PIA}A FINANCUAR~. CUM S~ CÅ{TIG~M LA BURS~?
Elena Lup[a, Colegiul Na]ional „Decebal“, Deva

INTRODUCERE

OBIECTIVELE LEC}IEI

Aceast` lec]ie îi introduce pe elevi în
problematica pie]ei financiare secundare, bursa
de valori fiind principala institu]ie de
intermediere a vânz`rilor – cump`r`rilor de
titluri financiare, totodat` barometru extrem de
sensibil al st`rii economiei. Într-o tranzac]ie
bursier`, clien]ii, în numele c`rora ac]ioneaz`
agen]ii de schimb, urm`resc ob]inerea unui
câ[tig. Bursa este îns` o pia]` simetric` pentru c`,
în ansamblu, pierderile [i câ[tigurile tind s` se
anuleze: ce pierde o parte, va câ[tiga cealalt`.

Elevii vor:
1. identifica principalele tipuri de burs` [i vor
eviden]ia specificul acestora;
2. descrie rolul bursei de valori [i al agen]ilor de
schimb;
3. prezenta specificul pie]ei bursiere;
4. identifica factorii de care depinde
randamentul, riscul unui portofoliu de titluri
financiare [i determina pierderea sau câ[tigul.

DESCRIEREA LEC}IEI

Oamenii apeciaz` satisfac]ia ob]inut` ca urmare
a unei investi]ii la burs` dintr-o perspectiv`
economic` (ei cânt`resc câ[tigurile [i pierderile
posibile). Elevii vor utiliza ra]ionamentul de tip
economic explicând deciziile pe care le-au luat
din perspectiva raportului câ[tiguri (profituri)cheltuieli.

În aceast` lec]ie, elevii sunt pu[i în situa]ia de a
cheltui 10 milioane de lei, simulând o investi]ie la
bursa de valori. Ei utilizeaz` aceast` experien]`
pentru a identifica factorii de care depinde riscul
unui portofoliu de ac]iuni [i pentru a stabili dac`
rezultatul final reprezint` o pierdere sau un
câ[tig.

CONCEPTE
•
•
•
•
•

TIMPUL NECESAR: 1 or`

Curs bursier
Burs`
Rolul bursei
Agen]i de schimb
Pierdere/câ[tig

MATERIALE
• Fi[a de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei - cåte una
pentru fiecare elev
• Fi[a de lucru nr. 2: Ce facem cu banii? cåte una pentru fiecare elev
• Informa]ii despre burs` - fi[e de lucru pentru
grupurile 1, 2, 3, 4 [i 5
• Folia transparent` nr. 1: Ac]iuni cotate la BVB
• Folia transparent` nr. 2: Varia]ia cursurilor la
BVB

STANDARDE DE CON}INUT
Tranzac]iile bursiere au loc numai dac` fiecare
participant la schimb se a[teapt` s` câ[tige din
tranzac]ia respectiv`. Acest lucru este adev`rat
atât pentru vânz`tor, cât [i pentru cump`r`tor.
Elevii vor fi capabili s` utilizeze aceste informa]ii
pentru a face investi]ii la burs` [i pentru a
determina câ[tigurile sau pierderile. De
asemenea, vor fi capabili s` compare beneficiile/
pierderile [i costurile în vederea adopt`rii unor
decizii ra]ionale.

PROCEDEE
1. Scrie]i la tabl` titlul lec]iei [i anun]a]i elevii c`
ast`zi vor înv`]a despre burs` rolul ei.
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2. Cere]i elevilor s` noteze în caiete lucrul cel
mai important pe care îl [tiu despre burs`.
Distribui]i Fi[a de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei [i
explica]i-le c` trebuie s` asculte cu aten]ie
informa]iile despre burs` pe care le prezint`
colegii lor [i, pe baza acestora, s` încerce s`
r`spund` la întreb`rile din fi[a pe care au
primit-o.

