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Prime Analyzer este platforma Prime Transaction de analiza fundamentala si tehnica a 

societatilor listate. 

 

Exista doua meniuri, unul general, cu informatii despre intreaga piata, si unul de simbol, 

cu informatii despre un singur simbol selectat de utilizator. 

 

Structura meniului general 

1. Prima Pagina (Acasa) 
 

 
 

Sectiunile prezente pe prima pagina sunt urmatoarele: 

 

Carusel cu urmatoarele informatii: 

- Statistici piata: volumul, valoarea si numarul total de tranzactii pentru Piata 

principala a BVB si pentru ATS 

- Cele mai mari 5 volume: emitentii cu cele mai mari 5 valori tranzactionate in 

sedinta curenta 

- Cele mai mari 5 cresteri: emitentii cu cele mai mari 5 cresteri de pret in 

sedinta curenta 
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- Cele mai mari 5 scaderi: emitentii cu cele mai mari 5 scaderi de pret in sedinta 

curenta 

- Indici: valorile si variatiile de pret pentru indicii BVB 

- Cursuri valutare: cursul valutar EUR/RON si USD/RON 

 

Grafic “Evolutia indicilor”: utilizatorul poate selecta unul dintre indicii BVB pentru 

a vedea evolutia recenta a acestuia. 

 

Stiri si comunicate: cele mai recente stiri si comunicate la nivelul intregii piete. 

 

Calendar financiar: urmatoarele evenimente din calendarul financiar al tuturor 

emitentilor. Denumirea evenimentelor este in limba engleza. 

 

Centralizator dividende: dividendele care urmeaza sa fie distribuite de companiile 

din piata in perioada urmatoare. Atunci cand nu exista niciun dividend aprobat pentru 

perioada urmatoare, sunt afisate cele mai recente dividende acordate anterior. 

 

Rapoarte de analiza: cele mai recente rapoarte de analiza ale Prime Transaction. 

 

Comparatie rapida: Link catre pagina “Comparatie rapida”, cu lista de emitenti de 

afisat precompletata sub forma unuia dintre indici. 

 

Stock screener: Link catre pagina “Stock screener”, cu trei dintre indicatorii dupa 

care se face filtrarea precompletati. 
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2. Dividende 
 

 
 

 

Pagina contine o centralizare a dividendelor la nivelul intregii piete pentru un an 

calendaristic ce poate fi selectat din partea dreapta sus a paginii. Tot din dreapta sus 

poate fi cautat un emitent anume in tabel. Anul este cel aferent profitului din care se 

repartizeaza dividendele, nu cel in care sunt distribuite acestea. 

 

Tabelul contine o serie de date referitoare la distributiile de dividende. Printre acestea 

se numara data AGA, data de inregistrare, ultima zi in care pot fi cumparate actiuni cu 

drept de dividend, data ex-dividend, valoarea dividendului, rata de distributie a 

profitului catre dividende sau randamentul raportat la pretul de piata. 

 

Randamentul este calculat cu pretul mediu din ziua curenta pentru dividendele la care 

nu a trecut data ex-dividend si cu pretul mediu din ultima zi la care se puteau cumpara 

actiuni cu drept de dividend pentru celelalte. 

 

Tabelul poate fi sortat in functie de oricare dintre campuri. 
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3. Stiri si comunicate 
 

 
 

 

Cele mai recente stiri si comunicate din piata. Implicit sunt afisate atat stirile, cat si 

comunicatele. Din dreapta sus pot fi selectate doar stirile, doar comunicatele de la 

emitenti sau ambele. De asemenea, pot fi cautate stiri si/sau comunicate dupa cuvinte 

cheie. 
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4. Rapoarte de analiza 
 

 
 

Cele mai recente rapoarte de analiza realizate de Prime Transaction. Pot fi cautate 

rapoarte de analiza in functie de cuvinte cheie, simbol sau data publicarii. 
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5. Calendar financiar 
 

 
 

 

Evenimentele trecute si viitoare din calendarul financiar al emitentilor. Implicit sunt 

afisate evenimentele viitoare, utilizatorul putand trece de la evenimentele viitoare la 

cele trecute si invers din partea dreapta sus a paginii. 

