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Abstract

A stock market index is used for measure the stock market activity or the value of a section
of the stock market. Bucharest Stock Exchange (BSE) currently has 7 indices, with different
structures, whose evolution reflects the real situation of the most liquid companies listed on the
BSE or the price movement of all the companies listed on the BSE regulated market, in fact the
situation of the Romanian economy. For investors, stock indices evolution is very important,
since highlights the stock exchange profitability compared to other methods of investment. Thus,
the symbols index weight is determinate by liquidity factor or free-float factor or other factors, so
that the each index be representative for a particular stock exchange sector or for the entirely
market.
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Introducere

Indicii bursieri sunt produse sintetice
care exprimă evoluţia cursurilor valorilor
mobiliare pe o anumită piaţă, într-o anumită
perioadă. Ei reflectă raportul dintre cererea
şi oferta de capital pe piaţă şi se utilizează
pentru a urmări evoluţia acţiunilor pe piaţă.

Există două categorii de indici:
 Indicii din prima generaţie, care

cuprind în structura lor numai
acele acţiuni ale căror emitenţi
aparţin aceluiaşi sector de
activitate, structurarea făcându-
se fără a ţine cont de
capitalizarea bursieră, ceea ce
determină un nivel redus de
reprezentativitate a acestor
indici.

 Indicii din generaţia a doua (sau
indici compoziţi), în a căror
structură sunt cuprinse acţiunile
unor emitenţi din mai multe
domenii de activitate, inclusiv
instituţii bancare, de asigurări,
transporturi, telecomunicaţii
etc. Şi care au un grad mai
mare de relevanţă.

Criteriile de selectare a valorilor
mobiliare care compun un indice bursier
sunt următoarele:

 Grad de capitalizare bursieră ridicat
 Grad mare de dispersie, ceea ce

presupune o foarte mare
răspândire a valorilor mobiliare
în rândul investitorilor

 Cotarea să se facă prin sistemul
bursei informatizate

 Structura valorilor mobiliare din
compoziţia indicelui să urmeze
repartiţia pe domenii de
activitate a titlurilor înscrise la
cota oficială a bursei

Dacă iniţial, indicii bursieri au fost
construiţi doar pentru acţiuni, astăzi există
indici care urmăresc evoluţia şi a altor titluri
de valoare, cum ar fi obligaţiunile sau
titlurile emise de societăţile de investiţii
financiare. Diversificarea indicilor bursieri
este o consecinţă directă a diversificării
produselor bursiere şi a pieţei de capital în
general.

1. INDICELE BET ( Bucharest
Exchange Trading )

Primul indice oficial al BVB a fost
lansat în luna septembrie 1997, funcţionând
ca un veritabil „barometru” al activităţii pe
această piaţă. Scopul apariţiei lui a fost acela
de a reflecta evoluţia preţurilor
corespunzătoare celor mai lichide 10
societăţi tranzacţionate în cadrul BVB, (cu
excepţia SIF-urilor), societăţi selectate din
cadrul societăţilor listate la Categoria I,
aplicându-se ca model de selectare criteriul
diversificării activităţii societăţilor
respective.

Ca urmare, primele 10 societăţi care au
fost luate în calculul indicelui BET, în
septembrie 1997, au fost: „Oltchim”
Râmnicu Vâlcea, „Dacia” Piteşti,
„Azomureş” Tg. Mureş, „Terapia” Cluj-
Napoca, „Antibiotice” Iaşi, „Policolor”
Bucureşti, „Oţelinox” Târgovişte, „Arctic”
Găeşti, „Compa” S.A. Sibiu, Rafinăria
„Astra Română” Ploieşti. Ponderea acestora
în formarea indicelui BET este redată în
tabelul nr. 1

Crearea indicatorului BET a fost
necesară la acel moment şi pentru a  furniza
o bază adecvată pentru tranzacţionarea
instrumentelor derivate pe indici (index
options şi contracte futures) pentru a sigura
mecanisme de acoperire a riscului pentru
investitori.



Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

328

În crearea acestui indice bursier,
BVB a beneficiat de asistenţa acordată de
Institutul Austriac de Studii Avansate. Ca şi
majoritatea indicilor bursieri, BET este
calculat prin aplicarea unei formule
Laspeyres, respectiv prin ponderare cu
capitalizarea  preţurilor celor mai lichide 10
societăţi listate la Categoria I a BVB.

Valoarea iniţială a indicelui a fost de
1000 de puncte, iar actualizarea lui se
efectuează lunar. Începând din 29.11.1999 la
calculul indicelui a început să se utilizeze
preţul de închidere pentru fiecare simbol,
preţ înregistrat în piaţa principală (piaţa
Regular). Mai mult, la 25 sep. 2000 s-a
hotărât adăugarea unui criteriu pentru
numărul de acţiuni luate în calculul
indicelui, şi anume, ponderea oricărui simbol
în indice este max. 25% din totalul
capitalizării simbolurilor incluse. În aceste
condiţii, factorul de ponderare al acestuia
poate fi egal:

 fie cu numărul de acţiuni
corespunzătoare simbolului
respectiv, în cazul în care ponderea
capitalizării acestuia în
capitalizarea totală a simbolurilor
incluse în indicele BET este mai
mică de 25%;

 fie cu un număr ajustat, în cazul în care
ponderea capitalizării simbolului
depăşeşte limita procentuală
impusă de 25%.