câ[tige ca urmare a modific`rii cursului.
Vânz`torii câ[tig` dac` la scaden]` (ziua în care
se finalizeaz` tranzac]ia la cursul convenit
anterior) cursul este mai mic, iar cump`r`torii,
dac` la scaden]` cursul este mai mare.
6. Propune]i elevilor devin`, pentru 5
minute, „cump`r`tori” de ac]iuni la burs`.
Distribui]i Fi[a de lucru nr. 2 [i explica]i-le c`
fiecare dintre ei are de investit 10 milioane lei în
ac]iuni ale unor societ`]i cotate la Bursa de Valori
Bucure[ti. Proiecta]i Folia transparent` nr. 1 [i
prezenta]i-le ac]iunile pe care „bursa” le ofer`
spre vânzare. Elevii trebuie s` „cumpere”
ac]iuni, notând în fi[a primit` ce ac]iuni au
cump`rat [i în ce cantitate. Preciza]i faptul c`
toate tranzac]iile sunt opera]iuni la termen.
Cere]i-le s` calculeze [i sumele pe care le vor
pl`ti la scaden]`.

Pune]i elevii s` prezinte, pe rând, informa]iile pe
care le de]in despre burs`. Atrage]i-le aten]ia s`
vorbeasc` rar [i tare pentru a da posibilitatea
colegilor lor s` noteze ceea ce îi intereseaz`. Nu
l`sa]i elevii s` noteze informa]ii incorecte,
intervenind dac` este cazul. Întrerupe]i
activitatea în momentul în care informa]iile încep
s` se repete [i cere]i elevilor s` continue
prezentarea numai dac` pot oferi informa]ii
suplimentare.

Da]i semnalul de începere a tranzac]iilor. De
obicei se anun]`: Bursa î[i începe activitatea sau
Aten]ie, bursa se deschide. Dup` 5 minute anun]a]i
c` bursa s-a închis [i, deci, tranzac]iile trebuie s`
înceteze.

3. Verifica]i r`spunsurile notate de elevi,
punându-i s` citeasc` ce au notat în fi[a de lucru.
Elevii care nu au reu[it s` re]in` toate
informa]iile utile prezentate de colegii lor au
astfel o nou` ocazie de a mai r`spunsunde la
anumite întreb`ri.

Proiecta]i Folia transparent` nr. 2 [i prezenta]i
elevilor situa]ia ac]iunilor la scaden]`. Cere]i-le
s` stabileasc` dac` au câ[tigat sau au pierdut ca
urmare a tranzac]iilor încheiate.

4. Dup` ce v-a]i asigurat c` elevii nu mai pot
oferi alte informa]ii despre burs`, împ`r]i]i-i în 5
grupuri [i distribui]i fiec`rui grup fi[e de lucru
cu informa]ii suplimentare (Informa]ii pentru
grupurile nr. 1-5). Cere]i-le s` studieze aceste
materiale [i s` selecteze acele informa]ii pe care
le consider` utile pentru completarea Fi[ei de
lucru nr. 1. Fiecare grup va desemna un elev care
s` prezinte clasei informa]iile selectate. Pe
m`sur` ce ace[tia prezint`, ceilal]i elevi î[i
completeaz` fi[ele. La finalul activit`]ii to]i elevii
ar trebui s` aib` r`spunsurile la întreb`rile din
Fi[a de lucru nr. 1. Felicita]i elevii pentru modul
în care au lucrat [i sublinia]i faptul c`, prin
cooperare, eforturile individuale pentru
ob]inerea anumitor rezultate se pot diminua.

7. Întreba]i câ]i elevi au realizat câ[tiguri [i câ]i
au fost în piedere. Stabili]i care a fost câ[tigul
maxim, respectiv` piederea maxim`. Cere]i
elevilor care au ob]inut aceste perfeorman]e s`
explice clasei cum au procedat. Felicita]i
câ[tig`torul [i oferi]i-i un premiu (poate fi
reprezentat chiar de aplauzele colegilor).
8. Discuta]i cu elevii activitatea desf`[urat`.
Întreba]i:
a. Sunte]i cu to]ii mul]umi]i de randamentul
investi]iei realizate? (R`spuns: Probabil c` nu.)
b. Cum v` explica]i rezultatul tranzac]iilor pe
care le-a]i efectuat? (R`spuns: Elevii care s-au
orientat numai spre un singur tip de ac]iuni s-ar
putea s` fi pierdut sau s` fi câ[tigat, de unde rezult`
c` num`rul de titluri achizi]ionate este la fel de
important ca [i riscul asumat.)

