
Piața de capital în 2018 –
perspective 

www.pwc.com



PwC

Agenda 

1. Piețele de capital din regiune – o scurtă comparație

2. Bursa de Valori București – analiză sectorială 

3. Dezvoltarea pieței de capital românești – provocări și soluții 

2



PwC

Piețele de capital din regiune 

O scurtă comparație 
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Piețele de capital din regiune în cifre
Capitalizare bursieră (mld. euro, 2016)

Sursa: fese.eu
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Piețele de capital din regiune în cifre
Număr de companii listate 
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Sursa: fese.eu



Piețele de capital din regiune în cifre
Valoarea ofertelor publice inițiale (mil. euro)  
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Sursa: fese.eu



Piețele de capital din regiune în cifre
Numărul de oferte publice inițiale  
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Sursa: fese.eu
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Bursa de Valori București

Analiză sectorială
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Bursa de Valori București în cifre 
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32 mld. euro 17 mld. euro 88 150% 38

Capitalizarea bursieră a 
companiilor românești
listate la BVB în 2016

Numărul companiilor 
listate la bursă în 2017 

Creșterea tranzacțiilor 
cu titluri de stat în anul 
2016

Capitalizarea bursieră 
a tuturor companiilor 
listate la BVB în 2016

Intermediari, dintre care 
31 de entități locale 
autorizate de ASF și 7 
entități autorizate în alte
state membre UE
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Investitorii de pe piața de capital 

• Asigură nivelul minim de subzistență
• Este dependent de deficitul bugetar

• Asigură o pensie suplimentară
• Este dependent  de piața de capital 
• Reprezintă o sursă importantă de finanțare 

pe termen lung a deficitului bugetar

• Suplimentează venitul din pensii 
• Este un sistem bazat pe conturi 

individuale și aderare facultativă
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Structura 
pieței de 
capital

Persoane 
fizice 

Investitori 
instituțion

ali 

Persoane 
juridice 
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Cele 74 de companii analizate au fost clasificate
în 6 sectoare: (1) Producția de materiale, 
(2) Bunuri de consum, (3) Energie, 
(4) Servicii financiare, (5) Industrie și (6) Utilități.

Top 3 market cap.: Alro, Vrancart Adjud, Chimcomplex

Marja profitului net variază între 2% și 4% (cuartile)

PER variază între 9,7 și 25 (cuartile)
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La nivelul anului 2016, sectorul utilități a avut cea mai ridicată 
capitalizare bursieră medie. Cea mai mare valoare PER a fost 
înregistrată de sectorul de servicii financiare, iar cel mai redus 
de industrie.

Producția de 
materiale (24,1; 

3%; 12,4)*

Bunuri de 
consum (7; 8%; 

15,8)*

Energie (13,4; 
11%; 9,5)*

Servicii Financiare 
(19,4; 26%; 23,6)*

Industrie (5,6; 
6%; 8,3)*

Utilități (1.795; 
22%;10,2)*
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Capitalizarea bursieră a companiilor analizate variază 
între 0,01 și 14,8 miliarde RON, cu o valoare mediană 
de 67,8 milioane RON.
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* (Cap. bursieră mediană –mln. RON; Marjă profit net mediană-%;
Mediană PER – mln. RON)

Top 3 market cap.: Compa, Ropharma, Turism Felix 

Marja profitului net variază între 3% și 11% (cuartile)

PER variază între 10,7 și 23 (cuartile)
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Top 3 market cap.: OMV Petrom, Romgaz, Rompetrol

Marja profitului net variază între 5% și 18% (cuartile)

PER variază între 9,3 și 14,6 (cuartile)
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Top 3 market cap.: Banca Transilvania, BRD, BVB

Marja profitului net variază între 12% și 38% (cuartile)

PER variază între 15,4 și 31,3 (cuartile)
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Top 3 market cap.: Aerostar, TMK-Artrom, Teraplast

Marja profitului net variază între 2% și 13% (cuartile)

PER variază între 5,9 și 12,9 (cuartile)
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Top 3 market cap.: Electrica, Transgaz, Transelectrica 

Marja profitului net variază între 10% și 44% (cuartile)

PER variază între 7,1 și 14 (cuartile)

6

11



PwC 12

Din perspectiva multiplilor de Venituri, EBITDA, Activ total și 
Activ net, la nivelul anului 2016, producția de materiale 
prezintă cel mai scăzut nivel al multiplilor, în timp ce cel mai 
ridicat nivel se înregistrează în serviciile financiare. 

