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COMUNICAT DE PRESĂ 

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI ADOPTĂ BLOOMBERG IDENTIFIERS 

 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a anunţat astăzi că este prima bursă din România care a 
adoptat Bloomberg Global Identifiers (BBGID), ca identificator al instrumentelor financiare 
disponibile la tranzacţionare la BVB. Identificatorii sunt disponibili în regim de gratuitate 
tututor investitorilor, prin intermediul site-ului BVB www.bvb.ro.    

Identificatorii instrumentelor financiare sunt importanţi pentru activitatea de cercetare şi 
tranzacţionare, evaluarea riscului, managementul portofoliilor, şi managementul compensării-
decontării.  Identificatorii sunt esenţiali pentru o gamă largă de funcţii necesare pentru 
participanţii la pieţele financiare şi instituţii, atât în activitatea de front office (de ex: analiză 
de date, formarea preţului, evaluarea riscului), cât şi back office (de ex:  compensare, 
decontare, raportarea tranzacţiilor).  

„Bursa de Valori Bucureşti este prima instituţie din România care pune la dispoziţie 
identificatori Bloomberg Open Symbology, de care vor beneficia atât clienţii regionali cât şi 
cei globali, care caută identificatori unici atribuiţi la nivel de bursă”, a afirmat Valentin 
Ionescu, director general al Bursei de Valori Bucureşti. 
 
BBGID este un cod alfa numeric de 12 cifre, generat aleator, ce acoperă 36 de milioane de 
instrumente financiare active şi non-active. În total, vor fi disponibile peste 852 de miliarde de 
numere potenţiale.  BBGID oferă o acoperire completă la nivel global pentru pieţele 
financiare, iar numărul de identificare va fi de nepreţuit pentru cele cărora le lipseşte un 
identificator, cum sunt împrumuturile sau contractele futures şi options. BBGID este 
consistent cu identificatorii utilizaţi în serviciul Bloomberg Professional ® şi în produsele 
Bloomberg Enterprise Data. 
 
Identificatorii Bloomberg Open Symbology (BSYM) constituie un sistem nou şi inovativ, 
care promovează tranzacţionarea automatizată a instrumentelor financiare şi introduce noi 
criterii de eficienţă şi de reducere a costurilor în comunitatea celor care tranzacţionează,” a 
afirmat Peter Warms, director al departamentului de identificatori şi semiotică al Bloomberg. 
„Utilizatorii BBGID vor putea de asemenea să utilizeze o gamă largă de identificatori, 
inclusiv pentru tranzacţionare, cercetare şi mapare.” 

 

DESPRE BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

Bursa de Valori Bucureşti este cea mai importantă entitate privată a pieţei de capital din 
România, aici fiind listate cele mai importante companii ale economiei româneşti. Pe 8 iunie 



 

2010, BVB şi-a listat acţiunile pe propria piaţă, fiecare persoană sau companie putând investi 
în acţiunile BVB şi luând astfel parte la dezvoltarea BVB.  
Mai multe informaţii despre acţiunile BVB sunt disponibile în secţiunea dedicată Relaţiei cu 
Investitorii a site-ului propriu www.bvb.ro/Investors.  

 

DESPRE BLOOMBERG 

Bloomberg este una dintre cele mai de încredere surse globale de informare pentru 
profesionaliştii din domeniul financiar, dar şi pentru companii.   Bloomberg  combină 
tehnologie inovatoare, analize, date, ştiri, functionalităţi de afişare şi distribuţie a datelor, 
livrare de informaţii critice via Bloomberg Professional® Service şi platforme multimedia. 
Ariile de acoperire media ale Bloomberg  sunt televiziune, radio, online şi print, fiind astfel 
una dintre cele mai mari agenţii de ştiri, cu peste 2.300 de angajaţi în 146 de birouri din 72 de 
ţări.     
Pentru mai multe informaţii depre Bloomberg Open Symbology, vă rugăm să vizitaţi 
www.bsym.bloomberg.com. 
 
 
 


