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PIAŢA DE CAPITAL
PIAŢA PRIMARĂ
În martie 2020 în Registrul de stat al valorilor mobiliare a fost înregistrată o emisiune suplimentară
în valoare de 0,70 mil. lei, reflectată în tabelul ce urmează. (Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1 Emisiunile de valori mobiliare înregistrate în Registrul de stat
al valorilor mobiliare în martie 2020
Denumirea emitentului

SA ,,CONRAT"
Total general

Numărul de Valoarea
Preţul de
valori
nominală a plasare a
Codul ISIN al
Suma
mobiliare unei valori unei valori
valorilor mobiliare emisiunii, lei
plasate,
mobiliare, mobiliare,
unităţi
lei
lei
Emisiuni suplimentare de acţiuni
MD14ONRA1003
700 000
700 000
1
1
700 000

Volumul emisiunilor de acţiuni în martie
2020 s-a diminuat comparativ cu aceeași
lună a anului precedent cu 4,1 mil. lei
Diagrama nr. 1.
În ianuarie – martie 2020 a fost realizată 1
emisiune de valori mobiliare în valoare
totală de 0,70 mil. lei, ceea ce constituie o
descreștere cu 13,61 mil. lei comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent.
Evoluția volumului și a numărului
emisiunilor de valori mobiliare în ianuarie
– martie 2016 - 2020 este reflectată în
Diagrama nr. 2 și Diagrama nr. 3.
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TRANZACȚII EFECTUATE PE PIAŢA SECUNDARĂ
În ianuarie-martie 2020 pe piața secundară au fost efectuate 2453 tranzacții cu valori
mobiliare corporative în volum de 282,97 mil. lei raportate la 189,65 mil. valori mobiliare,
volumul acestora înregistrând o diminuare cu 1541,33 mil. lei sau cu 84,49% comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent. (Tabelul nr.2)
Tabelul nr. 2 Indicatorii privind volumele tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative înregistrate în
ianuarie- martie 2019-2020
ianuarie- Piața reglementată
martie
Numărul
tranzacțiilor
(unități)

2019
2020

22
86

Sistemul multilateral de
tranzacționare (MTF)

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

1525,94
32,35

33
0

Tranzacții în afara pieței
reglementate sau MTF

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

1,48
0

343
2367

Total piaţa secundară

Volumul
tranzacțiilor
(mil.lei )

Numărul
total al
tranzacțiilor (unități)

Volumul
total al tranzacțiilor
(mil.lei )

296,88
250,62

398
2453

1824,30
282,97

Ponderea tranzacţiilor înregistrate pe piața secundară în martie 2020, după volumul
tranzacţiilor și după numărul tranzacțiilor, este reflectată în Diagrama nr. 4 și Diagrama nr. 5.

Tranzacții efectuate pe piața reglementată
În martie 2020, pe piața reglementată au fost
efectuate 14 tranzacții în volum de 5,13 mil.
lei raportate la 0,25 mil. valori mobiliare.
Potrivit structurii tranzacţiilor efectuate în
martie 2020, ponderea maximă după volum
revine tranzacțiilor de vânzare-cumpărare care
constituie 3,34 mil. lei sau 65,11% din
volumul total al tranzacțiilor pe piața
reglementată.
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Totodată, tranzacțiile efectuate prin intermediul licitațiilor cu strigare (pachet unic)
constituie 1,67 mil. lei sau 32,55%. Tranzacțiile efectuate prin intermediul ofertelor de
preluare pe piața secundară constituie 0,12 mil. lei sau 2,34% din volumul total al
tranzacțiilor pe piața reglementată Diagrama nr.6.

Tranzacții efectuate în afara pieței reglementate sau MTF
Conform rapoartelor prezentate de către
Diagrama nr. 7 Structura tranzacțiilor în afara pieței reglementate sau
entități, în martie 2020 în afara pieței
MTF în martie 2020
reglementate sau MTF au fost efectuate
175 de tranzacții în volum de 207,94 mil.
99,48%
lei raportate la 188,28 mil. valori
mobiliare.
Potrivit structurii tranzacţiilor efectuate în
0,52%
afara pieței reglementate sau MTF,
ponderea maximă după volum revine
tranzacțiilor de vânzare-cumpărare care
constituie 206,85 mil. lei sau 99,48%
Tranzacții de vânzare –cumpărare -206,85 mil. lei
Alte tranzacții -1,09 mil .lei
respectiv, alte tranzacții (moștenire,
donație,
retragerea
obligatorie
în
condiţiile art.30 din Legea privind piaţa
de capital, distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului bunurilor în formă de valori
mobiliare) – 1,09 mil. lei sau 0,52% din volumul total al tranzacțiilor efectuate în afara
pieței reglementate sau MTF Diagrama nr.7.
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