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Cum ajunge profitul companiilor in contul investitorilor? 

 

Piata locala de capital este o piata a dividendelor, avand printre cele mai mari randamente ale dividendelor din lume. In consecinta, randamentul dividendului 

este principalul propulsor al pietei. Din acest motiv, primele estimari de dividende au aparut inca de acum trei luni, dupa publicarea rezultatelor financiare la 

finalul trimestrului 3. In momentul de fata, s-a incheiat perioada in care companiile au publicat rezultatele financiare preliminare pe 2018. Odata cu publicarea 

acestor rezultate, unele Consilii de Administratie au si anuntat ce propunere de dividend vor face. In cazul celorlalte societati, se asteapta convocatoarele de AGA, 

desi in cazul companiilor unde Statul este actionar majoritar, calculul este destul de simplu in contextul in care si anul acesta vor fi obligate sa acorde 90% din 

profit sub forma de dividend. In consecinta, doar eventualele dividende suplimentare pot aduce surprize. Asadar, piata evolueza in aceasta perioada ghidata de 

randamentul dividendelor. 

 

De la profitul inregistrat de o companie si pana cand acesta ajunge in contul investitorului sunt cativa pasi de urmat. In general, Consiliul de Administratie al unei 

societati este primul care face o propunere in privinta repartizarii profitului din anul precedent. De principiu, sunt trei variante pe care le are la dispozitie o societate: 

pastrarea profitului in societate cu scopul de a face investitii, apoi o cale de mijloc ar fi majorarea capitalului social cu acordarea de actiuni gratuite si nu in ultimul 

rand, cea mai dorita varianta de catre investitori, acordarea de dividende. De obicei, companiile aleg un mix intre cele trei posibilitati. In general, investitorii de retail 

prefera o rata cat mai mare de alocare a profitului spre dividende, fara a lua in seama faptul ca astfel compania se decapitalizeaza, iar pentru investitii este posibil sa 

apeleze la impurmuturi, ceea ce implica costuri suplimentare. Asadar, cu cat dividendul este mai mare raportat la pretul actiunii, cu atat mai mult interes prezinta 

respectiva companie pentru un investitor de retail. Dovada o avem in anii anteriori cand companii care in general aveau o lichiditate slaba, au intrat in prim plan prin 

faptul ca au acordat un dividend cu randament foarte mare, fara sa mai conteze faptul ca au fost situatii cand aceste dividende erau acordate dintr-un profit realizat 

ca urmare a vanzarii unor active si nu din activitatea de baza a companiei.  

 

Asadar, in tot acest context, perioada dintre raportarile rezultatelor preliminare si data platii dividendelor este una foarte importanta pe piata locala. Regasiti pe pagina 

urmatoare etapele de la convocarea AGA si pana cand o parte din profitul unei companii listate ajunge in contul investitorilor. Fiecare etapa este caracterizata de 

faptul ca poate misca pretul unei actiuni. Astfel, pentru investitorii care au un caracter speculativ este o perioada buna de a incerca sa isi maximizeze randamentul 

portofoliului.  
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* aceste date se pot prelungi pana la finalul anului
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Convocare              
AGA

•Consiliul de Administratie al societatii convoaca AGA anuala . Daca este propusa repartizarea de dividende, se  propune totodata si un 
dividend brut, data de inregistrare, data ex-dividend si data platii.

•Este anuntata data de referinta  si data AGA.

Data de 
referinta

• este data la care cei care detin actiuni pot participa la AGA. Pentru a avea actiuni la aceasta data este necesar ca acestea 
sa fie cumparate cu minim doua zile lucratoare inainte , astfel incat la data de referinta actiunile sa fie decontate.

Data 
AGA

• data la care se va tine Adunarea Generala a Actionarilor.

Data 
ultima zi

• Denumita si data "cum-dividend". Este ultima zi in care se pot cumpara actiuni pentru a beneficia ce dividend.

Data ex-
dividend

• este data de la care actiunile nu mai sunt purtatoare de dividend. 

• In aceasta zi, pretul actiunii tinde sa scada cu valoarea dividendului.

Data de 
inregistrare

• data  la care cei care au actiuni decontate sunt indreptatiti sa primeasca dividende.

• Pentru a avea actiuni decontate in aceasta zi, acestea trebuiesc cumparate cu minim doua zile lucratoare inainte, adica 
pana cel mai tarziu la data cum-dividend.

Data 
platii

• data la care societatea vireaza dividendele cuvenite si ajung in contul de investitii.
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Cum te ajuta Prime Analyzer? 
 

Ideile de tranzactionare, in cursul saptamanii, dimineata 

Vrei sa stii ce societati sunt interesante atat fundamental cat si tehnic in perioada urmatoare? 

