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PIAŢA DE CAPITAL
TRANZACȚII EFECTUATE PE PIAŢA SECUNDARĂ
În luna ianuarie 2020 pe piața secundară au fost efectuate 1899 tranzacții cu valori mobiliare
corporative în volum de 40,25 mil. lei raportate la 0,57 mil. valori mobiliare, volumul
acestora înregistrând o creștere cu 16,7 mil. lei sau de 70,92% comparativ cu aceeași perioadă
a anului precedent. (Tabelul nr.1)
Tabelul nr.1 Indicatorii privind volumele tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative înregistrate în
ianuarie 2019-2020
Ianuarie Piața reglementată

2019
2020

Sistemul multilateral de
tranzacționare (MTF)

Numărul
tranzacțiilor
(unități)

Volumul
tranzacțiilor
(mil.lei )

Numărul
tranzacțiilor
(unități)

4
38

0,19
12,79

4
0

Tranzacții în afara pieței
reglementate sau MTF

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

0,20
0

73
1861

Total piaţa secundară

Volumul
tranzacțiilor
(mil.lei )

Numărul
total al
tranzacțiilor (unități)

Volumul
total al tranzacțiilor
(mil.lei )

23,16
27,46

81
1899

23,55
40,25

Ponderea tranzacțiilor înregistrate pe piața secundară în ianuarie 2020, după volumul
tranzacţiilor și după numărul tranzacțiilor, este reflectată în Diagrama nr.1 și Diagrama nr.2.

Totodată, în luna ianuarie 2020, pe piața secundară, CNPF a aprobat 2 prospecte ale ofertelor de preluare
benevolă a valorilor mobiliare (Tabelul nr.2)
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Tabelul nr.2 Ofertele de preluare benevolă derulate în luna ianuarie 2020
Date despre valorile mobiliare
ce constituie obiectul ofertei

№

Hotărârea
CNPF

Data
publicării
în
monitorul
oficial

1.

nr.2/3 din
20.01.2020

24.01.2020

Pavel Rusu
Georgeta Covaliov-Rusu
Serghei Muntean

2.

nr.2/2 din
20.01.2020

24.01.2020

Valeriu Doibani

Denumirea ofertantului

Denumirea
emitentului

Valoarea
nominală
lei

Preţ
propus
lei

Nr. de
acţiuni ce
constituie
obiect al
ofertei

UNIVERSUL SA

10,00

10,00

3 275

TOCUȘOR SA

20,00

25,00

56 392

Tranzacții efectuate pe piața reglementată
În ianuarie 2020, pe piața reglementată au
fost efectuate 38 tranzacții în volum de
12,79 mil. lei raportate la 0,03 mil. valori
mobiliare.
Potrivit structurii tranzacțiilor efectuate în
luna ianuarie 2020, ponderea maximă
după volum revine tranzacțiilor de
vânzare-cumpărare în volum de 12,45
mil. lei sau 97,34 % din volumul total al
tranzacțiilor pe piața reglementată.
Totodată, tranzacțiile efectuate prin
intermediul licitațiilor cu strigare (pachet
unic) constituie 0,34 mil. lei sau 2,66 %
din volumul total al tranzacțiilor efectuate
pe piața reglementată. Diagrama nr.3.

Tranzacții efectuate în afara pieței reglementate sau MTF
Conform rapoartelor prezentate de către
entități, în ianuarie 2020 în afara pieței
reglementate sau MTF au fost efectuate 1861
de tranzacții în volum de 27,46 mil. lei
raportate la 0,54 mil. unități de valori
mobiliare.
Potrivit structurii tranzacţiilor efectuate în
afara pieței reglementate sau MTF, ponderea
maximă după volum revine tranzacțiilor de
vânzare-cumpărare care constituie 25,08 mil.
lei sau 91,33%, respectiv alte tranzacții
(moștenire, donație, succesiunea valorilor
mobiliare în urma reorganizării persoanei
juridice acționar etc. ) – 2,38 mil. lei sau 8,67% din volumul total al tranzacțiilor efectuate în
afara pieței reglementate sau MTF Diagrama nr. 4.
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