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Primele 100 de companii la nivel mondial au  
o valoare de piață de 20.000 de miliarde de dolari arată o analiză PwC 

 

Companiile din China reduc avansul față de cele din Statele Unite 
 

● Valoarea totală de piață a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% 
comparativ cu anul trecut și a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari. Acest lucru reflecta o 
creștere de 11.5% a Indexului Global MCSI. Statele Unite ale Americii revendică prima poziție 
cu 54 de companii în Top 100, ceea ce înseamnă un total de 61% din capitalizarea de piață.  

● Companiile din China, clasate pe poziția a doua, au avut o creștere de 57% a capitalizării de 
piață comparativ cu 2017, totalizând 2822 de miliarde de dolari 

● Top 10 al celor mai valoroase companii include 8 companii din SUA și două din China, în timp 
ce Top 10 de anul trecut era compus doar din companii americane 

● Europa este reprezentată de 23 de companii în Top 100, cu una mai mult față de anul trecut. 
Ponderea în Top 100 a capitalizării companiilor europene rămâne neschimbată la 17%.  

● După ce a distribuit dividende de 31 de miliarde de dolari acționarilor, Apple rămâne, pentru 
al șaptelea an consecutiv, cea mai valoroasă companie din top, în ciuda faptului că Alphabet, 
care ocupă poziția secundă, a redus ecartul. 

● Sectorul tehnologiei este cel mai mare în ceea ce privește valoarea de piață, urmat de cel 
financiar și al bunurilor de larg consum. 

 

Valoarea de piață a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ în ultimul an cu 

aproximativ 2597 de miliarde de dolari, sau 15%, comparativ cu 31 martie 2017, reiese din datele 

studiului PwC Global Top 100. Această creștere se adaugă celei de 12% înregistrată în 2017, iar 

capitalizarea bursieră continuă să crească anual, de la criza financiară globală. 

  

48% din creșterea ultimului an a fost asigurată de companiile americane, pe fondul unor condiții 

economice solide și bazată pe poziția dominantă pe care o au în sectorul tehnologic. Europa 

înregistrează o creștere a capitalizării bursiere pentru al doilea an la rând, dar cu o pondere 

neschimbată în clasamentul primelor 100 cele mai mari companii din lume în funcție de valoarea de 

piață.  

  

Pentru al patrulea an consecutiv, Statele Unite dau peste jumătate din companiile care alcătuiesc Top 

100 (54 de companii anul acesta, în scădere de la 55 în 2017). De asemenea, valoarea companiilor 

americane reprezintă 61% din totalul topului, în scădere de la 63% anul trecut.  

  

Amazon este compania cu cea mai solidă creștere a capitalizării, câștigând, ca valoare de piață, 

aproximativ 278 de miliarde de dolari sau 66% comparativ cu anul 2017. Pe locurile următoare sunt 

două companii din China, Tencent, cu o creștere a valorii de 224 de miliarde de dolari, sau 82% față de 

anul trecut, și Alibaba, cu o creștere de 201 miliarde de dolari sau 75%. Următoarele trei companii cu 
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cea mai bună performanță bursieră, în termeni absoluți, vin din Statele Unite - Micosoft, Alphabet și 

Apple.  

  

În ciuda faptului că se află pe locul 6 în termeni ai creșterii valorii de piață, Apple rămâne în pole-

position în ceea ce privește capitalizarea bursieră pentru al șaptelea an consecutiv. Cu toate acestea, 

avansul față de Alphabet, care se află pe locul al doilea, s-a redus cu 25%, la aproximativ 132 de 

miliarde de dolari, de la 175 de miliarde în 2017. Apple a plătit, în 2017, 31 de miliarde de dolari drept 

dividende investitorilor și pentru răscumpărarea de acțiuni, față de 29 de miliarde în 2016, cea mai 

mare sumă dintre toate companiile din top. JP Morgan Chase se situează pe locul al doilea în ceea ce 

privește valoarea distribuită acționarilor, cu 24 de miliarde, în creștere de la 18 miliarde în anul 

precedent.  

  

Dacă analizăm topul din punct de vedere al sectoarelor și al capitalizării bursiere, cel al tehnologiei 

continuă să conducă în fața celui financiar pentru al treilea an consecutiv, iar cel al bunurilor de larg 

consum se află pe locul trei. Primele trei companii la nivel global sunt în continuare din sectorul 

tehnologiei - Apple, Alphabet, Microsoft - urmate, pe locul cinci de Tencent și Facebook pe locul opt, în 

scădere de pe locul șase anul trecut.  