Unele dintre tipurile de măsuri care
implică actualizarea indicelui sunt cele care
constau în reflectarea modificărilor de
capital, a operaţiunilor de divizare, de
consolidare, modificarea componenţei
indicelui (înlocuirea  unui simbol în
portofoliul indicelui) etc. Ajustarea indicelui
se poate face atât prin modificarea factorilor
de ponderare, dar şi prin modificarea
indicelui prin aplicarea unui factor de
corecţie „f”.

BET= f1000
N

1i
iwfip

N

1i
iwfitp

00

0












(formula 1)

în care:
N = numărul de simboluri incluse în

portofoliul indicelui
0ip = este (începând din 29.11.1999) preţul

de închidere al simbolului „i” înregistrat în
piaţa principală (piaţa Regular) în şedinţa de
tranzacţionare de referinţă (corespunzătoare
ultimei actualizări a coşului indicelui,
considerată a fi t=0)

itp = este (începând din 29.11.1999) preţul
de închidere al simbolului „i” înregistrat în
piaţa principală în şedinţa de tranzacţionare
t.

0iwf = este factorul de ponderare
corespunzător simbolului „i” în şedinţa de
tranzacţionare de referinţă (t=0)

De asemenea, în situaţia efectuării
unor modificări în componenţa coşului
indicelui în vederea menţinerii regulilor de
selectare a portofoliului indicelui, acesta va
fi actualizat.

În prezent, societăţile incluse în coşul
indicelui BET reprezintă mai mult de 60%
din capitalizarea totală şi 70% din valoarea
totală tranzacţionată în BVB.

Pentru supravegherea funcţionării
indicelui BET există Comitetul Indicelui,
care este responsabil pentru toate
operaţiunile referitoare la componenţa
indicilor bursieri şi la regulile aplicabile
acestora. De asemenea, Comitetul Indicelui
este abilitat să adopte decizii privind
respectarea regulilor de selecţie, precum şi a
metodologiei de calcul al indicelui, să
transmită propuneri Comitetului Bursei
vizând marketing-ul indicelui.
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Valorile indicelui, precum şi
modificările corespunzătoare sunt furnizate
în timp real prin intermediul terminalelor
agenţilor de bursă conectaţi la sistemul de
tranzacţionare automată al BVB. De
asemenea, ele sunt afişate în timp real pe
pagina de web a BVB, valorile de închidere
fiind incluse în sumarul de tranzacţionare al
BVB, în rapoartele şi buletinele bursiere.

Evolutia indicelui principal al Bursei
de Valori Bucuresti (BET) in perioada 2007-
2012 prezentata in figura nr.1. pune în
evidenţă pierderea înregistrată de piaţa
bursieră românească după criza din 2008.

Indicele BET a încheiat anul 2012 cu o
creştere de 18,7%, cel mai bun randament de
după anul 2009, însă randamentul cumulat al
ultimilor 5 ani (2008 – 2012) a rămas unul
negativ, (de doar -47,6%).

Indicele BET permite managerilor de
portofoliu calcularea coeficientului Beta,
având astfel la dispoziţie un indicator al
volatilităţii acţiunilor cotate, în condiţiile în
care se consideră că indicele BET reprezintă
tendinţa generală a pieţei. În realitate
calculele nu sunt tocmai corecte, întrucât, la
finalul anului 2012 din structura indicelui
BET, analizată din punct de vedere al
sectoarelor economiei, făceau parte în
special societăţi din sectorul financiar şi
sectorul serviciilor. Ca urmare, chiar dacă
evoluţia acestui indice ne-ar duce cu gândul
la o evoluţie pozitivă a economiei, totuşi nu
trebuie să neglijăm faptul că există multe
sectoare economice care nu sunt reprezentate
în structura indicelui, şi asta tocmai pentru
că nu înregistrează performanţe economico –
financiare foarte bune care să genereze
performanţele simbolurilor cotate la bursă.

La finalul lunii septembrie 2012,
structura indicelui BET este cea prezentată
în figura nr. 2

Aşa cum reiese din figura nr. 2, primele
patru simboluri, luate în considerare din
punct de vedere al ponderii în structura
indicelui deţin peste 80% din indice, ele

fiind două bănci, un fond de investiţii şi o
societate din industria extractivă. Aceasta
înseamnă că o analiză a unui portofoliu de
investiţii pe piaţa de capital, realizată în
comparaţie cu performanţa pieţei exprimată
prin BET, va fi total neconcludentă. Aceasta
cu atât mai mult cu cât între cele 10 titluri
din structura indicelui BET (şi chiar între
primele patru, din punct de vedere al
ponderii în indice) se regăseşte Fondul
Proprietatea, care la rândul lui reprezintă un
portofoliu şi nu un titlu individual (aşa cum
trebuia să existe în structura acestui indice).
Deci ceea ce le rămâne de făcut managerilor,
pentru o analiză cât mai reală şi corectă este
să ia în calcul indicele BET – C.

