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PIAŢA DE CAPITAL
PIAŢA PRIMARĂ
În luna aprilie 2020, în contextul stării de urgență, instituită prin Hotărârea Parlamentului
nr.55 din 17.03.2020 și a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în Registrul
emitenților de valori mobiliare nu s-au înregistrat emisiuni de valori mobiliare.
În acest sens, indicatorii pieței primare a valorilor mobiliare la situația 30.04.2020 (inclusiv
datele comparative ale perioadei anului 2019) reflectă în totalitate informația prezentată în
buletinul lunar pentru luna martie 2020.
TRANZACȚII EFECTUATE PE PIAŢA SECUNDARĂ
În ianuarie-aprilie 2020 pe piața secundară au fost efectuate 2472 tranzacții cu valori
mobiliare corporative în valoare de 335,31 mil. lei raportate la 190,84 mil. valori mobiliare,
volumul acestora înregistrând o diminuare cu 1922,88 mil. lei sau cu 85,15% comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent. (Tabelul nr.1)
Tabelul nr.1 Indicatorii privind tranzacţiile cu valori mobiliare corporative
înregistrate în ianuarie-aprilie 2019-2020
ianuarie- Piața reglementată
aprilie

2019
2020

Sistemul multilateral de
tranzacționare (MTF)

Numărul
tranzacțiilor
(unități)

Volumul
tranzacțiilor
(mil.lei )

Numărul
tranzacțiilor
(unități)

33
87

1578,03
52,91

36
2

Tranzacții în afara pieței
reglementate sau MTF

Numărul
Volumul
tranzacțiilor tranzacțiilor
(unități)
(mil.lei )

1,57
0,42

734
2383

Total piaţa secundară

Volumul
tranzacțiilor
(mil.lei )

Numărul
total al
tranzacțiilor (unități)

Volumul
total al tranzacțiilor
(mil.lei )

678,59
281,98

803
2472

2258,19
335,31

Tranzacții cu valori mobiliare corporative pentru luna aprilie 2020
Conform rapoartelor zilnice prezentate de SA „Bursa de Valori a Moldovei” în aprilie 2020,
s-au constatat:
- pe piața reglementată a fost efectuată dor o singură tranzacție cu acțiunile emise de
BC "BANCA DE FINANTE SI COMERT" SA, în volum de 20,57 mil. lei raportată
la 171 411 valori mobiliare;
- în cadrul MTF au fost efectuate 2 tranzacții cu acțiunile emise de S.A. "REAL GRUP
IMOBIL", în volum de 0,42 mil. lei raportate la 5500 unități de valori mobiliare.
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În afara pieței reglementate sau MTF au fost efectuate 15 tranzacții da vânzare – cumpărare
în volum de 31,35 mil. lei raportate la 1,02 mil. valori mobiliare și respectiv 1 tranzacție de
donație între persoanele care sunt rude sau afini de gradul III ori mai mari sau între
persoanele care nu sunt rude in volum de 1400 lei.
Ponderea tranzacţiilor înregistrate pe piața secundară în aprilie 2020, după volumul
tranzacţiilor și după numărul tranzacțiilor, este reflectată în Diagrama nr.1 și Diagrama nr.2.
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