 

Tot din dreapta sus pot fi cautate simboluri in tabel. 

 

Denumirile evenimentelor sunt in limba engleza. 

 



   

  www.primet.ro   

 

9 

6. Stock screener 
 

 

 
 

  

Stock screener-ul este un instrument care permite filtrarea actiunilor in functie de mai 

multe criterii. Aceste criterii sunt impartite in trei categorii: 

 

- Multipli ce piata 

o P/E: Price/Earnings ratio, sau PER – raportul dintre pretul actiunii si 

profitul pe actiune. 

o P/BV: Price/Book Value – raportul dintre pretul actiunii si activul net 

pe actiune. 

o P/S: Price/Sales – raportul dintre pretul actiunii si cifra de afaceri. 

o EV/EBITDA – raportul dintre indicatorul Enterprise Value si 

indicatorul EBITDA, unde: 

 Enterprise Value este egal cu capitalizarea emitentului, la care 

se adauga datoria neta (datorii minus numerar si echivalente de 

numerar) 
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 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) este egal cu profitul operational la care se adauga 

cheltuielile cu deprecierea si amortizarea. 

o EV/S: EV/Sales – raportul dintre indicatorul Enterprise Value si cifra 

de afaceri. 

- Indicatori financiari 

o ROE: Return on equity, sau rentabilitatea capitalului propriu – raportul 

intre profitul net si capitalurile proprii. 

o ROA: Return on assets, sau rentabilitatea activelor – raportul intre 

profitul net si activele totale 

o ROCE: Return on capital employed, sau rentabilitatea capitalului 

angajat – raportul intre rezultatul operational si suma pasivelor pe 

termen lung (capitaluri proprii plus datorii pe termen lung) 

o Grad indatorare – raportul dintre datoriile totale si activele totale 

o Randament ultimul dividend aprobat – randamentul urmatorului 

dividend sau a celui mai recent dividend anterior, raportat la pretul 

mediu din data curenta pentru dividendele la care nu a trecut data de 

inregistrare sau la pretul mediu din ultima zi cu drept de dividend 

pentru celelalte. 

o Dividend payout ratio – raportul intre dividendul pe actiune si profitul 

pe actiune in anul in care a fost obtinut profitul din care se distribuie 

dividendele. 

o Productivitate – raportul intre cifra de afaceri si numarul de angajati 

o Profit pe angajat – raportul intre profitul net si numarul de angajati 

o Marja neta de profit – raportul intre profitul net si cifra de afaceri 

o Marja operationala – raportul intre profitul operational si cifra de 

afaceri 

- Date de tranzactionare 

o Valoare medie tranzactii 60 zile – media tranzactiilor pe ultimele 60 de 

sedinte de tranzactionare 

o Variatie pret 1 luna 

o Variatie pret 3 luni 

o Variatie pret 12 luni 

o Variatie pret an curent – variatia pretului comparativ cu ultima sedinta 

de tranzactionare a anului trecut 

 

Pentru ca un criteriu sa fie luat in calcul, el trebuie bifat. 

 

Valorile intre care sa se incadreze fiecare indicator pot fi selectate fie completand 

campurile de minim si maxim aferente, fie miscand cursorul de minim sau pe cel de 

maxim. 

 

Implicit sunt afisati emitentii de pe ambele piete, BVB si ATS, putand fi selectata 

doar una dintre piete de catre utilizator. 
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In partea de jos a paginii sunt afisate rezultatele filtrarii sub forma unui tabel care 

contine valorile tuturor indicatorilor, pentru simbolurile care se incadreaza in criteriile 

de filtrare stabilite in partea de sus a paginii. 

 

Din partea dreapta sus a tabelului pot fi cautate simboluri intre rezultatele filtrarii. 