2. INDICELE BET-C

Cel de-al doilea indice al pieţei
bursiere româneşti, BET-C (Bucharest
Exchange Trading – Compozit) a fost lansat
la 17 aprilie 1998 având în structura sa un
număr variabil de societăţi. De fapt, scopul
creării acestui indice a fost reflectarea
evoluţiei de ansamblu a preţurilor tuturor
societăţilor listate la BVB (cu excepţia SIF-
urilor), el fiind şi o necesitate ca urmare a
creşterii numărului de societăţi listate la
BVB.

Singura regulă de selecţie utilizată
pentru BET-C este necesitatea ca societatea
respectivă să fie listată la BVB. Ponderea
maximă a unei societăţi în indicele BET-C
este 25% din capitalizarea totală a
societăţilor incluse în componenţa acestuia.
În prezent, din componenţa indicelui fac
parte 74 de societăţi, cea mai mare pondere
fiind deţinută de Fondul Proprietatea,
Petrom şi BRD – GSG, acestea deţinând în
total aproximativ 59% din indice.

Spre deosebire de indicele BET,
actualizarea lui BET-C se face de câte ori
aceasta este necesară, revizuirea efectuându-
se pe bază zilnică. Metodele de ajustare
utilizate sunt: modificarea factorilor de
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ponderare şi modificarea valorii indicelui
prin aplicarea unui factor de corecţie (la fel
ca în cazul indicelui BET).

Valoarea indicelui BET-C, ca şi cea a
indicelui BET este calculată în timp real şi
afişată pe tabela electronică a bursei, pe
toate terminalele agenţilor din ringul bursei
sau conectate la distanţă la sistemul de
tranzacţionare automată.

3. INDICELE BET-FI

BET-FI (Bucharest Exchange Trading
– Fonduri de Investiţii) este primul indice
sectorial lansat de BVB. El a fost lansat la
1.11.2000, la împlinirea unui an de la
debutul tranzacţionării acţiunilor SIF la
bursă şi având ca scop reflectarea tendinţei
de ansamblu a preţurilor fondurilor de
investiţie tranzacţionate în cadrul BVB.
Acest indice se calculează după o metodă de
calcul identică cu cea pentru BET şi BET-C,
factorul de ponderare pentru fiecare simbol
cuprins în coşul BET-FI fiind numărul de
acţiuni pe piaţă ale simbolului respectiv.

Iniţial, indicele BET-FI a fost calculat
pentru cele 5 SIF-uri înscrise la cota bursei,
urmând ca, mai apoi, să includă toate
fondurile de investiţii care vor fi cotate la
bursă.

Cu toate acestea, introducerea titlurilor
Fondului Proprietatea în structura indicelui
BET – FI a fost o decizie surprinzătoare a
Comitetului Indicilor BVB. Deşi teoretic,
fiind un fond de investiţii, locul său este în
cadrul acestui indice, totuşi până la
introducerea sa, din structura indicelui BET
– FI nu făceau parte decât SIF – urile, chiar
dacă pe piaţa bursieră erau listate şi alte
fonduri, ca de exemplu: Intercapital şi OTP.

În prezent, structura indicelui BET – FI
este următoarea: (Fig. nr. 3)

Odată cu introducerea FP, pentru prima
dată indicii BET şi BET – FI au dobândit o
componentă comună. Această decizie a fost
adoptată şi din dorinţa de a crea o corelaţie
mai puternică între BET şi BET – FI, în

condiţiile în care în perioada anterioară
evoluţiile celor doi indici au fost
independente, respectiv în 2010, indicele
BET a înregistrat un câştig de 12%, în timp
ce BET – FI a pierdut 8%.

4. INDICELE ROTX

BVB a lansat în 2005, împreună cu
Bursa de valori de la Viena, indicele ROTX.

Indicele ROTX reflectă în timp real
modificările de preţ pentru cele mai
reprezentative societăţi tranzacţionate la
BVB, fiind considerat un indice de referinţă
pentru piaţa de capital din România.

Din componenţa indicelui ROTX pot
face parte numai acţiunile emise de
societăţile listate şi tranzacţionate în mod
continuu la BVB, fiind un indice realizat
astfel încât să constituie o referinţă
reprezentativă pentru piaţa de capital
românească şi să servească drept activ suport
pentru instrumentele financiare derivate
listate pe opiaţă bursieră, cât şi pentru
produse structurate. Ca urmare, numai
societăţile cele mai reprezentative (blue
chips), sunt eligibile a fi incluse în indicele
ROTX.

Criteriile de selecţie a societăţilor
pentru includerea în coşul indicelui ROTX
sunt următoarele:

 capitalizarea de piaţă;
 lichiditatea;
 disponibilitatea preţurilor de

piaţă;
 reprezentativitatea sectorială;
 interesul participanţilor la piaţă.

