
Investiții 
în acțiuni



Ce sunt acțiunile?

1. Din punct de vedere juridic, o acțiune conferă dreptul de 

proprietate asupra unei părți dintr-o societate comercială

2. Din punctul de vedere al pieței de capital acțiunile sunt 

instrumente financiare pe care investitorii le pot tranzacționa 

prin intermediul unei piețe reglementate



De ce să investești în acțiuni?

● Posibilitatea de a intra într-un business mare

● Posibilitate de a deține o parte dintr-o companie

● Lichiditate mare 

● Posibilitatea de a participa facil la succesul unui business

● Posibilitatea de a vota în AGA

● Venituri pasive prin intermediul dividendelor

● Randamente superioare față de alte clase de active



De ce se listează companiile la bursă?

1. Pentru a atrage capital în companie

2. Evaluare corecta a business-ului

3. Exitul unui acționar mai vechi



Cum pot investi în acțiuni?

● Prin intermediul unei companii de brokeraj

● Deschidere online a contului de tranzacționare

● Platforma de tranzactionare

● Ordinele de cumpărare sau vânzare transmise online

● Program de tranzacționare 

○ 10 - 18  Bursa de Valori București

○ 16 - 23 NYSE



Cum funcționează investițiile la bursă?

Depozitarul 
central



Cum alegi o companie de brokeraj?

1. Autorizare / reglementare și prezență locală

2. Oferta de instrumente

3. Comisionul de tranzacționare

4. Mitul comisionului ZERO

5. Platforma de tranzacționare

6. Alimentarea contului

7. Asistență clienți

8. Activitate broker - listari / plasamente private



Cum alegi o companie de brokeraj?



Ce se întâmplă dacă brokerul intră în 
faliment?

1. Instrumentele financiare figurează în evidența Depozitarului 

Central

2. Investitorii pot fi despagubiti de Fondul de Compensare a 

Investitorilor în limita a 20 mii euro/investitor



Ce se întâmplă dacă brokerul intră în 
faliment?

Tranzactionare se efectueaza prin conturi globale, evidenta actionarilor este tinuta intern de 

catre intermediari. Daca emitentul doreste sa stie cine ii sunt actionarii, solicita informatia 

intermediarilor si ei raporteaza detinerile individual. Activele avute in contul intermediarilor, 

se vad numai la acestia in cont.

Asadar, activele dumneavoastra sunt detinute in sectiunea II a Depozitarului Central 

specifica intermediarilor. Daca un emitent doreste sa stie care ii sunt actionarii, se 

adreseaza DC care ne cere informatia finala noua.

Sursa: Goldring



Ce costuri se percep atunci când 
investești în acțiuni?

1. Comisionul de tranzacționare

2. Comision de încasare a dividendelor

3. Comision de administrare

4. Comision de conversie valutară

5. Alte taxe sau comisioane



Ce câștiguri se pot obține investind în acțiuni? 

Perioada Randament in RON Randament in USD

1997 – 2020 (24 ani) +14.8% +8.8%

2000 – 2020 (21 ani) +20.5% +16%

2009 – 2020 (12 ani) +17.5% +13.7%

Randament S&P 500 ultimii 25 ani +10.1% USD

Link Calculator S&P

Randament BVB in 2021: +41%

https://dqydj.com/sp-500-return-calculator/


Cum merge bursa - indicii bursieri

● Indice de referință a unei piețe construit pentru a reflecta 

evoluția unor instrumente financiare

● NU poti cumpara in mod direct indicele bursier

● Piețele bursiere sunt corelate

Indicele BET Indicele S&P 500



Componența indicilor bursieri

Link componenta S&P 500

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies


Clasificare piețe bursiere 

Clasificare MSCI Clasificare FTSE



Pot să-mi pierd toți banii investind în acțiuni?

● Răspunsul simplu - DA, dacă compania intră în faliment

● Răspunsul pe larg - puțin probabil dacă urmezi câteva reguli și 

analizezi cu atenție rezultatele financiare



Cum câștigi bani din acțiuni?