5. Explica]i elevilor c` la burs` au loc
opera]iuni de vânzare-cump`rare, prin care atât
vânz`torii, cât [i cump`r`torii urm`resc s`
realizeze câ[tiguri. Cele mai multe tranzac]ii au
caracter speculativ, participan]ii urm`rind s`
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c. În ce m`sur` simularea din clas` corespunde
situa]iilor din via]a real`? Concluzia la care
trebuie s` se ajung` este c` exist` asem`n`ri,
dar [i deosebiri. Explica]i elevilor c` la burs`,
tranzac]iile se realizeaz` numai prin intermediul agen]ilor de schimb care primesc ordine
de la clien]ii lor iar în clas`, tranzac]ionarea s-a
realizat direct, f`r` intermediari, probabil la
pre]ul mediu sau minim. {i într-un caz [i în
cel`lalt, tranzac]iile se realizeaz` la un anumit
pre], numit curs bursier. Pe baza raportului
dintre cerere [i ofert` se stabile[te cursul
bursier [i clientul este acela care alege tipul
ordinului de cump`rare (de exemplu, ordinul
la pia]` se execut` la cump`rare la cel mai
sc`zut curs în momentul primirii, iar la
vânzare se execut` la cel mai mare curs existent
în burs`, iar ordinul limit` este acela în care
clientul stabile[te cursul maxim pe care este
dispus s`-l accepte la cump`rarea titulrilor [i
un curs mimim prestabilit pentru vânzarea
titlurilor, nefiind admis` nici o abatere de la
pre]ul prestabilit etc.).

EVALUARE
Cere]i elevilor s` elaboreze un eseu (o
compunere), de aproximativ jum`tate de pagin`,
cu tema O zi din via]a unui broker.

ÎNCHEIERE
Împreun` cu elevii, formula]i urm`toarele
concluzii:
Conceptele care trebuie re]inute sunt: curs
bursier, burs`, rolul bursei, agen]i de schimb,
pierdere/câ[tig. Cele înv`]ate în aceast` lec]ie
sunt utile [i pentru în]elegerea modului în care
realizeaz` tranzac]iile bursiere.

EXTINDERI
Informa]ia poate fi utilizat` [i la lec]ia Investi]iile,
bursa constituind o modalitate de plasare a
economiilor.
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Fi[a de lucru nr. 1

BURSA {I ROLUL EI
Numele elevului ___________________________________
R`spunde]i la urm`toarele întreb`ri:
1.

Ce este bursa?

2.

De unde provine cuvântul „burs`”?

3.

Unde [i când s-a înfiin]at prima burs` din lume?

4.

Când s-a înfiin]at Bursa de Valori Bucure[ti?

5.

De câte feluri sunt bursele?

6.

Ce sunt cota]iile sau cursurile la burs`?

7.

Ce este [i ce face un broker?

8.

Ce rol îndepline[te bursa de valori?

9.