Principalele criterii care stau la baza
selecţiei societăţilor în indicele ROTX sunt
capitalizarea şi lichiditatea. Societăţile care
au o capitalizare mare, dar prezintă o
lichiditate redusă pot fi excluse din
componenţa indicelui. În general, numai
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acţiunile tranzacţionate pe segmentele de
piaţă cele mai lichide din cadrul BVB sunt
eligibile a fi incluse în coşul indicelui,
asigurându-se astfel standardele cele mai
înalte în ceea ce priveşte calitatea metodelor
de diseminare a informaţiilor către piaţă şi a
rapoartelor de analiză elaborate de dealerii şi
brokerii internaţionali şi din România.

Sistemul de selecţie a acţiunilor are la
bază criterii cuantificabile (capitalizare,
lichiditate), dar nu constituie în mod necesar
o metodă de selecţie mecanică a societăţilor
respective. Criteriile cantitative reprezintă o
bază de analiză pentru Comitetul ROTX, ale
cărui decizii cu privire la includerea sau
excluderea societăţilor în coşul indicelui sunt
fundamentate pe baza acestor criterii,
precum şi a experienţei proprii şi a
cunoştinţelor de piaţă.

La lansarea indicelui nu au fost
stabilite condiţii cu privire la existenţa unui
nummăr fix de societăţi în structura indicelui
ROTX. În  consecinţă, numărul de societăţi
depinde de dezvoltarea viitoare a pieţei de
capital din România. Cu toate acestea, având
în vedere faptul că există posibilitatea ca
indicele ROTX să constituie activ suport
pentru tranzacţionarea instrumentelor
derivate, se va urmări ca acest indice să se
concentreze asupra companiilor cele mai
reprezentative listate la BVB şi să nu devină
un indice compozit.

Însă, încă de la început, s-a stabilit
faptul că din componenţa indicelui nu pot
face parte acţiunile care conferă drepturi
speciale, certificatele de privatizare, titlurile
de participare la organismele de plasament
colectiv, precum şi alte instrumente
financiare similare.

Calculul indicelui ROTX se face după
formula indicilor în lanţ Laspeyres, fiind
calculat în RON, USD şi EURO.

Formula de calcul pentru indicele
ROTX în RON este:
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(formula 2)

unde:
tROTX = Valoarea indicelui ROTX la

momentul „t”
1tROTX  = Valoarea indicelui ROTX la

momentul „t-1”
tiP , = Preţul acţiunii „i” în moneda naţională

la momentul „t”
1tiP , = Preţul acţiunii „i” în moneda

naţională la momentul „t-1”
1tiQ , = Numărul de acţiuni în capitalul social

al societăţii „i” la momentul „t-1”
iF = Factorul de free-float pentru societatea

„i”
iR = Factorul de reprezentare pentru

societatea „i”
N = Numărul de societăţi incluse în coşul
indicelui ROTX

Ponderarea acţiunilor individuale în
cazul ROTX este determinată de
capitalizarea de piaţă a fiecărei societăţi în
parte, ajustată cu factorii de
ponderare.(formula 3)

Capitalizarea de piaţă = Nr.
acţ.×Preţ curent×Factor free-float×

×Factor de reprezentare
Factorul free-float exprimat procentual

pentru o societate din componenţa indicelui
ROTX reprezită raportul dintre numărul de
acţiuni emise şi aflate în circulaţie,
disponibile pentru tranzacţionare de către
public, şi numărul total de acţiuni emise.

Acelaşi factor free-float, exprimat în
valoare absolută, este estimat ca fiind
numărul total de acţiuni emise de societatea
respectivă (care intră în componenţa
indicelui ROTX), din care se elimină
acţiunile la dispoziţia societăţii, acţiunile
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deţinute de către Stat şi alte agenţii
guvernamentale, investitori strategici,
acţionari majoritari, precum şi deţinerile de
cel puţin 5% ale altor categorii de investitori,
cu excepţia societăţilor de asigurări,
fondurilor de pensii, fondurilor mutuale şi de
investiţii.

Factorul de reprezentare este aplicat
pentru a menţine ponderea capitalizării de
piaţă individuale a fiecărei societăţi la
maxim 25% din capitalizarea coşului
indicelui ROTX. Factorii de reprezentare pot
lua valori cuprinse între 0,1 şi 1.

Indicele ROTX este ajustat trimestrial,
dacă sunt incluse noi societăţi sau dacă sunt
excluse societăţi care nu mai îndeplinesc
condiţiile de menţinere în coţul indicelui,
dacă se modifică factorii free-float sau
factorii de reprezentare sau, dacă se modifică
numărul acţiunilor emise de o societate
inclusă în coş.

Valoarea iniţială stabilită pentru
indicele ROTX a fost de 1000 de puncte.

Variaţia indicelui ROTX din luna
martie 2005 (momentul lansării) până la
sfârşitul anului a fost de -0,32%. Evoluţia
acestui indice în primul an de la lansare este
prezentată în figura. nr. 4.