Multiplu de Venituri

Multiplu de Activ total Multiplu de Activ net

Multiplu de EBITDA

1,90,6 Agregat

0,70,4 Producția de materiale

1,50,6 Bunuri de consum

1,90,4 Energie

Servicii financiare 2,4 5,3

Industrie0,6 1,7

Utilități0,7 3,1

Valoare mediană = 1
8,43,1 Agregat

5,72,9 Producția de materiale

10,15,9Bunuri de consum

6,12,4 Energie

Multiplul nu este relevant pentru servicii financiare

Industrie3,4 6,8

Utilități2,3 2,8

Valoare mediană = 5,3

0,70,3 Agregat

0,50,2 Producția de materiale

0,80,4 Bunuri de consum

0,60,2 Energie

Servicii financiare0,2 1,0

Industrie0,3 0,8

Utilități0,3 0,5

Valoare mediană = 0,5

1,10,4 Agregat

0,70,4 Producția de materiale

1,30,5 Bunuri de consum

0,90,1 Energie

Servicii financiare0,4 1,5

Industrie0,4 1,0

Utilități0,6 1,0

Valoare mediană = 0,7

Sursa datelor: Bloomberg
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• Coeficientul de corelație unitar (pozitiv
sau negativ) indică o legătură puternică
între variabile, în timp ce o valoare nulă a 
acestui coeficient arată lipsa unei legături
între variabilele analizate.

• Analiza efectuată relevă o legătură 
pozitivă, medie ca intensitate, între 
evoluția producției industriale și multiplii 
de EBITDA, Total activ, activ net și profit 
net și o legătură negativă, slabă ca 
intensitate, între nivelul de profitabilitate 
al companiei și nivelul multiplilor 
analizați.
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Analiza efectuată relevă că multiplii financiari au evoluat în 
același sens cu producția industrială (corelație pozitivă). De 
asemenea, în trecut, creșterea marjei EBITDA pare să fi fost 
asociată cu o reducere a multiplilor (corelație negativă). 
Evoluţia multiplilor financiari și a creșterii producției industriale în perioada 2006 – 2016
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Coeficient de 
corelație

Creșterea 
producției 
industriale

Marja 
EBITDA

Multiplu EBITDA 0.5 -0.2
Multiplu Total activ 0.5 -0.2
Multiplu Activ net 0.5 -0.2
PER 0.3 -0.2
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Multiplii companiilor energetice au fost cel mai puțin afectați 
de evoluția producției industriale, în timp ce sectorul bunurilor 
de consum sau al producției de materiale prezintă nivelul cel 
mai ridicat de corelație cu acest indicator macroeconomic. 
Coeficientul de corelație dintre creșterea producției industriale și multiplii financiari, la nivel de sectoare

Sursa datelor: Bloomberg
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Așadar …

PER maxim
în 2016 în 

servicii 
financiare 

Utilitățile 
– cel mai 

ridicat 
market 

cap mediu 

Marja și 
multiplul 

de EBITDA 
sunt invers 

corelați

Energie (0,26*)
Cea mai mică 
influență din 
context macro

Multiplii 
scad în 

perioade 
economice 
mai dificile

Producție de 
materiale / cei

mai mici multipli
în 2016

Bunuri de 
consum (0,64*)
Cea mai mare 
influență din 
context macro

Analiză aferentă pieței de capital din   
România pe perioada 2006 – 2016

*Coeficientul de corelație
15
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Dezvoltarea pieței de capital 
românești 

Provocări și soluții 
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Provocări 
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Lichiditate 

Număr de entități listate și valoarea ofertelor publice inițiale  

Guvernanță și transparență 

Costul excesiv al participării la piață 

Fiscalizare și / sau birocrație 
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Măsuri 
economice

Guvernanță și 
transparență 

Bune practici de 
management 

Măsuri fiscale 
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Soluții potențiale 
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Măsuri economice 

Listarea companiilor de 
stat 

Lichiditate 
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Bune practici de management 

Menţinerea unui 
obiectiv

individual: 
crearea de valoare 
pentru acţionari

2

3

4

5

6

7

Cash-ul contează
Clasificarea activităţilor în:

1. „Must have”
2. „Smart to have”
3. „Nice to have”

Timpul înseamnă bani
Temporizarea are un cost
de oportunitate

Asigurarea unei 
perspective pe termen lung
Cele mai bune fonduri de investiții 
investesc in ideile cu potenţial

ridicat.