  

Companiile europene au fost serios afectate de criza financiară globală de acum un deceniu, ceea ce le-

a indus de atunci fluctuații în capitalizarea bursieră. Cu toate acestea, anul trecut Europa a reușit să-și 

consolideze recenta revenire, prin creșterea numărului de companii din Top 100 de la 22 la 23. De 

asemenea, a crescut și capitalizarea bursieră consolidată a companiilor europene cu aproximativ 331 

de miliarde de dolari. Cu toate acestea, numărul companiilor de pe bătrânul continent prezente în Top 

100 este sub cele 33 pe care le avea în 2010, iar cota de piață în Top 100, 17% la nivelul anului 2018 - 

deși neschimbată din 2017 - este mai mică decât cea de 27% din 2009.   

 

Capitalizarea bursieră a companiilor din China prezente în Top 100 crește spectaculos cu 57% 

comparativ cu 2017. Anul acesta 12 companii chinezești sunt în Top 100, cu 10 mai mult față de anul 

trecut. Hong Kong contribuie cu alte două, după ce anul trecut a avut una singură. În termeni de 

creștere absolută a capitalizării bursiere, Tencent, care este, pentru al doilea an la rând, compania 

chineză cu cea mai solidă dezvoltare, și-a crescut valoarea cu 82% ajungând la 496 de miliarde de 

dolari. În termeni globali, creșterea acesteia este a doua cea mai mare după cea înregistrată de 

Amazon. Alibaba este a doua companie chineză în termeni de creștere și a treia în topul global, cu un 

salt de 75% peste anul trecut, ajungând la 470 de miliarde de dolari. Aceste salturi au dus companiile 

chineze în Top 10 al capitalizării bursiere, Tencent fiind clasată pe locul 5 și Alibaba pe locul 7.  

 

„Dacă este să privim și pe plan local, capitalizarea bursieră a companiilor românești listate pe Bursa de 

Valori București era, după primele șase luni din acest an de aproximativ 20 de miliarde de euro, în 

timp ce capitalizarea tuturor companiilor de pe piața reglementată era de 36 de miliarde de euro. Per 

ansamblu, în primele șase luni ale anului 2018, piața de capital din România a avut o evoluție pozitivă, 

marcată de două listări (una tehnică și un IPO) și două emisiuni de obligațiuni. Cele aproximativ 40 de 

milioane de euro pe care Purcari Wineries le-a atras de pe bursă dau un semnal de încredere atât 

pentru investitori și potențiali investitori, cât și pentru companiile care au în plan atragerea de 

finanțare de pe piața de capital”, spune Ileana Guțu, Senior Manager, Servicii de evaluare și analiză 

economică, PwC România.  

  

Notă pentru editori: 

● Topul Global al primelor 100 de companii realizat de PwC analizează primele 100 de 
companii în funcție de capitalizarea bursieră la nivel mondial și compară modul în care 
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acestea evoluează de la an la an. Analizăm tendințele pentru a înțelege impactul 
evenimentelor politice și economice externe, astfel încât să putem identifica companiile 
care au urcat în top și cele care au pierdut poziții, ne uitam la dinamica sectoarelor și 
prezentăm o vedere de ansamblu a modului în care s-a modificat contextul global.  

● Acest raport a fost realizat pe baza datelor disponibile la 31 martie 2018 și 31 martie 
2017 și analizează capitalizarea companiilor în dolari americani, în funcție de 
proveniența acestora. Toate datele folosite în analiză au ca sursă Bloomberg, și nu au 
fost verificate în mod independent de PwC.  

Despre PwC 
Misiunea PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor 
probleme importante. Firmele din rețeaua PwC ajută oamenii și organizațiile să creeze valoarea 
adăugată de care au nevoie. Suntem o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de 
profesioniști ce oferă servicii de calitate în domeniul auditului, consultanței fiscale și consultanței 
pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai 
multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro. 
     

PwC se referă la rețeaua de firme PwC și/sau la una dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind 
o entitate juridică. 
 
© 2018 PwC. Toate drepturile rezervate. 

 

 

http://www.pwc.ro/
http://www.pwc.ro/