Deşi în momentul creării sale, ROTX
cuprindea 15 acţiuni, în prezent el este
format din 9 acţiuni, 8 dintre ele regăsindu-
se şi în structura indicelui BET, singura
excepţie fiind titlurile Erste Group Bank AG
(EBS).(figura nr. 5)

ROTX este utilizat de Banca
Transilvania în produsul BT Index Romania
ROTX [5]. Acesta este un fond de acţiuni,
respectiv un fond deschis de investiţii, în
special în acţiuni cotate la BVB, minim 75%
din activele fondului urmând să reproducă
indicele ROTX. De altfel, ROTX a fost
proiectat ca un indice tranzacţionabil, astfel
încât să poată constitui activ suport pentru
produse derivate şi structurate.

5. INDICELE BET – XT

BET – XT (Bucharest Exchange
Trading Extended Index) a fost lansat de
BVB la 1 iulie 2008, ca indice de preţuri
ponderat cu capitalizarea free – float-ului
celor mai lichide 25 de societăţi listate pe
piaţa reglementată BVB.

Criteriul în funcţie de care sunt
selectate cele 25 de titluri este coeficientul
de lichiditate al fiecărui simbol, determinat
ca pondere a tranzacţiilor cu titlul respectiv
în totalul tranzacţiilor cu titlurile de pe piaţa
reglementată. De asemenea, Comitetul
Indicilor BVB are în vedere şi o serie de
aspecte calitative pe care titlurile trebuie să
le îndeplinească pentru a fi introduse în
structura indicelui.

Pondereea fiecărui titlu în coşul
indicelui BET – XT este determintă de
capitalizarea de piaţă a fiecărei societăţi în
parte, ajustată cu factorul de free – float şi
factorul de reprezentare (care poate lua
valori între 0,001 şi 1,00). Un titlu nu poate
deţine mai mult de 15% din totalul
capitalizării coşului indicelui BET – XT.

În prezent, structura indicelui BET –
XT este următoarea: (Figura nr. 6)

În 2010, Aviva Investors a lansat un
fond mutual - Aviva Investors XT Index, al
cărui randament este legat de evoluţia
indicelui celor mai lichide 25 de acţiuni de la
bursă, BET – XT. Investiţia în acest fond
asigură titularului o expunere pe cele mai
lichide societăţi tranzacţionate la bursă, dând
accesibilitate investitorului de retail şi un
reper al performanţei portofoliilor de acţiuni,
pentru investitorii instituţionali. [6]

6. INDICELE BET – NG

„Bucharest Exchange Trading Energz
and Related Utilities”, (BET – NG), este un
indice sectorial al BVB, lansat la 1 iulie
2008 şi care cuprinde în portofoliul său toate
companiile listate la BVB, în segmentul de
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piaţă reglementată, care are ca domeniu
principal de activitate energia şi utilităţile
aferente.

Ponderea acţiunilor individuale în
coşul indicelui BET – NG este determinată
de capitalizarea de piaţă a fiecărei societăţi
în parte, ajustată cu factorul de free – float şi
cu factorul de reprezentare, nivelul maxim al
unui simbol în indice fiind de 30%.

La lansare, din structura indicelui au
făcu parte 10 companii (Petrom, Condmag,
Dafora, Energopetrol, Oil Terminal,
Petrolexportimport, Rompetrol Rafinare,
Transelectrica şi Transgaz), în prezent celor
10 adăugându-li-se Conpet S.A. Ploieşti.
(Figura nr. 7)

7. INDICELE BET-BK

În 3 iulie 2012,  Bursa de Valori
Bucureşti (BVB) a lansat indicele BET-BK
(Bucharest Exchange Trading Benchmark
Index), acesta fiind primul indice de tip
benchmark, construit de echipa Raiffeisen
Asset Management pentru a putea fi folosit
ca instrument de evaluare a performanţei
fondurilor de investiţii cu plasamente
predominant în acţiuni.

Prin definiţie, din structura indicelui
BET-BK fac parte 25 de acţiuni, (figura nr.
8) tranzacţionate pe piaţa reglementată
administrată de BVB, selectate în funcţie de
două categorii de criterii – cantitative şi
calitative, dar e posibil ca numărul
societăţilor să mai crească, în funcţie de
ritmul de listare la BVB a unor societăţi
reprezentative pentru sectoarele din
economia românească.

Criteriile cantitative aplicate succesiv
acţiunilor pentru a fi incluse în structura
indicelui BET-BK prevăd: un grad de
lichiditate mai mare sau egal cu 0,25,
determinat ca raport între valoarea
tranzacţiilor realizate cu acţiunea respectivă
în valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiunile
pieţei reglementate, într-un interval de timp

de 1 lună, 3, 6, 9 sau 12 luni şi apoi
obţinerea unei valori cât mai mari a
produsului dintre Capitalizare, Factorul de
free float şi Factorul de lichiditate.

Criteriile calitative se referă la situaţia
financiară a societăţii, aspecte juridice,
transparenţa societăţii pentru potenţialii
investitori etc.

Cele două categorii de criterii nu
trebuie îndeplinite cumulativ, în funcţie de
deciziile Comitetului Indicilor BVB putând
fi incluse în structura indicelui societăţi  care
nu îndeplinesc decât parţial aceste criterii,
dar în acelaşi timp, Comitetul Indicilor BVB
poate decide ca o societate să nu fie inclusă
în indicele BET-BK , chiar dacă
îndeplineşte toate aceste criterii.

