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1. Dividende                                                            2. Trend
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• Definitii : 

• Dividend - reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni
(societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu 
acțiunile pe care le posedă ( sursa : Wikipedia )

• Data de referinta : data la care trebuie sa detii actiunile pentru a putea participa la AGA/AGEA 

• Data de inregistrare :   data la care trebuie sa fii actionar pentru a beneficia de hotararile luate in  
AGA/AGEA

• Cum-data : ultima zi cand cei care cumpara actiuni, beneficiaza de dividende

• Ex-data :                          prima zi cand cei care cumpara actiuni, nu vor mai beneficia de dividende

• Perioada de decontare :  T + 2
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• Exemplu : BRD (valoare dividend : 1,6400 lei/actiune)

________________________________________________________________________________
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• Banca Transilvania ( valoare dividend : 0,1405 lei/actiune)



Fluent in Finante



Fluent in Finante

• Trend
• Ascendent

• Descendent

• Consolidare



Fluent in Finante

• Teoria Dow 
• Definitie : 

• Un trend este ascendant atat timp cat avem o succesiune

de maxime in crestere si minime in crestere

• Un trend este descendent atat timp cat avem o succesiune

de maxime in scadere si minime in scadere

• Important : trendul este compromis doar in cazul in care 

ambele conditii sunt invalidate !
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• Exemplu : OMV Petrom
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• Exemplu : Sif Oltenia
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• Exemplu : DAX 
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Va multumesc !

INTREBARI 

Ovidiu Serdean 

0722 700 484

ovidiu.serdean@ifbfinwest.ro
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• Disclaimer : Continutul acestui material are doar un rol informativ si
nu reprezinta o oferta de cumparare sau vanzare a unor servicii
financiare sau valori mobiliare. Tranzactionarea de instrumente
financiare implica numeroase riscuri. Performantele trecute nu 
constituie sub nici o forma un indicator pentru performantele
viitoare.


