Piața de capital din România își continuă expansiunea cu un
ritm mai scăzut decât în 2021, pe fondul incertitudinii
economice și geopolitice
Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), atât segmentul reglementat, cât și SMT, a ajuns la 229
miliarde RON la sfârșitul primului trimestru din 2022, cu 20% peste nivelul atins în perioada similară a anului trecut, dar sub
nivelul înregistrat la 31 decembrie 2021, potrivit raportului „Multiplii de evaluare ai companiilor listate la Bursa de Valori
București”, realizat de PwC România.
În 2021, piața locală de capital a stabilit un record în ceea ce privește capitalizarea, aceasta crescând cu peste 50% și
ajungând la 249 miliarde RON (50 miliarde EUR) la sfârșitul anului, într-un context mai favorabil față de anul anterior, cu o
reducere a îngrijorărilor legate de pandemie /restricții și o mai mare vizibilitate internațională, ca urmare a includerii mai
multor companii românești în indicii FTSE.
„2021 a fost un an foarte bun pentru piața de capital din România, cu trei listări de acțiuni pe segmentul reglementat, după
doi ani de pauză și un nivel record al capitalizării bursiere. Deși a dovedit în anii pandemiei că este o bursă cu o reziliență
crescută la șocuri și incertitudine, 2022 a venit cu noi provocări atât din punct de vedere macroeconomic – inﬂație și dobânzi
mai mari -, cât și geopolitic – războiul din Ucraina, ceea ce face ca investitorii să ﬁe mai prudenți. Totuși, companiile iau în
considerare tot mai mult bursa ca sursă de ﬁnanțare”, a declarat Sorin Petre, Partener PwC România, potrivit unui comunicat
de presă postat pe pagina de internet a companiei.
Segmentul SMT – Aero rămâne cel mai atractiv pentru listări, în special pentru companiile mici și mijlocii, în primul trimestru
2022 ﬁind înregistrate șapte listări noi pe această piață. În 2021 au fost ﬁnalizate cu succes 20 de listări pe MTS, sectoarele
IT și agribusiness ﬁind cele mai bine reprezentate. În urma acestor noi listări și datorită evoluției pozitive a companiilor deja
listate, capitalizarea de piață a segmentului SMT la sfârșitul anului 2021 s-a dublat în decurs de un an (4 miliarde EUR la 31
dec. 2021 față de 2 miliarde EUR la 31 dec. 2020).
Conform sursei citate, listările de obligațiuni au devenit și ele tot mai atractive, în cursul anului 2021 segmentul principal al
BVB înregistrând 15 noi emisiuni de obligațiuni de stat și corporative. Mai mult, ﬁnanțarea verde devine din ce în ce mai
vizibilă, astfel că pe piața de capital din România au loc primele listări de obligațiuni verzi prin intermediul Raiﬀeisen Bank
(prin cele două emisiuni) și BCR.
„Bursa de la București este o bursă stabilă, care a demonstrat rezilientă la șocurile produse de criza sanitară și care a
continuat să performeze într-un context macroeconomic incert. Analiza realizată pe ultimii 10,3 ani arată o îmbunătățire a
performanței Bursei de Valori București cu toate că aceasta este încă dependentă de capitalul străin. Concluzia studiului
indică faptul că investitorii de pe piața de capital au câștigat în medie cu până la 14% mai mult decât investitorii în
obligațiuni guvernamentale atunci când vorbim de indicele BET-TR sau cu 5% peste dacă vorbim de BET, ceea ce poate
reprezenta un argument suplimentar pentru investițiile pe Bursă”, a spus Raluca Alexandra Capațina-Stoica, Manager PwC
România.
Totodată, studiul relevă că:
Valoarea cumulată a celor trei oferte publice inițiale de pe piața reglementată în 2021 a depășit 900 de milioane
RON.
Indicele BET a înregistrat o creștere cu 14%, de la 11.190 puncte la 31 martie 2021 la 12.712 puncte la 31
martie 2022, ca urmare a creșterii numărului investitorilor și a unei vizibilități internaționale mai mari a pieței
locale de capital odată cu includerea mai multor companii românești listate în indicii FTSE.
Ponderea capitalizării bursiere BVB în Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la 20,9% la sfârșitul anului 2021,
România situându-se în urma unor țări din regiune precum Cehia, Grecia, Croația și Bulgaria, dar peste Slovenia,
Ungaria, Cipru și Slovacia.
La 31 decembrie 2021, sectoarele de activitate cu cea mai mare capitalizare bursieră erau: Petrol și gaze și
Servicii ﬁnanciare (ﬁecare cu peste 30% pondere în capitalizarea BVB) și Energie electrică (cu o pondere de 14%
în capitalizarea BVB).
În 2021, valoarea totală tranzacționată pe segmentul principal al BVB (societățile analizate) a fost de 9 miliarde
RON, reprezentând 6% din capitalizarea bursieră la sfârșitul anului. Sectoarele cu cele mai mari valori
tranzacționate în 2021 au fost: Servicii ﬁnanciare, Petrol și gaze și Materiale, cu ponderi de 42%, 23% și 9% în

valoarea totală tranzacționată.
BVB a continuat în 2021 să își extindă inițiativa ESG menită să ofere informații despre obiectivele și realizările în
materie de sustenabilitate pentru companiile listate, prin utilizarea ratingurilor de risc Sustainalytics. Începând
cu luna februarie 2022, primele scoruri ESG sunt disponibile pentru nouă companii listate la BVB.