În formarea indicelui trebuie să se ţină
cont şi de o serie de criterii de structurare,
respectiv:

a) ponderea maximă a unei societăţi în
cadrul indicelui nu poate depăşi
10% din capitalizarea acestuia;

b) ponderea maximă a unui grup de
societăţi în cadrul indicelui nu
poate depăşi 20% din
capitalizarea acestuia;

c) suma ponderilor
societăţilor/grupurilor de societăţi
ce depăşesc 5% din capitalizarea
indicelui nu va putea trece de
pragul de 40% din capitalizarea
acestuia.

Nevoia unui astfel de indice a fost
identificată de către fondurile mutuale active
în România, cu sprijinul Asociaţiei
Administratorilor de Fonduri din România,
în vederea utilizării BET-BK drept indice de
referinţă. Diferenţa faţă de BET-XT, indicele
cel mai apropiat ca structură constă în
includerea în structura sa a companiilor
straine listate la BVB.
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Concluzii

Indicii bursieri au ca principal obiectiv
măsurarea performanţelor unei economii, în
ansamblul său, sau a unui sector de
activitate, prezentând marele avantaj de a
asigura comparaţii în timp ce nu pot fi
influenţate de inflaţie. De asemenea, indicii
bursieri sunt un instrument deosebit de
important în activitatea de gestionare a
portfoliilor de investiţii, atât ca indicatori
individuali, cât şi în corelaţie cu o serie de
indicatori economici sau indici bursieri de pe
alte pieţe.

Pentru investitorii care îşi doresc
obţinerea unui profit minim, fără a fi nevoiţi
să îşi asume un risc superior riscului pieţei,
analiza indicilor bursieri este deosebit de
importantă. Pentru această categorie de
investitori, formarea unui portfoliu cu o
structură identică cu cea a indicelui pieţei
reprezintă obiectivul gestionării
portofoliului. Singura condiţie pe care
trebuie să o îndeplinească un indice pentru a
fi util investitorilor este structurarea după
criterii clare, care să asigure transparenţă şi
relevanţă. Pe piaţa românească, oferta de

astfel de indici bursieri, în funcţie de
evoluţia cărora să poţi forma un portofoliu
sigur. Ceea ce recomandă analiştii financiari
este formarea unui portofoliu de 5-10 titluri,
care să respecte structura indicilor BET sau
BET – FI, în structura cărora sunt incluşi
emitenţi cu un grad de lichiditate ridicat. Sau
în situaţii riscante, diversificarea acestor
portofolii nefiind foarte mare, modalitatea de
reducere a riscurilor este investiţia în fonduri
de acţiuni, care urmăresc evoluţia acestor
indici la bursă. Pentru că evoluţia indicilor
bursieri ar trebui să reflecte evoluţia reală a
bursei, iar evoluţia bursei ar trebui să fie
„oglinda” unei economii.

Bibliografie orientativă:
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2000
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[5] www.btassetmanagement.ro
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[7] www.economictimes.ro
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Tabel nr. 1
Structura indicelui BET în momentul lansării

SIMBOL
FACTOR

PONDERARE
PREŢ

REFERINŢĂ
(lei)

PONDERE
( %)

OLT 266.311.050 4.257 25,58
DAC 685.403.246 1.204 18,62
AZO 209.458.459 2.853 13,48
TER 41.327.675 12.158 11,34
ATB 65.945.750 7.224 10,75
PCL 41.425.250 5.321 4,97
INX 5.639.985 38.318 4,88
ARC 57.186.000 3.516 4,54
CMP 74.175.375 1.977 3,31
SNC 6.899.481 16.317 2,54

Sursa:www.bvb.ro

Fig. nr. 1
Evoluţia indicelui BET în perioada 2007 - 2012

Sursa: www.kmarket.ro
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Fig. nr. 2
Structura indicelui BET la data de 27.09.2013

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref.
Factor
Free

Float (FF)

Factor de
Reprezentare

(FR)

Factor de
Corectie a

Pretului (FC)
Pondere

(%)

FP SC FONDUL PROPRIETATEA
SA - BUCURESTI 13.778.392.208 0,7625 1,00 0,160000 1,000000 20,71

BRD BRD - GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A. 696.901.518 9,0800 0,40 0,644000 1,000000 20,08

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 2.206.436.324 1,4300 0,90 0,564000 1,000000 19,73
SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,4475 0,10 0,627000 1,000000 19,58
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 11.773.844 189,0000 0,30 1,000000 1,000000 8,23

TEL C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA 73.303.142 13,7200 0,30 1,000000 1,000000 3,72

BIO BIOFARM S.A. 1.094.861.499 0,2730 1,00 1,000000 1,000000 3,68

BVB SC BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA 7.674.198 25,0000 1,00 1,000000 1,000000 2,36

BCC BANCA COMERCIALA
CARPATICA S.A. 3.146.290.494 0,0684 0,50 1,000000 1,000000 1,33

BRK S.S.I.F. BROKER S.A. 338.681.867 0,1375 1,00 1,000000 1,000000 0,57
Sursa: www.bvb.ro

