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Chiar si pe o piata mica, sa urmaresti fiecare actiune in parte si sa o raportezi la 

restul pietei e un lucru care necesita timp pretios. Tocmai de aceea am inclus in 

noua versiune a Prime Analyzer un Stock Screener extrem de util celor care vor 

sa identifice rapid actiunile cu potential de la Bursa de Valori Bucuresti. Fie ca e 

vorba de abordarea clasica a „value investing” lansata de Benjamin Graham si 

continuata de Warren Buffett, fie ca e vorba de o combinatie inovatoare de 

indicatori pe care ii considerati importanti, in Prime Analyzer puteti ajunge usor 

la emitentii care satisfac criteriile luate in calcul. 

 

 

 
 

  

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. 
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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) 

 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. 
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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. 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 