Da]i exemple de 3 societ`]i cotate la Bursa de Valori Bucure[ti care au adus
de]in`torilor lor câ[tiguri.
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Informa]ii despre burs` pentru Grupul nr. 1
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos [i selecta]i informa]iile pe care le considera]i utile pentru
completarea Fi[ei de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei.
„Bursa” provine din cuvântul fran]uzesc „bourse” [i semnific` punguli]a, s`cule]ul cu bani destinat
cheltuielilor zilnice, pung` devenit` emblema localurilor cu activitate comercial` din porturile
italiene, denumit` [i „borsa”.
În sec. al XIV-lea, în ora[ul belgian Bruges, în casa bancherului Van der Bursen se negocia cu
ajutorul banilor, m`rfurilor, metalelor pre]ioase [i chiar a valorilor mobiliare [i la intrarea c`reia
erau sculptate trei asemenea „bourses”.
Dominigue Gallois apreciaz` în lucrarea „Bursa” c` romanii au inventat „sistemul bursier”, întrucât,
în Roma antic`, publicanii (au ob]inut dreptul, din partea statului, de a colecta impozitele, de a
aproviziona armata, de a construi temple, drumuri) au constituit societ`]i în comandit` pe ac]iuni
(„societates publicanorum”) ale c`rei „ac]iuni” se negociau în bazilici, construite în acest scop.
Schimbul se realiza prin intermediul „argentarilor”, un fel de agen]i de schimb.
Odat` cu pr`bu[irea Imperiului Roman de Apus se pr`bu[e[te [i sistemul bursier care este uitat
pân` în evul mediu, când încep s` fie utilizate „ac]iunile” [i „obliga]iunile”. În jurul anului 1000,
comercian]ii [i armatorii vene]ieni constituiau pe parcursul unei c`l`torii, o societate pe ac]iuni, iar,
peste dou` secole, ora[ul Genova va emite împrumuturi garantate prin resursele ob]inute din
impozitul pe sare.
|n 1460, la Anvers a fost înfiin]at` prima burs` pe frontonul c`reia era inscrip]ia: „Pentru folosin]a
comercian]ilor din toate ]`rile [i de toate limbile”.
|n 1540 se înfiin]eaz` bursa din Lyon.
|n 1554 se înfiin]eaz` bursa din Londra.
|n 1608 se înfiin]eaz` bursa din Amsterdam.
|n 1724 se înfiin]eaz` bursa din Paris.
La 17 mai 1792, întâlnirile sub un platan în partea de sud a New York-ului a 24 de investitori aveau
s` constituie baza a ceea ce a devenit prima mare burs` a lumii. Prin „Buttonwood agreement”
investitorii americani se obligau s` respecte comisioanele fixe stabilite la schimbul titlurilor. Din
1903, bursa se mut` definitiv pe Wall Street la num`rul 68.
În România, probabil înainte de 1860, bancherii [i negustorii din Bucure[ti, se întâlneau la Hanul cu
Tei pentru a încheia tranzac]ii pe baza informa]iilor venite de la Constantinopol [i din alte ora[e. Din
1882 încep s` fie înfiin]ate primele burse de comer] la Bucure[ti, Br`ila, Craiova, Chi[in`u,
Constan]a, Ploie[ti, Boto[ani, Cern`u]i, Timi[oara, Arad, Oradea etc. Odat` cu trecerea la economia
de stat planificat` bursele de comer] î[i înceteaz` activitatea.
În 1992 se înfiin]eaz` la Bucure[ti Bursa Român` de M`rfuri – BRM.
În 1994 se înfiin]eaz` Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare.
În 1995 se înfiin]eaz` Bursa de Valori Bucure[ti – BVB.
În 1996 se înfiin]eaz` pia]a extrabursier` RASDAQ.
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Informa]ii despre burs` pentru Grupul nr. 2
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos [i selecta]i informa]iile pe care le considera]i utile pentru
completarea Fi[ei de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei.
BURSA = pia]a unde se cump`r` [i se vând m`rfuri fungibile (omogene), efecte de comer] [i devize,
dup` o procedur` bine determinat` (dup` un program bine stabilit, într-un loc cunoscut, actul
având loc în prezen]a vânz`torilor [i cump`r`torilor sau a reprezentan]ilor acestora).
BURSA = institu]ie specific` economiei de pia]`, form` de pia]` prin intermediul c`reia se
tranzac]ioneaz` titluri de valoare (ac]iuni, obliga]iuni, titluri de crean]`, bonuri de stat etc.), se
negociaz` m`rfuri fungibile [i se efectueaz` opera]iuni cu valute.
BURSELE SE CARACTERIZEAZ~ PRIN:
1. caracterul concuren]ial specific (concentreaz` un num`r mare de ofertan]i [i cump`r`tori,
încheierea contractelor se realizeaz` printr-un procedeu de tipul licita]iei, prin confruntarea cererii
cu oferta);
2. caracterul interna]ional al unor burse (acestea sunt pie]e caracteristice pentru anumite produse,
pentru care reflect`, în orice moment, conjunctura interna]ional`);
3. sunt pie]e simetrice (pierderile [i câ[tigurile tind s` se anuleze).
TIPURI DE BURS~
1. Dup` obiectul lor exist`:
- burse de m`rfuri – tranzac]ioneaz` m`rfuri fungibile. Exist` 40 de m`rfuri principale unde
se tranzac]ioneaz` 80-100 de produse. Pia]a etalon pentru cereale este Chicago pentru ulei
de floarea soarelui – Rotterdam, pentru bumbac – New-Orleans;
- burse de efecte [i valori – tranzac]ioneaz` ac]iuni, obliga]iuni, bonuri de tezaur etc.
- burse pentru opera]iuni comerciale (burse de asigur`ri, burse de navlosiri – închirieri de
vase etc.).
2. Dup` forma de proprietate exist`:
- burse publice;
- burse private.
3. Dup` criteriul de admitere exist`:
- burse la care accesul este limitat numai la membrii acesteia sau la aceia care au ob]inut
autoriza]ii de participare;
- burse la care accesul este nelimitat cu condi]ia respect`rii dispozi]iilor de func]ionare.
4. Dup` modul de realizare a tranzac]iilor exist` burse:
- cassa sau cash (plata [i livrarea se realizeaz` imediat [i se utilizeaz` tranzac]iile cu hârtii
valoare);
- pe credit ( de exemplu, m`rfurile se predau imediat cump`r`torului, iar plata urmeaz` s` se
efectueze la scaden]`);
- pe termen (vânz`torul [i cump`r`torul î[i acord` reciproc credit, livrarea [i plata
realizându-se la scaden]`).
BURSA NEAGR~ = burs` neoficial` la care se negociaz` atât hârtii valoare, cât [i valut` f`r`
participarea agen]ilor de burs`, tranzac]iile efectuându-se direct între cump`r`tor [i vânz`tor.