Fig. nr. 3
Structura indicelui BET – FI la data de 27.09.2013
Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret

ref.
Factor Free
Float (FF)

Factor de
Reprezentare (FR)

Factor de Corectie
a Pretului (FC)

Pondere
(%)

FP
SC FONDUL
PROPRIETATEA SA -
BUCURESTI

13.778.392.208 0,7625 1,00 0,149000 1,000000 31,36

SIF5 SIF OLTENIA S.A. 580.165.714 1,6200 1,00 1,000000 1,000000 18,83

SIF3 SIF TRANSILVANIA
S.A. 1.092.143.332 0,6110 1,00 1,000000 1,000000 13,37

SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 519.089.588 1,2620 1,00 1,000000 1,000000 13,12

SIF1 SIF BANAT CRISANA
S.A. 548.849.268 1,0850 1,00 1,000000 1,000000 11,93

SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 807.036.515 0,7045 1,00 1,000000 1,000000 11,39
Sursa: www.bvb.ro

Fig. nr. 4
Evoluţia indicelui ROTX în primul an de la lansare (aprilie 2005 – martie 2006)
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Sursa: www.kmarket.ro
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Fig. nr. 5
Compozitie indice ROTX la 01.10.2013

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref. Factor Free
Float (FF)

Factor de
Reprezentare (FR)

Pondere
(%)

FP SC FONDUL PROPRIETATEA SA -
BUCURESTI 13.778.392.208 0,7655 0,80 0,380000 20,86

EBS Erste Group Bank AG 429.800.000 105,2500 0,80 0,080000 18,84
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 2.206.436.324 1,4230 0,90 1,000000 18,39
SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,4452 0,10 1,000000 16,41

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
S.A. 696.901.518 8,9000 0,40 1,000000 16,14

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 11.773.844 186,0000 0,30 1,000000 4,27
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 73.303.142 13,7000 0,30 1,000000 1,96
BIO BIOFARM S.A. 1.094.861.499 0,2675 1,00 1,000000 1,91
BVB SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 7.674.198 24,5000 1,00 1,000000 1,22

Sursa: www.bvb.ro

Fig. nr. 6
Structura indicelui BET – XT la data de 27.09.2013

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref. Factor Free
Float (FF)

Factor de
Reprezentare (FR)

Factor de
Corectie a

Pretului (FC)
Pondere

(%)

FP
SC FONDUL
PROPRIETATEA SA -
BUCURESTI

13.778.392.208 0,7625 1,00 0,213000 1,000000 15,66

BRD BRD - GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A. 696.901.518 9,0800 0,40 0,858000 1,000000 15,19

TLV BANCA TRANSILVANIA
S.A. 2.206.436.324 1,4300 0,90 0,751000 1,000000 14,92

SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,4475 0,10 0,835000 1,000000 14,81
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 580.165.714 1,6200 1,00 1,000000 1,000000 6,58

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ
S.A. 11.773.844 189,0000 0,30 1,000000 1,000000 4,67

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A. 1.092.143.332 0,6110 1,00 1,000000 1,000000 4,67
SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 519.089.588 1,2620 1,00 1,000000 1,000000 4,58
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A. 548.849.268 1,0850 1,00 1,000000 1,000000 4,17
SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 807.036.515 0,7045 1,00 1,000000 1,000000 3,98

TEL C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA 73.303.142 13,7200 0,30 1,000000 1,000000 2,11

BIO BIOFARM S.A. 1.094.861.499 0,2730 1,00 1,000000 1,000000 2,09

BVB SC BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA 7.674.198 25,0000 1,00 1,000000 1,000000 1,34

ATB ANTIBIOTICE S.A. 568.007.100 0,4705 0,50 1,000000 1,181918 1,11
SCD ZENTIVA S.A. 416.961.150 0,9150 0,30 1,000000 1,000000 0,80

BCC BANCA COMERCIALA
CARPATICA S.A. 3.146.290.494 0,0684 0,50 1,000000 1,000000 0,75

ELMA ELECTROMAGNETICA
SA BUCURESTI 676.038.704 0,2179 0,70 1,000000 1,000000 0,72

RPH ROPHARMA SA BRASOV 291.199.635 0,3720 0,30 1,000000 1,750000 0,40
CMP COMPA S. A. 218.821.038 0,5100 0,50 1,000000 1,000000 0,39
BRK S.S.I.F. BROKER S.A. 338.681.867 0,1375 1,00 1,000000 1,000000 0,33
OIL OIL TERMINAL S.A. 582.430.253 0,1315 0,40 1,000000 1,000000 0,21

IMP IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A. 197.866.574 0,2012 0,70 1,000000 1,000000 0,19

ARTE ARTEGO SA Tg. Jiu 9.949.377 9,8600 0,20 1,000000 1,000000 0,14
COMI CONDMAG S.A. 381.335.751 0,0942 0,50 1,000000 1,000000 0,13
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DAFR DAFORA SA 1.002.323.294 0,0300 0,30 1,000000 1,000000 0,06
Sursa: www.bvb.ro

