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LANSAREA INDICELUI BET TOTAL RETURN 

 

Sedinta de tranzactionare din 22 septembrie 2014 a fost deschisa de membrii Comisiei Indicilor Bursei 

de Valori Bucuresti (BVB), cu ocazia introducerii indicelui BET Total Return (BET-TR). 

 

BET-TR este primul indice de tip total return lansat de BVB, construit pe structura indicelui de 

referinta al pietei, BET. Indicele BET-TR reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente, cat 

si dividendele oferite de acestea. Ca si in cazul BET, criteriul principal de selectie al societatilor este 

lichiditatea, indicele cuprinzand cele mai tranzactionate 10 companii listate la BVB, exclusiv 

societatile de investitii financiare (SIF-uri). 

 

Companiile componente ale BET-TR reprezinta in prezent peste 86% din capitalizarea companiilor 

locale inregistrata de BVB si au generat pe parcursul primelor 8 luni ale anului aproximativ 75% din 

valoarea totala a tranzactiilor de pe piata reglementata. 

 

Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti si membru in Comisia Indicilor, 

a afirmat ca lansarea indicelui BET-TR este una dintre schimbarile care se petrec in piata de capital si 

in Bursa.  

 

“Acest indice va fi un instrument valoros pentru investitori, deoarece le va permite sa vada si sa 

urmareasca performanta companiilor din indicele BET, principalul indice al BVB. Indicele BET-TR 

va arata comunitatii de investitori care este perfomanta totala a acestor companii, inclusiv dividendele 

pe care acestea le distribuie. De asemenea, ne va permite sa informam investitorii ca firmele din 

Romania pot genera profituri si ca acest nivel al profiturilor este atractiv”, a declarat Ludwik 

Sobolewski. 

 

El a adaugat ca alte evenimente importante in ceea ce priveste indicii Bursei de Valori Bucuresti sunt 

modificari in metodologia unora dintre indici, lansarea indicelui BET Plus in luna iunie, dar si 

introducerea unor criterii legate de calitatea raportarilor si a activitatilor de relatii cu investitorii pentru 

companiile incluse in indicele BET, care vor intra in vigoare la inceputul anului viitor. 

 

Lucian Anghel, Presedintele Comisiei Indicilor si Presedintele Consiliului de Administratie al BVB, a 

aratat ca investitorii internationali sunt interesati de randamentele pe care companiile din Romania le 

distribuie. 

 

“Din discutiile cu aproape toti investitorii internationali, nume mari, de prim rang, in momentul in care 

mentionam nivelul mediu al randamentului dividendelor in Romania, de 5-6%, fiecare isi noteaza, 

deoarece sunt surprinsi de acest indicator. Atractivitatea pietei, care se masoara prin indici, este 

importanta in atingerea obiectivului nostru strategic pe termen mediu de a promova piata noastra de 

capital de la statutul de piata de frontiera la cel de piata emergenta. Au fost foarte multe elemente nou-

introduse in ultimele 12 luni si care pana in prezent au determinat o crestere de peste 40% a volumului 

tranzactiilor prin comparatie cu anul trecut, care a fost al doilea cel mai bun an din istoria Bursei ca 

valoare de tranzactionare”, a afirmat Lucian Anghel.  

 

El a mentionat ca investitorii internationali care urmaresc multe piete de capital primesc informatiile in  

principal prin evolutia indicilor, iar indicele BET-TR va pozitiona mai bine evolutia pietei de capital 

din Romania. 



 

 

 

“Dividendele reprezinta unul dintre cele mai importante elemente care ne poate ajuta sa promovam 

imaginea pietei si sa o aratam la adevarata sa valoare”, a mai spus Anghel. 

 

Bogdan Campianu, membru in Comisia Indicilor si unul dintre reprezentantii intermediarilor, a adaugat ca 

BVB trebuia sa lanseze un indice total return, un indice care se regaseste in toate pietele dezvoltate. 

 

“Cred ca sunt foarte importante masurile de imbunatatire a legislatiei, de reducere a costurilor, pe care 

le-a luat Bursa pana in prezent, dar este foarte important sa avem si mijloacele potrivite pentru a 

masura evolutia Bursei”, a mai afirmat el. 

 

Ovidiu Dumitrescu, membru al Comisiei Indicilor si de asemenea reprezentant al intermediarilor in aceasta 

comisie, a spus ca este important ca BVB sa isi arate calitatile pentru a castiga increderea investitorilor. 

 

“Daca ne uitam inspre Vest, unul dintre principiile lor de baza este ca daca tu nu ai incredere in tine si 

nu te promovezi inseamna ca ceva nu este in regula cu tine, si atunci altii de ce ar avea incredere? 

Ceea ce Comisia Indicilor a incercat sa faca este in spiritul a ceea ce observ ca noua conducere a 

Bursei face de ceva timp, si anume sa incerce sa promoveze Bursa de Valori Bucuresti la cele mai 

inalte standarde la nivel global. Este important pentru ca, deja, fenomenul de globalizare a devenit un 

truism si noi trebuie sa avem grija sa nu ramanem in urma, ci sa incercam sa inovam si mereu sa 

aducem argumentele noastre la aceasta dezbatere continua care este piata de capital”, a mai spus 

Ovidiu Dumitrescu. 

 

Adrian Mitroi, membru al Comisiei Indicilor si reprezentant al CFA Association Romania, a amintit ca 

in pietele in curs de dezvoltare, cum este si Romania, companiile distribuie actionarilor dividende 

importante, ceea ce reprezinta un beneficiu pentru investitori. 

 

“Pietele dezvoltate platesc dividende mici. Unul dintre punctele de atractivitate pe care noi le putem 

oferi este reprezentat de dividende, iar BET Total Return vine exact ca o manusa pentru necesarul de a 

masura complet rentabilitatea pe care o poti oferi”, a adaugat Adrian Mitroi. 

 

Ludwik Sobolewski a adaugat ca piata de capital din Romania are inca multe bariere care determina 

lichiditatea redusa, ceea ce inseamna un risc pentru investitorii internationali.  

 

“Pentru cei care deja sunt prezenti in piata din Romania, dividendele platite de companii sunt un fel de 

compensare pentru riscurile la care acei investitori se expun cand intra pe piata din Romania. 

Investitorii internationali sunt interesati si de cum este organizat procesul prin care dividendele ajung 

in conturile lor. Problema dividendelor este unul dintre factorii decisivi pentru investitorii 

internationali cand analizeaza daca sa investeasca sau nu in companii listate la BVB. Tot ceea ce este 

in relatie cu dividendele este de importanta strategica pentru noi, pentru piata”, a conchis Ludwik 

Sobolewski. 

 

______________________ 

Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, 

prin platforme reglementate sau sisteme alternative, si furnizeaza o gama variata de servicii 

participantilor la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este o companie listata pe propria piata 

din 2010. Pentru informatii suplimentare vizitati www.bvb.ro.    

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

 

http://www.bvb.ro/