78

Informa]ii despre burs` pentru Grupul nr. 3
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos [i selecta]i informa]iile pe care le considera]i utile pentru
completarea Fi[ei de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei.

COTA}IILE DE BURS~
COTAREA (listarea) = înscrierea unui titlu financiar la cota bursei dup` îndeplinirea a numeroase
condi]ii
COTA}IILE sau CURSURILE DE BURS~= sunt pre]urile la care se încheie tranzac]iile, adic`
pre]urile de echilibru în func]ie de raportul dintre cerere [i ofert`.

INTERMEDIARII PE PIA}A BURSIER~
Rolul cel mai important în desf`[urarea opera]iunilor de burs` îl de]in intermediarii numi]i brokeri
sau dealeri.
Brokerul este un agent comercial care î[i desf`[oar` activitatea în numele unui client numit
mandant, mijlocind între acesta [i o ter]` persoan` interesat` de încheierea unei tranzac]ii.
Brokerii de titluri primesc ordine de la clien]ii firmei de la brokeraj, asigur` informa]ii despre situa]ia
pe pia]` a titlurilor, plasamentele oportune [i ofer` consultan]` în vederea încheierii unei tranzac]ii.
Brokerii pe comision sunt agen]i ce reprezint` societatea de burs`, execut` ordinele de vânzarecump`rare pe care clien]ii le dau societ`]ii de burs` (brokeraj) prin intermediul brokerului de titluri,
primind, pentru serviciile aduse, un comision sub form` procentual`.
Brokerii independen]i execut` ordine primite de la al]i agen]i de burs` sau de la alte firme membre ale
bursei, dar ai c`ror agen]i nu se afl` în spa]iul bursei.
Jobberul este persoana care intermediaz` între doi brokeri.
Un broker lucreaz` în mod normal, 10-14 ore pe zi [i 7 zile pe s`pt`mân`; de cele mai multe ori,
prânzul lui se reduce la un sandwich sau la un hot-dog. El trebuie s` aib` în mod obligatoriu
urm`toarele caracteristici:
! profesionalismul, rezultat al preg`tirii de specialitate;
! strict` disciplin` a muncii, ceea ce înseamn` atât efort fizic [i psihic sus]inut, cât [i
respectarea legisla]iei în vigoare;
! prezen]a unor aptitudini: rapiditate în reac]ii, rezisten]` la stres capacitate de concentrare,
memorie bun`, st`pânire de sine, spirit de disciplin` etc.
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Informa]ii despre burs` pentru Grupul nr. 4

Citi]i cu aten]ie textul de mai jos [i selecta]i informa]iile pe care le considera]i utile pentru
completarea Fi[ei de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei.