Dividende Creșterea
prețului acțiunii



De cresc sau scad acțiunile?

● Așteptări pentru rezultatele financiare bune

● Așteptări pentru distribuția unor dividende mai consistente

● Investitorii consideră acțiunile companiei ca fiind ieftine și văd 

potențial de creștere a prețului pe viitor

De ce crește prețul?

De ce scade prețul?

● Așteptări pentru rezultate financiare slabe

● Știri legate de sectorul din care face parte compania

● Ieșirea unui acționar din companie

● Știre proastă publicată de companie



Dividende și acțiuni gratuite

● Dividendele reprezintă o mică parte din profitul înregistrat de o 

companie în anul fiscal anterior

● În calitate de acționar al companiei poți beneficia de o parte 

din profitul realizat companie în cazul distribuirii de dividende

Dividende cash Acțiuni gratuiteVS



DIVIDENDELE

● Parte din profitul înregistrat în anul anterior 

● Companiile isi pot recomensa actionarii prin

○ Dividende sub forma de cash

○ Dividende sub forma de actiuni gratuite

● După distribuirea de dividend prețul acțiunii se 

corectează cu valoarea dividendului pentru că 

acea companie se decapitalizeaza



Calendarul dividendelor

Convocator 
AGA

Data cum 
dividend

Data 
ex-dividend

Data de 
înregistrare Data plății



Recomandări la distribuția de dividende

1. Investește doar dacă acea companie are perspective și pentru 

viitor și după distribuția dividendelor

2. Companiile cu o politică de dividend stabilă sunt mai cautate de 

investitori



Pret vs Valoare intrinsecă vs 
Valoare nominală



Prețul unei acțiuni pe bursă

● Nu judeca o carte după copertă / Nu judeca o acțiune după preț

● Prețul unei acțiuni reflectă prețul plătit în cadrul ultimei tranzacții

● Prețul unei acțiuni reflectă așteptările investitorilor pentru acea 

companie

● Teoretic prețul unei acțiuni toate informațiile publice referitoare la acea 

companie

● Prețul unei acțiuni e determinat de cerere și ofertă

● Prețul unei acțiuni este puternic influențat de rezultatele financiare

● Preț acțiune * Număr acțiuni = Capitalizare bursieră

● Un preț mai mic al acțiunii NU înseamnă o companie mai ieftină





Valoarea intrinsecă

● Valoarea anticipată sau calculată a unei companii, determinată prin 

analize fundamentale care include evaluarea activelor tangibile și 

intangibile 

● Valoarea intrinsecă se mai numește și valoarea reală și poate fi sau nu 

aceeași cu valoarea curentă de piață

● Se folosesc modele matematice sofisticate 

● NU exista o formulă general acceptată pentru a calcula valoarea 

intrinsecă



Valoarea nominală

● Valoarea nominala a unei actiuni reprezinta banii pe care acționarii i-au 

depus inițial, la începerea afacerii, pentru fiecare acțiune emisă

● Valoare nominală = Capital Social / Nr de acțiuni



Cum analizezi o companie listată la bursă?

● Analiza fundamentală 

○ îți spune care sunt cele mai bune oportunități de investiții, cele mai 

solide și mai ieftine companii

○ Studiul datelor financiare

● Analiza tehnica 

○ cand este cel mai bun moment când să intri la cumpărare

○ Studiul graficelor bursiere



Investiții de pe telefonul mobil

● Nu poți analiza companie doar de pe telefon

● Aplicațiile de telefon nu îți oferă toate datele de 

care ai nevoie

● Investițiile bine documentate se fac din fața unui 

calculator / laptop

● Platforma de analiza financiara



Surse de informare

● Raportul anual

● Website-ul companiei

● Prezentări dedicate investitorilor

● BVB - secțiunea de știri

● Ziarul Financiar

● Profit.ro

● Economica.net

● Marketwatch

● Seekingalpha

● Investing.com

● Bloomberg



Cum se formează prețul unei acțiuni?

● BID vs ASK

● Ultimul preț

● Max 52W vs Min 52W


