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PIAŢA VALORILOR MOBILIARE
PIAŢA PRIMARĂ
În ianuarie 2008, în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ţinut de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(C.N.P.F.), au fost înregistrate valori mobiliare emise la constituirea societăţilor pe acţiuni şi în emisiuni
suplimentare de acţiuni în volum total de 22,77 mil. lei.
Pe parcursul perioadei de referinţă a fost înregistrată o singură emisiune de valori mobiliare plasate la
constituirea societăţilor pe acţiuni în volum de cca 2,27 mil.lei şi 2 emisiuni suplimentare în volum de cca 20,50
mil.lei (Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1 Lista societăţilor pe acţiuni, emisiunile de valori mobiliare ale cărora au fost înregistrate în
Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare în ianuarie 2008
Valoarea
Valoarea
nominală
Numărul
de plasare
Codul ISIN al
a unei
Suma emisiunii,
de valori
a unei
valori
Denumirea emitentului
valorilor
lei
mobiliare
valori
mobiliare
mobiliare,
plasate
mobiliare,
lei
lei
Emisiunile de acţiuni, plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni
MD14TEPO1005
2276480
227648
Total
2276480
227648
Emisiuni suplimentare de acţiuni
„Transenergoproiect” S.A.
MD14GOPR1005
496810
49681
BC „Investprivatbank” S.A.
MD14INPV1008
20000000
200000
Total
20496810
249681
TOTAL
22773290
477329
ÎM „Tec-Power” S.A.

10

10

10
100

10
100

Volumul emisiunilor de valori mobiliare în luna ianuarie 2008 a fost cu 21,50 mil.lei mai mare decît în luna
similară a anului precedent (Tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2 Volumul emisiunilor de valori mobiliare în ianuarie 2004-2008 (mil. lei)
Tipul emisiunii
Emisiuni efectuate la
constituirea societăţilor pe
acţiuni
Emisiuni
suplimentare
acţiuni
Total

de

2004

2005

2006

2007

2008

1,33

0

0,01

0,11

2,27

2008 faţă
de 2007, %
de 21ori

0,11

0,01

9,88

1,17

20,50

de 17,5 ori

1,44

0,01

9,89

1,28

22,77

de 17,8 ori

PIAŢA SECUNDARĂ
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În ianuarie 2008 pe piaţa secundară
Diagrama nr. 1 Evoluţia tranzacţiilor pe piaţa secundară a valorilor mobiliare în
au fost efectuate 1914 tranzacţii cu valori
luna ianuarie (2003 - 2007)
mobiliare în volum total de 92,22 mil. lei,
înregistrîndu-se o diminuare cu 266,48 mil.
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secundară (Diagrama nr. 2). În acelaşi timp,
se evidenţiază o prevalare a numărului tranzacţiilor înregistrate pe segmentul extrabursier în comparaţie cu numărul
tranzacţiilor bursiere (Diagrama nr. 3).
Diagrama nr.2 Structura
tranzacţiilor pe piaţa secundară în
luna
ianuarie 2008
(după volumul tranzacţiilor)

Diagrama nr. 3 Structura tranzacţiilor
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În ianuarie 2008 faţă de decembrie 2007 numărul tranzacţiilor a crescut cu 156 de unităţi, însă, volumul total al
tranzacţiilor înregistrate pe piaţa secundară s-a micşorat cu 51,50 mil. lei.
În ianuarie 2008 nu au fost înregistrate oferte tender de procurare sau vînzare a valorilor mobiliare pe piaţa
secundară. Totodată, C.N.P.F. a înregistrat unele modificări în condiţiile ofertelor tender iniţiate anterior, şi anume:
- condiţiile ofertei tender iniţiată de Znidar Robert, obiectul căreia îl constituie achiziţionarea a 22224 acţiuni
ordinare nominative emise de S.A. „Floarea Soarelui”, la preţul de 20 lei per acţiune, cu termen de acţiune pe o
perioadă de 30 de zile din data anunţării, prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.2/3 din 17.01.2008 au fost modificate prin
majorarea preţului unei acţiuni pînă la 28 lei şi extinderea termenului de acţiune a ofertei pînă la 25 februarie 2008;
- condiţiile ofertei tender anunţată de Drukker Iurii, obiectul căreia îl constituie achiziţionarea a 35000 acţiuni
ordinare nominative ale S.A. „Floarea Soarelui”, la preţul de 25 lei per acţiune, cu termenul de acţiune de 30 zile din
data anunţării, prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 3/3 din 24.01.2008 au fost modificate prin majorarea preţului unei acţiuni
pînă la 30 lei şi extinderea termenului de acţiune a ofertei pe o perioadă de 40 zile din data anunţării.
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Pe piaţa bursieră în ianuarie
Diagrama nr. 4 Tranzacţiile bursiere în luna ianuarie (2004-2008)
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de vînzare – cumpărare, care constituie
42,61 mil.lei sau 82,05% din volumul
total al tranzacţiilor bursiere. Volumul tranzacţiilor înregistrate în cadrul licitaţiilor constituie 8,86 mil. lei (17,06%).