ROLUL BURSEI
Bursele îndeplinesc numeroase func]ii (roluri), dintre care amintim:
• faciliteaz` tranzac]iile, unific` [i codific` practicile economice;
•

faciliteaz` procesul de concentrare a puterii economice, controlul asupra unor societ`]i pe
ac]iuni prin de]inerea pachetului ac]iunilor de control (= num`rul minim de ac]iuni care îi
confer` de]in`torului dreptul de a dispune de majoritatea voturilor în adunarea general` a
ac]ionarilor);

•

contribuie la formarea pre]urilor unice;

•

contribuie la determinarea cursurilor de schimb ale monedei în condi]iile existen]ei unor
fluctua]ii generalizate ale acestora;

•

contribuie la minimizarea riscului de pre] sau de curs valutar prin intermediul opera]iunilor de
acoperire;

•

contribuie la transformarea capitalului real în capital b`nesc [i invers, contribuind la mobilizarea
resurselor pentru investi]ii;

•

asigur` transferarea capitalurilor individuale dintr-o întreprindere în alta sau dintr-o ]ar` în
alta;

•

colecteaz` informa]ii privind produc]ia [i distribu]ia, nivelul stocurilor, precum [i a altor date ce
pot influen]a evolu]ia pre]ului unui produs sau titlu financiar, fiind considerat` un barometru
extrem de sensibil al st`rii economiei.
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Informa]ii despre burs` pentru Grupul nr. 5
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos [i selecta]i informa]iile pe care le considera]i utile pentru
completarea Fi[ei de lucru nr. 1: Bursa [i rolul ei.

SEMNIFICA}IA PRINCIPALILOR INDICI BURSIERI
Bursa

Con]inutul

Utilizarea

Media cursurilor celor mai mari 30 de titluri
industriale americane

Indic` tendin]a bursei de pe Wall
Street

NYSE
Composite

Capitalizarea bursier` a celui mai important
segment al pie]ei New York-eze: NYSE

Standard &
Poors

Capitalizarea bursier` a 500 de titluri cotate la
NYSE (firme vechi, mari [i cunoscute), AMEX
(firme mici [i tinere) [i pe OTC (pia]a la
„ghi[eu”, adic` pia]` unde sunt tranzac]ionate
titlurile financiare care nu sunt cotate la burs`)

Indicator al tendin]ei de
ansamblu pentru titlurile
importante
Indice considerat reprezentativ
pentru evolu]ia de ansamblu a
pie]ei

Nikkei (sau
Nikkei
Dow Jones)

Media cursurilor a 225 de titluri cuprinse în
prima sec]iune la Tokyo Stock Exchange (TSE)

Reprezint` aproape 50% din
capitalizarea bursier` a primei
sec]iuni TSE

Topix

Capitalizarea bursier` a primei sec]iuni la TSE

Indice reprezentativ pentru
tendin]a de ansamblu a pie]ei

TSE

Capitalizarea bursier` pentru sec]iunile I [i II de la
TSE (peste 1500 titluri)

Indice bursier mai amplu decât
Topix

Frankfurt

DAX – 30

Media cursurilor a 30 de mari titluri
(curs ponderat pe valoarea nominal`)

Paris

CAC-40

Media cursurilor celor mai mari 40 de companii
de pe pia]a la termen, ponderate cu
capitalizarea bursier`

Indicator de referin]` pentru
urm`rirea tendin]elor de pe pia]a
german` la un moment dat
Indicator de referin]` pentru
pia]a francez` la un moment dat

Londra

FT – 30
(ordinary
index)
FTSE - 100

Media geometric` a celor mai mari 30 de titluri
listate

Indicator de referin]` pentru
pia]a englez`

Media cursurilor a 100 de mari titluri

BET

Media cursurilor a 10 titluri din categoria I
considerate a fi cele mai reprezentative pe o
perioad` de timp