 

Indiferent de criteriile bifate, la filtrare sunt exclusi emitentii pentru care nu exista 

date financiare mai recente de doi ani. 
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7. Comparatie rapida 
 

 
 

  

Pagina de comparatie rapida afiseaza un tabel cu o serie de indicatori prestabiliti, 

pentru o lista de simboluri. Exista mai multe liste predefinite, care includ actiunile din 

componenta indicilor BVB, iar fiecare utilizator poate defini la randul sau liste 

personale. Informatiile afisate in pagina de comparatie rapida sunt urmatoarele: 

 

- Simbol 

- Nume – denumirea emitentului 

- Pret – ultimul pret de tranzactionare pentru fiecare emitent 

- Variatie 12 luni 

- Variatie 3 luni 

- Variatie 1 luna 

- P/E: Price/Earnings ratio, sau PER – raportul dintre pretul actiunii si profitul 

pe actiune. 

- P/BV: Price/Book Value – raportul dintre pretul actiunii si activul net pe 

actiune. 

- P/S: Price/Sales – raportul dintre pretul actiunii si cifra de afaceri. 

- Capitalizare 
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- ROE: Return on equity, sau rentabilitatea capitalului propriu – raportul intre 

profitul net si capitalurile proprii. 

- ROA: Return on assets, sau rentabilitatea activelor – raportul intre profitul net 

si activele totale 

- Marja neta – raportul intre profitul net si cifra de afaceri 

- Efectul de levier – raportul intre datoriile totale si capitalurile proprii 

- Valoare medie tranzactii 60 zile – media tranzactiilor pe ultimele 60 de 

sedinte de tranzactionare 

 

8. Prime Analyzer tips 
 

Lista cu materiale PDF si linkuri utile pentru utilizatorii Prime Analyzer. 

 

Structura meniului de simbol 
 

1. Prima Pagina (Acasa) 
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Sectiunile prezente pe prima pagina sunt urmatoarele: 

 

Caseta cu datele de tranzactionare pentru emitentul selectat. Include pretul la 

care s-a realizat ultima tranzactie cu actiunile emitentului, variatia nominala si 

procentuala a pretului in ziua curenta, cel mai bun pret de cumparare si volumul 

ordinelor de cumparare de la acel pret, cel mai bun pret de vanzare si volumul 

ordinelor de vanzare de la acel pret. 

 

Carusel cu date de tranzactionare, cu urmatoarele sectiuni: 

- Detalii tranzactionare 

o Pret referinta 

o Pret de deschidere in sedinta curenta 

o Pret minim in sedinta curenta 

o Pret maxim in sedinta curenta 

o Pret mediu in sedinta curenta 

o Volum total de actiuni tranzactionate in sedinta curenta 

o Valoare totala a tranzactiilor in sedinta curenta 

o Numar de tranzactii cu actiunile emitentului in sedinta curenta 

- Variatii pret 

o Variatie an curent – variatia pretului comparativ cu ultima sedinta de 

tranzactionare din anul precedent 

o Variatie pret 1 luna 

o Variatie pret 3 luni 

o Variatie pret 12 luni 

- Alte informatii 

o Capitalizare 

o Pretul minim pe ultimele 52 de saptamani 

o Pretul maxim pe ultimele 52 de saptamani 

o Valoare medie tranzactii pe ultimele 60 de sedinte de tranzactionare 

 

Grafic cu evolutia pretului actiunii. Poate fi selectat un interval de pret din mai 

multe variante: YTD (Year to date – de la inceputul anului pana ain prezent), 6 luni, 1 

an, 3 ani, 5 ani. 

 

Calendar financiar: urmatoarele evenimente din calendarul financiar al emitentului 

selectat. Denumirea evenimentelor este in limba engleza. 

 

Stiri si comunicate: cele mai recente stiri si comunicate pentru emitentul selectat. 

 

Rapoarte de analiza: cele mai recente rapoarte de analiza ale Prime Transaction 

referitoare la emitentul selectat. 

 

Actionariat: actionarii cu detineri peste pragul de raportare impus de legislatia pietei 

de capital. 
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Prezentare: informatii legate de companie, actiunile acesteia si piata pe care se 

tranzactioneaza. 

 

2. Date financiare 
 

Bilant 

 

 
 

Pagina contine o selectie de indicatori din bilantul publicat de emitent. 