Echipa talentată 
de management
Liderii ineficienți sunt      
înlocuiți rapid

Alinierea intereselor
Remunerarea 
managementului este
influenţată atât în
perioadele prospere cât 

şi în cele mai 
dificile  

Selectarea unui număr 
redus de obiective
Revizuirea periodică a 
obiectivelor

1
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Guvernanță și transparență  

Beneficiile Codului de Guvernanta Corporativa:
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1 2 3 4 5

Interactiunea
complementara cu 
legile si
reglementarile care 
conduce la stabilirea
unor politici si bune
practici

Importanta
integritatii in 
obtinerea increderii
publice si creerea
valorii pe termen lung

Valoarea “comply or 
explain” legata de 
transparenta si cum 
este intelesa
flexibilitatea de 
aplicare a principiilor

Importanta GC in 
promovarea eficientei
companiilor si a 
diminuarii costului
pentru capital

GC permite un dialog 
efectiv si o consultare
intre stakeholders 
diferiti
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Raportare transparentă

Ordin 1286/04.10.2012 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele Internaţionale de raportare 
financiară

Societăţile comerciale ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzactionare 
pe o piaţă reglementată au obligativitatea 
aplicării IFRS începând cu anul financiar 
2013

Ordin 2844/12.12.2016 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară – în vigoare la momentul 
actual

Asigurarea unui 
grad ridicat de 
transparenţă

Comparabilitatea 
situaţiilor financiare
anuale

Reprezentarea 
exactă a poziţiei
financiare

Furnizare
informații complete 
şi relevante

Verificabilitatea, 
oportunitatea şi
inteligibilitatea 
informaţiilor

Grad ridicat de 
utilitate în 
procesul decizional

Facilitarea 
accesului pe pieţele
internaţionale

Răspunderea la 
nevoile 
informaţionale ale 
utilizatorilor

Beneficiile aplicării IFRS ca bază a contabilităţii:
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Noul format al raportului de audit
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Noul format al raportului de audit pentru
Entitatile de Interes Public
 Opinia auditorului

 Obiectul auditului efectuat – identificarea situaţiilor financiare

 Abordarea de audit:

 Aria de aplicabilitate

 Materialitatea

 Aspectele cheie ale auditului

 Modul de abordare a aspectele cheie ale auditului

 Responsabilităţile în cadrul pregătirii situaţiilor financiare şi ai auditului:

 Responsabilitatea auditorului

 Responsabilitatea conducerii şi persoanelor desemnate în funcţii
cheie

 Ce presupune un audit al situaţiilor financiare
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Care sunt factorii ce 
au  declanşat
modificarea 
raportului de audit:

Necesitatea trecerii la 
rapoarte de audit mai
informative, discursive 
și introspective

Lansarea de către IAASB unui
set de noi standarde care, 
modifică semnificativ
perspectiva investitorilor
entităţii, dar şi profesia de audit

25

Ofera descrierea specifica
a entităţii auditate şi a 
zonelor-cheie de interes 
considerate în timpul 
auditului



Avantajele directe ale modificărilor:

 Îmbunătăţirea comunicării dintre auditori şi investitori, precum şi
cu persoanele desemnate în funcţii de conducere.

 Creşterea încrederii utilizatorilor în rapoartele de audit şi in 
situaţiile finnaciare.

 Creşterea gradului de transparenţă, calităţii auditului și
îmbunătăţirea valorii informației.

 Auditorul se concentrează asupra problemelor care trebuie 
raportate, ceea ce ar putea duce la o creștere a scepticismului 
profesional.

 Raportare financiară îmbunătățită în interes public.
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Descrierea Aspectelor Cheie ale Auditului

“Caracteristica esenţială a 
noului raport de audit este 
introducerea secțiunii privind 
‘aspectele cheie ale auditului’ 
(ISA 701) – partea care aduce 
cea mai multă valoare 
acţionarilor şi potenţialilor
investitori.”
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Din perspectiva acţionarilor şi
potenţialilor investitori, noul 
raport de audit este privit ca 
„cel mai important instrument 
folosit în pregătirea listei 
aspectelor de interes pentru 
discuțiile cu conducerea 
entităţilor”.
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Măsuri fiscale 
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Dividende  Birocrație și 
tratament fiscal 

neclar pentru 
tranzacții 

structurate 

Câștiguri 
de capital

Contribuția de 
asigurări sociale de 

sănătate 
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