
Bursa sibian�si BVB vor fuziona � a doua jum�ate a anului 
Conform directorului bursei sibiene, BMFMS si BVB nu vor fuziona mai devreme de vara acestui an .
Colaborarea intre cele doua burse va incepe de luna viitoare, cand la BMFMS se va tranzactiona si
indicele BET . Unirea celor doua piete presupune ca investitorii vor avea acces la piata instrumentelor
derivate prin brokerii care le intermediaza si tranzactiile de la BVB si Bursa Electronica RASDAQ
  
  Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu (BMFMS) si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vor
fuziona doar in a doua jumatate a acestui an. 
  Conform directorului BMFMS, Teodor Ancuta, discutiile cu privire la viitoarea fuziune au inceput in
cursul anului trecut, dar va mai fi nevoie de ceva timp pana ca ele sa fie finalizate.  "Bursa de Valori
Bucuresti trece si ea prin cateva transformari. La inceputul acestei saptamani, prin Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor, si-a schimbat forma juridica de organizare si s-a transformat in societate pe
actiuni. In acest moment, se poate spune ca dicutiile sunt inca la inceput. Fuziunea se va putea realiza, cel
mai probabil, in a doua parte a anului, oricum nu mai devreme de luna iulie" , a declarat Ancuta. 
  Chiar daca termenul fuziunii este plasat in a doua jumatate a lui 2005, BMFMS a inceput deja sa
colaboreze cu BVB.  "In prezent, pregatim terenul pentru unirea burselor. Astfel, din februarie, la Bursa
Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu se va tranzactiona si indicele BET" , a mai precizat Teodor
Ancuta. 
  Actionarii burselor s-au exprimat pentru o fuziune intre cele doua burse, specialistii fiind de parere ca
acest lucru va insemna o mai buna vizibilitate si o mai buna promovare in teritoriu pentru instrumentele
financiare derivate. De asemenea, unirea celor doua piete presupune ca investitorii vor avea acces la piata
instrumentelor derivate prin brokerii care le intermediaza si tranzactiile de la BVB si Bursa Electronica
RASDAQ. Daca se va realiza aceasta fuziune in trei, pe piata romaneasca de capital va ramane o singura
bursa. In prezent, Bursa din Sibiu are peste 100 de actionari, printre care se numara cateva societati de
brokeraj care activeaza si pe piata din Bucuresti, cateva banci si o serie de alte societati comerciale care
pot participa la realizarea tranzactiilor de pe piata.
  La Bursa din Sibiu se tranzactioneaza instrumente financiare derivate (futures si options), utilizate
pentru acoperirea riscurilor financiare, dar utilizate foarte mult si in tranzactii speculative.
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