 

Exista mai multe variante de afisare, in functie de necesitatile utilizatorului, 

selectabile din partea dreapta sus a paginii. Astfel, pot fi afisate ultimele 5 raportari 

disponibile, indiferent de tipul acestora (trimestrial, semestrial, la noua luni sau 

anual), ultimele 5 raportari anuale, ultimele 5 raportari trimestriale, ultimele 5 

raportari semestriale sau ultimele 5 raportari la noua luni. Perioada pentru care se face 

afisarea se stabileste tot din partea dreapta sus, selectand anul la care ne raportam. De 

exemplu, pentru a vedea raportarile anuale intre anii 2010 si 2014 selectam anul 2014 

si tipul raportarii „Ultimii 5 ani”. 
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In tabel sunt afisati doar indicatorii pentru care exista valori cel putin pentru una din 

raportarile selectate, asa ca este posibil ca modul de afisare sa difere in functie de 

perioada selectata. 

 

 

Cont de profit si pierdere 

 

 
 

Pagina contine o selectie de indicatori din contul de profit si pierdere publicat de 

emitent. 

 

Exista mai multe variante de afisare, in functie de necesitatile utilizatorului, 

selectabile din partea dreapta sus a paginii. Astfel, pot fi afisate ultimele 5 raportari 

disponibile, indiferent de tipul acestora (trimestrial, semestrial, la noua luni sau 

anual), ultimele 5 raportari anuale, ultimele 5 raportari trimestriale, ultimele 5 

raportari semestriale sau ultimele 5 raportari la noua luni. Perioada pentru care se face 

afisarea se stabileste tot din partea dreapta sus, selectand anul la care ne raportam. De 

exemplu, pentru a vedea raportarile anuale intre anii 2010 si 2014 selectam anul 2014 

si tipul raportarii „Ultimii 5 ani”. 
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In tabel sunt afisati doar indicatorii pentru care exista valori cel putin pentru una din 

raportarile selectate, asa ca este posibil ca modul de afisare sa difere in functie de 

perioada selectata.  

 

3. Indicatori financiari si multipli de piata 
 

Indicatori financiari 

 

 
 

Pagina contine un tabel cu indicatori financiari calculati pe baza rezultatelor 

financiare ale emitentului. 

 

Indicatorii afisati in pagina sunt urmatorii: 

 

- ROE: Return on equity, sau rentabilitatea capitalului propriu – raportul intre 

profitul net si capitalurile proprii. 

- ROA: Return on assets, sau rentabilitatea activelor – raportul intre profitul net 

si activele totale 

- ROCE: Return on capital employed, sau rentabilitatea capitalului angajat – 

raportul intre rezultatul operational si suma pasivelor pe termen lung 

(capitaluri proprii plus datorii pe termen lung) 
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- Marja operationala – raportul intre profitul operational si cifra de afaceri 

- Marja EBITDA – raportul intre EBITDA si cifra de afaceri 

- Marja bruta de profit – raportul intre profitul brut si cifra de afaceri 

- Marja neta de profit – raportul intre profitul net si cifra de afaceri 

- EPS: Earnings per share – profitul net raportat la numarul de actiuni 

- BVPS: Book value per share – capitalurile proprii raportate la numarul de 

actiuni 

- Sales/Share – cifra de afaceri raportata la numarul de actiuni 

- Productivitate – raportul intre cifra de afaceri si numarul de angajati 

- Profit pe angajat – raportul intre profitul net si numarul de angajati 

- Lichiditate curenta – raportul intre activele circulante (pe terman scurt) si 

datoriile pe termen scurt 

- Lichiditate imediata – raportul intre activele circulante exceptand stocurile si 

datoriile pe termen scurt 

- Viteza de rotatie a activelor – raportul intre cifra de afaceri si activele totale 

- Dividend payout ratio – raportul intre dividendul pe actiune si profitul pe 

actiune in anul in care a fost obtinut profitul din care se distribuie dividendele. 

- Randament dividendului – randamentul urmatorului dividend sau a celui mai 

recent dividend anterior, raportat la pretul mediu din data curenta pentru 

dividendele la care nu a trecut data de inregistrare sau la pretul mediu din 

ultima zi cu drept de dividend pentru celelalte. 

- Gradul de indatorare – raportul dintre datoriile totale si activele totale 

- Efectul de levier – raportul intre datoriile totale si capitalurile proprii 

 

 

Pe prima coloana sunt afisati indicatorii aferenti ultimei raportari financiare 

disponibile, luand in considerare anul selectat in partea dreapta sus a paginii. 