 

Raportul saptamanal, sambata, in jur de ora 14:00 

Ce s-a intamplat saptamana aceasta pe bursa, ce stiri au miscat preturile, ce actiuni au cumparat institutionalii, ce a crescut si ce a scazut, 

cum au evoluat actiunile pe sectoare si nu numai? 

 

 

Intra in Prime Analyzer apasand pe „Prime Analyzer” dupa ce te autentifici si informeaza-te in fiecare zi! 

 

Descopera in Prime Analyzer: Graficele intraday pentru toti emitentii, Comparatia Rapida, Rezultatele financiare, Stirile sortate pe 

emitent, Tranzactiile persoanelor initiate, Detinerile SIF-urilor si FP, CV-urile membrilor conducerii, Bugetele de venituri si 

cheltuieli, si multe altele… 
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Politica SSIF Prime Transaction SA privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare   

 

Materialele ce contin recomandari de investitii realizate de catre SSIF Prime Transaction SA au un scop informativ, SSIF Prime Transaction SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe 

baza acestor informatii. Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de noi a fi de incredere, insa nu putem garanta corectitudinea si completitudinea lor. SSIF Prime 

Transaction SA si autorii acestui material ar putea detine in diferite momente valori mobiliare la care se face referire in aceste materiale sau ar putea actiona ca formator de piata pentru acestea. Materialele 

pot include date si informatii publicate de societatea emitenta prin diferite mijloace (rapoarte, comunicate, presa, hotarari AGA/AGEA etc.) precum si date de pe diverse pagini web. 

SSIF Prime Transaction SA avertizează clientul asupra riscurilor inerente tranzacţiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea 

dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb.Materialele ce conţin recomandări de investiţii realizate de către SSIF Prime Transaction SA au un scop informativ, SSIF 

Prime Transaction SA nu îşi asumă responsabilitatea pentru tranzacţiile efectuate pe baza acestor informaţii.SSIF Prime Transaction SA avertizează clientul că performanţele anterioare nu reprezintă garanţii 

ale performanţelor viitoare. 

Decizia finala de cumparare sau vanzare a acestora trebuie luata in mod independent de fiecare investitor in parte, pe baza unui numar cat mai mare de opinii si analize. 

SSIF Prime Transaction SA si realizatorii acestui raport nu isi asuma niciun fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii. De asemenea nu sunt raspunzatori pentru 

veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau direct de la emitenti. Daca prezentul raport include recomandari, acestea se refera la investitii in actiuni pe termen mediu si lung. SSIF 

Prime Transaction SA avertizeaza clientul ca performantele anterioare nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare. 

Istoricul rapoartelor publicate si a recomandarilor formulate de SSIF Prime Transaction SA se gaseste pe site-ul www.primet.ro, la sectiunea „Info piata”/”Materiale analiza”. Rapoartele sunt realizate de 

angajatii SSIF Prime Transaction SA, dupa cum sunt identificati in continutul acestora si avand functiile descrise in acest site la rubrica echipa. Raportul privind structura recomandarilor pentru investitii 

ale SSIF Prime Transaction SA, precum si lista cu potentiale conflicte de interese referitoare la activitatea de cercetare pentru investitii si recomandare a SSIF Prime Transaction SA pot fi consultate aici. 

Rapoartele se pot actualiza/modifica pe parcurs, la momentul la care SSIF Prime Transaction SA considera necesar. Data la care se publica/modifica un raport este identificata in continutul acestuia si/sau 

in canalul de distributie folosit. 

Continutul acestui raport este proprietatea SSIF Prime Transaction SA. Comunicarea publica, redistribuirea, reproducerea, difuzarea, transmiterea, transferarea acestui material sunt interzise fara acordul 

scris in prealabil al SSIF Prime Transaction SA.  

SSIF Prime Transaction SA aplica masuri de ordin administrativ si organizatoric pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese in ceea ce priveste recomandarile, inclusiv modalitati de protectie a 

informatiilor, prin separarea activitatilor de analiza si research de alte activitati ale companiei, prezentarea tuturor informatiilor relevante despre potentiale conflicte de interese in cadrul rapoartelor, 

pastrarea unei obiectivitati permanente in rapoartele si recomandarile prezentate. 

Investitorii sunt avertizati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in valori mobiliare este caracterizata prin riscuri, 

inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. 

Autoritatea cu atributii de supraveghere a SSIF Prime Transaction SA este Autoritatea de Supraveghere Financiara, http://www.asfromania.ro. Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu 

Regulamentul CNVM 15/2006 privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare. 

http://www.primet.ro/raport-recomandari-investitii-si-lista-cu-potentiale-conflicte-de-interese-p9
http://www.asfromania.ro/