În această categorie au fost incluse şi tranzacţiile înregistrate în cadrul licitaţiilor cu pachetele de acţiuni ale
fondurilor de investiţii în proces de lichidare, volumul cărora constituie 2,11 mil.lei (4,06%). Volumul tranzacţiilor
de răscumpărare de către emitent a valorilor mobiliare anterior plasate de el constituie 0,45 mil. lei (0,87%), iar
volumul tranzacţiilor înregistrate în cadrul ofertei tender – 0,01 mil. lei (0,02%) (Diagrama nr.5).
Volumul celor mai semnificative 14 tranzacţii
Diagrama nr. 5 Structura tranzacţiilor bursiere
ianuarie 2008
constituie 41,56 mil. lei sau 80,02 % din volumul total al
tranzacţiilor pentru luna respectivă, din care:
82,05%
- 5 tranzacţii cu acţiunile emise de către S.A.
„Mezon” în volum de 19,02 mil. lei;
- 3 tranzacţii cu acţiunile emise de S.A. „Produse
cerealiere” în volum de 6,75 mil.lei;
4,06%
- tranzacţia cu acţiunile emise de S.A. „Fabrica de
pâine din Orhei” în volum de 6,35 mil.lei;
13,00% 0,02% 0,87%
- tranzacţia cu acţiunile emise de S.A.
Tranzacţii de vînzare-cumpărare - 42,61 mil.lei
„Magistrala” în volum de 5,76 mil. lei;
Tranzacţii înregistrate în cadrul licitaţiilor cu pachetele de acţiuni ale fondurilor de investiţii
- 4 tranzacţii cu acţiunile emise de S.A. „Semnal”
- 2,11 mil.lei
Tranzacţii de răscumpărare - 0,45 mil.lei
în volum de 3,68 mil.lei
Tranzacţii înregistrate în cadrul ofertelor tender - 0,01 mil.lei
Cele mai solicitate au fost acţiunile societăţilor pe
Alte tranzacţii cu strigare (pachete unice) - 6,75 mil.lei
acţiuni „Consmont” (72 tranzacţii) şi Combinatul de
panificaţie „Franzeluţa” (59 tranzacţii).
Segmentul extrabursier

Cel mai mare volum pe segmentul
extrabursier a fost înregistrat în cadrul a 4
tranzacţii de vînzare - cumpărare,
constituind 26,84 mil.lei (66,64%), şi
anume:
- 2 tranzacţii cu acţiunile ÎM „Elat”
S.A. în volum de 17,67 mil. lei;
tranzacţia cu acţiunile B.C.
„Universalbank” S.A. în volum de 7,94
mil.lei;
- tranzacţia cu acţiunile „Cimişlia”
S.A. în volum de 1,24 mil.lei.

140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

126,38

2155

30,95

9,78
2004

6348

1237

1702

821
2005

2006

Volumul tranzacţiilor

40,28

32,91

2007

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

u n i tă ţi

Diagrama nr. 6 Evoluţia tranzacţiilor extrabursiere în luna ianuarie (2004-2008)
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În ianuarie 2008 pe segmentul
extrabursier au fost înregistrate 1702
tranzacţii în volum de 40,28 mil. lei.
Volumul acestor tranzacţii, comparativ cu
decembrie 2007, s-a micşorat cu 27,12
mil.lei, iar în raport cu indicatorul din
ianuarie 2007 a înregistrat o creştere cu
7,37 mil.lei (Diagrama nr. 6).
În
structura
tranzacţiilor
extrabursiere din perioada de raport
ponderea maximă revine tranzacţiilor de
vînzare – cumpărare, care constituie 38,63
mil. lei sau 95,91% din volumul total al
tranzacţiilor înregistrate pe segmentul
respectiv. Tranzacţiilor cu valori mobiliare
nesolicitate în condiţiile Legii nr.392-XIV
din 13.05.1999 le revin
1,64%,
tranzacţiilor efectuate în conformitate cu
hotărîrile
judecătoreşti
–
1,52%,
tranzacţiilor de moştenire – 0,73%
(Diagrama nr.7).

2008

Numărul tranzacţiilor

Diagrama nr. 7 Structura tranzacţiilor extrabursiere
în luna ianuarie 2008
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