Indicator de referin]` pentru
pia]a englez` la un moment dat
Indicator de referin]` pentru
pia]a româneasc` la un moment
dat

New
York

Tokio

Bucure[ti

Denumirea
indicelui
Dow Jones
(Industrial)
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Fi[a de lucru nr. 2

CE FACEM CU BANII?
Numele elevului ___________________________________
În tabelul de mai jos sunt prezentate ac]iunile cotate la BVB, care au adus cele mai mari câ[tiguri în
perioadele aprilie-mai 2002. Aceste câ[tiguri nu reprezint` garan]ii c` ac]iunile vor fi rentabile [i în
viitor.
Ac]iunile „blue chips” considerate ca cele mai bune titluri cotate pe pia]a de capital – au fost alese de
c`tre redac]ia ziarului BURSA.
Ac]iuni „Blue chips”
Denumire
Banca Român` pentru Dezvoltare
Banca Transilvania
Terapia Cluj Napoca
Antibiotice Ia[i
Sicomed Bucure[ti
SIF Banat Cri[ana Arad
SIF Oltenia Craiova
SIF Moldova
SIF Transilvania
SIF Muntenia

Pre] de închidere din ultima [edin]`
20200
2500
3850
1400
5000
2350
1630
1610
2150
1620

Ave]i la dispozi]ie 10 milioane lei pentru a „cump`ra” ac]iuni la burs` cu scaden]` peste dou`
s`pt`mâni.
Nota]i ce ac]iuni a]i cump`rat [i în ce cantitate. Calcula]i sumele pe care le ve]i pl`ti la scaden]`.
Ac]iunea

Nr. ac]iuni cump`rate
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Suma de plat`

Folia transparent` nr. 1

AC}IUNI COTATE LA BVB
În tabelul de mai jos sunt cuprinse ac]iunile cotate la BVB, care au adus cele
mai mari câ[tiguri în perioadele aprilie-mai 2002. Aceste câ[tiguri nu
reprezint` garan]ii c` ac]iunile vor fi rentabile [i în viitor.
Ac]iunile „blue chips” considerate ca cele mai bune titluri cotate pe pia]a
de capital – au fost alese de c`tre redac]ia ziarului BURSA.
Ac]iuni „Blue chips”
Denumire

Pre] de închidere
din ultima [edin]`

Banca Român` pentru Dezvoltare

20.200

Banca Transilvania

2.500

Terapia Cluj Napoca

3.850

Antibiotice Ia[i

1.400

Sicomed Bucure[ti

5.000

SIF Banat Cri[ana Arad

2.350

SIF Oltenia Craiova

1.630

SIF Moldova

1.610

SIF Transilvania

2.150

SIF Muntenia

1.620
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Folia transparent` nr. 2

VARIA}IA CURSURILOR LA BVB
Cele mai mari cre[teri în perioada: 15.04 – 15.05.2002
Societatea
Varia]ia pre]ului mediu exprimat
în dolari (%)
SINTEZA ORADEA
11,40
S.N.P. PETROM BUCURE{TI
48,40
SIF 1 BANAT CRI{ANA ARAD
34,77
Cele mai mari cre[teri în perioada: 21.04 – 15.05.2002
Societatea
Varia]ia pre]ului mediu exprimat
în dolari (%)
SIF 1 BANAT CRI{ANA ARAD
298,77
SIF 2 MOLDOVA BAC~U
250,20
SIF 4 MUNTENIA BUCURE{TI
202,43
Ac]iuni „Blue chips”
Denumire
Banca Român` pentru
Dezvoltare
Banca Transilvania
Terapia Cluj Napoca
Antibiotice Ia[i
Sicomed Bucure[ti
SIF Banat Cri[ana Arad
SIF Oltenia Craiova
SIF Moldova
SIF Transilvania
SIF Muntenia

Tendin]a cursului în
ultimele 5 zile
"
"
#
"
#
"
"
"
#
"
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Pre] de închidere din
ultima [edin]`
20.200
2.500
3.850
1.400
5.000
2.350
1.630
1.610
2.150
1.620

