
Cum 
analizezi o 
companie?



Abordări în analiza unei companii



Prinde din urmă povestea companiei

● Prețul unei acțiuni înglobează toate informațiile publice 

● Unde se află prețul în acest moment?

● Care sunt ultimele communicate din partea managementului?

● Ce așteptări au investitorii de la acea companie?

● Ce articole au apărut în presa financiară?

● Din ce sector face parte compania? Contextul sectorului?

● Ce și-a bugetat compania pentru anul acesta?

● Ultimele rezultate financiare

● Grad de realizare a bugetului



Evoluția prețul unei acțiuni

● Prețul unei acțiuni înglobează toate informațiile publice 

● Prețul unei acțiuni se formează în funcție de cerere și ofertă

● Prețul înglobează așteptările pieței legate de viitorul acelei companii

● Prețul NU ne spune ca o companie este ieftină sau scumpă

● Prețul unei acțiuni este dictat de rezultatele financiare

● Corecție a prețului 

○ - scădere de până în 10% - 15% cauzată de marcări de profit



Mr Market

“Remember that the stock market is a manic depressive.” 
Warren Buffett



ÎNȚELEGE FAZA ÎN CARE SE AFLĂ 
ACUM COMPANIA ÎN CARE VREI 

SĂ INVESTEȘTI

AFLĂ CARE SUNT AȘTEPTĂRILE 
PIEȚEI PENTRU PERIOADA 

URMĂTOARE





Studiază rezultatele financiare raportate

● Pentru a putea face investiții bine documentate vei fi nevoit să înțelegi o 

serie de noțiuni financiare

● Prețul acțiunii pe bursă este dictat de factori fundamentali

○ Evoluția businessului

○ Rezultatele financiare raportate

■ Rezultate sub așteptări

■ Rezultate peste așteptări

○ Așteptări pentru dividendele distribuite



Studiază rezultatele financiare raportate

Bilanuțul 
contabil

Contul de 
profit și 
pierderi

Fluxurile de 
numerar

● Active

● Datorii

● Capitaluri proprii

Cat de indatorare?

Cat de rentabilă?

Cât cash are în cont?

● Cifra de afaceri

● Profit Operațional

● Profit Net

Cum au evoluat vanzarile?

Cum a evoluat 

profitabilitate?

Care este marja netă?

● Cash-ul generat din 

activitatea operațională

● Cash generat din 

investiții

● Cash generat din 

finanțare



Indicatori de urmărit

1. Evolutia veniturilor

2. Evolutia profitului operațional

3. Evolutia profitului net

4. Factori care au contribuit la rezultatul raportat

5. Marjele de profitabilitate - evolutia marjelor

6. Rentabilitatea capitalurilor proprii

7. Evolutia liniilor de business

8. Rezultate vs Buget / Estimări

9. Multiplii de pret

10. Așteptări pentru perioada următoare





Multiplii de pret

● Prețul acțiuni pe bursa nu ne arată dacă o companie e ieftina sau scumpa

● Price is what you pay value is what you get - Warren Buffet

● Pentru a evalua dacă o companie e ieftină sau scumpă investitorii folosesc 

multiplii de preț

● Multiplii de preț ne indica de cate ori plătim 

○ Profitul generat de acea companie

○ Cifra de afaceri generata de acea companie

○ Profitul Operațional generata de acea companie



Multiplul P/E

● Cel mai cunoscut și folosit multiplu de preț pentru evaluarea companiilor

● Investitorii interpretează valoarea PER ca fiind numărul de ani necesari pentru a-și recupera 

investiția în cazul în care compania ar distribui întregul profit către acționari prin dividende.

● În general, investitorii caută companii care au valori PER cât mai mici deoarece, conform 

teoriei, investițiile în aceste companii sunt recuperate mai rapid. De asemenea, companiile 

cu valori PER mici sunt considerate ca fiind companii subevaluate de către piață

P/E  = capitalizare / profit Variante de PER

● Forward PER

● PER (TTM)



Multiplul P/S

● Price to Sales - pret pe cifra de afaceri

● Utilizat de obicei în cazul companiilor care:

○ au marje de profit foarte mici

○ Înregistrează pierderi nete de la un an la altul

P/S  = capitalizare / cifra de afaceri Variante de P/S

● Forward P/S

● P/S (TTM)



Multiplul P/Bv

● Price to book value

● Ne indica ce valoare acordă piața capitalurilor companiei. O valoare mică 

poate indica faptul ca acțiunile companiei sunt subevaluate

● Ne indica câte unități monetare sunt dispuși investitorii să plătească pentru 

o unitate monetară de activ net

● P/Bv se folosește de regulă în cazul companiilor din sectorul bancar / 

financiar

P/Bv  = capitalizare / Capitaluri proprii



De retinut!

“A too-high purchase price for the stock of an excellent company can undo the effects of a 
subsequent decade of favorable business developments.” 

“Risk comes from not knowing what you are doing.”

“Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 
years.”

Warren Buffet

1. Nu investi într-o companie doar pentru ca “a scăzut destul / prea mult”

2. O companie poate fi scumpă și ramane scumpă pentru o perioada lungă de timp!

3. Graficul ne arata trecutul, investitorii se uita către viitor