Fig. nr. 7
Structura indicelui BET – NG la data de 27.09.2013

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref.
Factor

Free Float
(FF)

Factor de
Reprezentare

(FR)

Factor de
Corectie a

Pretului (FC)
Pondere

(%)

SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,4475 0,10 0,199000 1,000000 29,86
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 11.773.844 189,0000 0,30 0,752000 1,000000 29,72

TEL C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA 73.303.142 13,7200 0,30 1,000000 1,000000 17,86

RRC ROMPETROL RAFINARE
S.A. 44.109.205.726 0,0465 0,10 1,000000 1,000000 12,14

COTE CONPET SA Ploiesti 8.657.528 43,0000 0,20 1,000000 1,000000 4,41

PTR ROMPETROL WELL
SERVICES S.A. 278.190.900 0,4775 0,30 1,000000 1,000000 2,36

OIL OIL TERMINAL S.A. 582.430.253 0,1315 0,40 1,000000 1,000000 1,81
COMI CONDMAG S.A. 381.335.751 0,0942 0,50 1,000000 1,000000 1,06
DAFR DAFORA SA 1.002.323.294 0,0300 0,30 1,000000 1,000000 0,53

PEI PETROLEXPORTIMPORT
S.A. 408.697 18,0000 0,30 1,000000 1,000000 0,13

ENP COMPANIA
ENERGOPETROL S.A. 2.024.655 1,3600 0,60 1,000000 1,000000 0,10

Sursa: www.bvb.ro
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Fig. nr. 8
Structura indicelui BET – BK la data de 27.09.2013

Simbol Denumire societate Nr. actiuni Pret ref.
Factor
Free
Float
(FF)

Factor de
Reprezentare

(FR)

Factor de
Corectie a

Pretului (FC)
Fact.

Lichid.(FL)
Pondere

(%)

FP
SC FONDUL
PROPRIETATEA SA -
BUCURESTI

13.778.392.208 0,7625 1,00 0,010995 1,000000 1,00 7,60

TLV BANCA TRANSILVANIA
S.A. 2.206.436.324 1,4300 0,90 0,051625 1,000000 0,75 7,23

SNP OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,4475 0,10 0,043035 1,000000 1,00 7,18
EBS Erste Group Bank AG 429.800.000 105,3000 0,70 0,003413 1,000000 1,00 7,11

BCC BANCA COMERCIALA
CARPATICA S.A. 3.146.290.494 0,0684 0,50 1,000000 1,000000 0,75 5,31

BVB SC BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA 7.674.198 25,0000 1,00 0,509740 1,000000 0,75 4,83

BRD
BRD - GROUPE
SOCIETE GENERALE
S.A.

696.901.518 9,0800 0,40 0,038227 1,000000 0,75 4,77

SIF3 SIF TRANSILVANIA
S.A. 1.092.143.332 0,6110 1,00 0,108001 1,000000 1,00 4,74

SIF5 SIF OLTENIA S.A. 580.165.714 1,6200 1,00 0,076435 1,000000 1,00 4,73

TEL C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA 73.303.142 13,7200 0,30 0,315558 1,000000 0,75 4,70

SIF2 SIF MOLDOVA S.A. 519.089.588 1,2620 1,00 0,107678 1,000000 1,00 4,64
BIO BIOFARM S.A. 1.094.861.499 0,2730 1,00 0,470433 1,000000 0,50 4,63

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ
S.A. 11.773.844 189,0000 0,30 0,140361 1,000000 0,75 4,62

SIF4 SIF MUNTENIA S.A. 807.036.515 0,7045 1,00 0,123083 1,000000 1,00 4,60
ATB ANTIBIOTICE S.A. 568.007.100 0,4705 0,50 0,882418 1,181918 0,50 4,58

SIF1 SIF BANAT CRISANA
S.A. 548.849.268 1,0850 1,00 0,109308 1,000000 1,00 4,28

ELMA ELECTROMAGNETICA
SA BUCURESTI 676.038.704 0,2179 0,70 1,000000 1,000000 0,50 3,39

BRK S.S.I.F. BROKER S.A. 338.681.867 0,1375 1,00 1,000000 1,000000 0,75 2,30
SCD ZENTIVA S.A. 416.961.150 0,9150 0,30 1,000000 1,000000 0,25 1,88

RPH ROPHARMA SA
BRASOV 291.199.635 0,3720 0,30 1,000000 1,750000 0,50 1,87

CMP COMPA S. A. 218.821.038 0,5100 0,50 1,000000 1,000000 0,50 1,84
ALR ALRO S.A. 713.779.135 1,5000 0,10 1,000000 1,000000 0,25 1,76

COMI CONDMAG S.A. 381.335.751 0,0942 0,50 1,000000 1,000000 0,50 0,59
OIL OIL TERMINAL S.A. 582.430.253 0,1315 0,40 1,000000 1,000000 0,25 0,50

DAFR DAFORA SA 1.002.323.294 0,0300 0,30 1,000000 1,000000 0,50 0,30
Sursa: www.bvb.ro