Indicatorii care contin date din contul de profit si pierdere sunt calculati cu valorile 

aferente ultimelor 12 luni consecutive pentru care exista date disponibile. De 

exemplu, daca ultima raportare este cea din trimestrul 1 2017, profitul pe actiune se 

va calcula cu profitul net din perioada 31 martie 2016 – 31 martie 2017. 

 

Pe urmatoarele coloane sunt indicatorii calculati pentru raportarile financiare anuale 

din anii precedenti. 
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Multipli de piata 

 

 
 

Pagina contine un tabel cu multipli de piata calculati pe baza rezultatelor financiare 

ale emitentului. 

 

Indicatorii afisati in pagina sunt urmatorii: 

 

- P/E: Price/Earnings ratio, sau PER – raportul dintre pretul actiunii si profitul 

pe actiune. 

- P/BV: Price/Book Value – raportul dintre pretul actiunii si activul net pe 

actiune. 

- P/S: Price/Sales – raportul dintre pretul actiunii si cifra de afaceri. 

- EV/EBITDA – raportul dintre indicatorul Enterprise Value si indicatorul 

EBITDA, unde: 

o Enterprise Value este egal cu capitalizarea emitentului, la care se 

adauga datoria neta (datorii minus numerar si echivalente de numerar) 

o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) este egal cu profitul operational la care se adauga 

cheltuielile cu deprecierea si amortizarea. 

- EV/S: EV/Sales – raportul dintre indicatorul Enterprise Value si cifra de 

afaceri. 
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Pe prima coloana sunt afisati multiplii aferenti ultimei raportari financiare disponibile, 

luand in considerare anul selectat in partea dreapta sus a paginii. Multiplii care contin 

date din contul de profit si pierdere sunt calculati cu valorile aferente ultimelor 12 

luni consecutive pentru care exista date disponibile. De exemplu, daca ultima 

raportare este cea din trimestrul 1 2017, profitul pe actiune se va calcula cu profitul 

net din perioada 1 aprilie martie 2016 – 31 martie 2017. 

 

Pe urmatoarele coloane sunt multiplii de piata calculati pentru raportarile financiare 

anuale din anii precedenti. Preturile folosite pentru calculul acestora sunt cele de la 

data de 15 februarie a anului urmator. 

 

4. Dividende 
 

 
 

 

Pagina contine un tabel cu dividendele acordate de emitentul de-a lungul timpului. 

 

Tabelul contine o serie de date referitoare la distributiile de dividende. Printre acestea 

se numara data AGA, data de inregistrare, ultima zi in care pot fi cumparate actiuni cu 

drept de dividend, data ex-dividend, valoarea dividendului, rata de distributie a 

profitului catre dividende sau randamentul raportat la pretul de piata. 
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Randamentul este calculat cu pretul mediu din ziua curenta pentru dividendele la care 

nu a trecut data ex-dividend si cu pretul mediu din ultima zi la care se puteau cumpara 

actiuni cu drept de dividend pentru celelalte. 

 

Tabelul poate fi sortat in functie de oricare dintre campuri. 

 

5. Stiri si comunicate 
 

 
 

 

Cele mai recente stiri si comunicate care au legatura cu emitentul. Implicit sunt 

afisate atat stirile, cat si comunicatele. Din dreapta sus pot fi selectate doar stirile, 

doar comunicatele sau ambele. De asemenea, pot fi cautate stiri si/sau comunicate 

dupa cuvinte cheie. 
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6. Rapoarte de analiza 
 

 
 

Cele mai recente rapoarte de analiza realizate de Prime Transaction si care includ 

emitentul selectat. Pot fi cautate rapoarte de analiza in functie de cuvinte cheie sau 

data publicarii. 
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7. Calendar financiar 
 

 
 

Evenimentele trecute si viitoare din calendarul financiar al emitentului. Implicit sunt 

afisate evenimentele viitoare, utilizatorul putand trece de la evenimentele viitoare la 

cele trecute si invers din partea dreapta sus a paginii. Denumirile evenimentelor sunt 

in limba engleza. 


