3%

Banca Transilvania 0.17 2.325 04.06.2019 -5.4% 7.3% 2.45 8.5% 5.4%

Sursa date: BVB; 

(1) Scăderea de preț la data ex-dividend exprimă scăderea prețului de închidere al unei acțiuni în prima ședință de tranzacționare când investitorii 
nu au mai putut încasa dividende aferente exercițiului financiar anterior încheiat (data ex-dividend)
(2) Indicatorul Randament dividend este calculat cu dividendul brut pe acțiune pe 2018 și prețul de închidere al acțiunilor în ultima ședință de 
tranzacționare din 2019, ce a oferit cumpărătorilor dreptul de a încasa dividende pe 2018 (ședința de tranzacționare anterioară datei ex-dividend)
(3) Indicatorul Randament dividend este calculat cu dividendul brut pe acțiunie pe 2018 și prețul de închidere al acțiunilor în ultima ședință de 
tranzacționare din 2018, și exprima randamentul dividendului la care ar fi avut acces un investitor care ar fi cumpărat acțiunile la data respectivă și 
le-ar fi păstrat cel puțin pănă la data ex-dividend
(4) Raportul între prețul curent al acțiunii și cel din ședința precedentă datei ex-dividend, arată performanța curentă a prețului acțiunii pentru 
investitorii care ar fi achiziționat acțiunile în ultima ședință din 2019 ce le-ar fi permis să primească dividende aferente exercițiului financiar 2018



P/E (Price-to-earnings ratio)

Mod de calcul:

 Echivalent cu Capitalizare bursieră / Profit net

 Se calculează cu profitul pe acțiune (EPS) corespunzător profitului net din ultimul
exercițiu financiar sau ultimele patru trimestre sau cu profitul net estimat

 Utilizarea profitului estimat are relevanță mai ridicată pentru investitori

 Cel mai popular indicator utilizat în evaluarea acțiunilor cotate

P/E = Preț acțiune / Profit net pe acțiune (EPS)

EPS=Profit net/Număr total de acțiuni
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P/E (Price-to-earnings ratio)

Interpretare:

 Ușor de calculat, dar ridică probleme de interpretare

 Interpretarea P/E trebuie să țină seama de cât de repede au crescut profiturile societății în trecut și ce
ritm de creștere ar putea să aibă în viitor

 P/E – poate exprima o viziune a investitorilor în legătură cu potențialul de creștere al unei afaceri; P/E
ridicat poate fi interpretat ca o indicație ca investitorii cred în potențialul afacerii

 P/E ridicat și afacerile stagnează sau nu au șanse de creștere rezonabile  acțiune supraevaluată

Recomandări

 Deciziile de investiții nu trebuie să se bazeze doar pe P/E, ci și pe alți multiplii și indicatori de analiză
fundamentală

 Analiza valorilor P/E este indicat să se facă prin comparație cu companii ce operează în același sector
de activitate

 Urmărirea valorilor P/E în timp pentru o companie poate oferi informații utile

 Indicatorul este considerat vulnerabil ca semnificație de unii investitori deoarece se consideră că
profitul poate fi manipulat prin modul de aplicare a anumitor principii și metode contabile
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PEG (P/E to growth ratio): P/E raportat la rata de creștere a profitabilitații
companiei pentru o perioada considerată (g)

Exemplul 1:

 Compania 1: P/E=23, g=18%  PEG(1)=1,28

 Compania 2: P/E=11, g=9,5%  PEG(2)=1,15

Interpretare: Compania 1 nu mai pare atât de scumpă comparativ cu Compania 2

Exemplul 2:

 Compania 1: P/E=30, g=50% (sector 1) PEG(1)=0,6

 Compania 2: P/E=12, g=10% (sector 2) PEG(2)=1,2

Interpretare: Compania 2 este supraevaluată în raport cu Compania 1 și nu invers, așa cum ar
rezulta din interpretarea multiplului P/E fără a se ține seama de perspectivele diferite de creștere
a profiturilor companiilor, consistente cu sectorul în care operează
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Enterprise value (EV)/EBITDA

Mod de calcul:
(EV)/EBITDA= (Capitalizare bursieră + Datorii financiare nete)/ EBITDA
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EV/EBITDA exprimă raportul dintre valoarea de piață a companiei (capitalizare + datorii financiare nete) și rezultatul brut
din exploatare

Se calculează cu EBITDA corespunzător ultimului exercițiu financiar sau ultimelor patru trimestre sau cu EBITDA estimat

Indicatorul are relevanță substanțial mai mare decât P/E în cazul companiilor cu datorii financiare (leverage)

Foarte popular în cazul tranzacțiilor de preluare întrucât reflectă valoarea datoriilor pe care și le asumă cumpărătorul

Analizează valoarea companiei recunoscută de piață raportat la capacitatea de generare a cash flow-ului din operațiuni
(EBITDA este adesea utilizat ca o aproximare a cash flow-ului generat de activitatea de exploatare)

Indicatorul este util în realizarea comparațiilor transnaționale întrucât elimină distorsiunile induse de diferențele de taxare a
profiturilor companiilor

Urmărirea valorilor EV/EBITDA în timp pentru o companie



P/Sales

Mod de calcul:

 Echivalent cu Capitalizare bursieră / Cifra de afaceri

 Se calculează cu SPS corespunzător cifrei de afaceri din ultimul exercițiu financiar
sau ultimele patru trimestre (adică date istorice) sau cu cifra de afaceri estimată

 Permite evaluarea societăților cu potențial de creștere, dar care nu înregistrează
profit

 Urmărirea evoluției indicatorului în timp și analiză comparativă cu companii din sector

P/Sales = Preț acțiune / Cifra de afaceri pe acțiune (SPS)

SPS (Sales per share)=Cifra de afaceri/Număr total de acțiuni
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P/BV

Mod de calcul:
P/BV = Preț acțiune / BV (Valoare capitaluri proprii pe acțiune)

Valoare contabilă pe acțiune =  
(Total active −Datorii)

Nr. acțiuni emise

52

 Este echivalent cu Capitalizare bursieră / Valoare capitaluri proprii

 Compară valoarea capitalurilor proprii recunoscută pe piață cu valoarea înregistrată în contabilitatea
companiei

 Indicator popular pentru evaluarea companiilor care înregistrează pierderi

 Este relevant pentru societăți din sectoare care presupun utilizarea multor active corporale (metalurgie,
siderurgie, construcții mașini)

 Indicator important mai ales în analiza societăților din domeniul financiar (bănci, societăți de asigurări)

 Valoare sensibil mai mică decât 1 poate reprezenta un indiciu privind subevaluarea companiei



Date contact
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Mihai Căruntu: email mihaicaruntu2017@gmail.com


