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Perspective de Evaluare
Descriere sectoare analizate

Bunuri de consum – se referă la clasificarea unor bunuri/servicii care nu sunt considerate de către
consumatori a fi esențiale. Achiziția lor apare în contextul în care există un venit disponibil pentru
procurarea acestora. Printre companiile care activează în acest sector se regăsesc cele care
comercializează produse de design interior, îmbrăcăminte, accesorii, anvelope și alte piese auto care
nu sunt de strictă necesitate, dar și restaurante, hoteluri sau programe private de educație și învățare.
Principalii jucători: Amazon.Com, Inc.; LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.; The Walt Disney
Company

Bunuri de larg consum – acest sector cuprinde bunuri de consum, care sunt însă necesare existenței,
sau la care populația nu este dispusă să renunțe indiferent de nivelul situației financiare sau al venitului
disponibil. Astfel, în această categorie au fost incluse și companii care sunt implicate în comercializarea
alimentelor, băuturilor, dar și a tutunului sau alcoolului.
Principalii jucători: Nestlé S.A; PepsiCo, Inc.; Anheuser-Busch InBev SA/NV

Energie – acest sector include companii care sunt implicate în activitatea de producție, distribuție sau
furnizare a energiei. De asemenea, sunt incluse companiile care se ocupă cu activitatea de explorare
și dezvoltare a rezervelor de petrol și gaze, precum și cu rafinarea acestor resurse.
Principalii jucători: Exxon Mobil Corporation ; Chevron Corporation; Rio Tinto

Servicii finacnciare – include toate companiile care oferă servicii financiare de diverse tipuri către
populație, sau către corporații. Astfel, sectorul financiar cuprinde bănci, societăți de administrare a
investițiilor, precum și societăți de asigurări și reasigurări.
Principalii jucători: Caterpillar Inc.; Chubb Limited ; Allianz SE

Servicii medicale – acest sector cuprinde în principal companii care oferă orice tip de servicii
medicale, incluzând producția de echipamente medicale sau medicamente.
Principalii jucători: Sartorius Stedim Biotech S.A.; Eurofins Scientific SE; Lonza Group Ltd

Produse industriale - include companiile care prezintă ca și activitate principală comercializarea sau
fabricarea de produse industriale, destinate utilizării în construcții sau în alte procese de fabricație.
Principalii jucători: 3M Company ; Honeywell International Inc.; Siemens Aktiengesellschaft
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Tehnologia informației (IT) – acest sector cuprinde toate companiile care activează în sectorul
tehnologic (IT), oferind produse și servicii precum instrumente și soluții pentru procesarea datelor,
software internet sau componente electronice ale calculatoarelor/dispozitivelor electronice.
Principalii jucători: AT&T Inc; International Business Machines Corporation; Emerson Electric Co.

Materii prime – acest sector cuprinde companii implicate în activitatea de descoperire, dezvoltare și
procesare a materiilor prime necesare pentru obținerea unei varietăți de produse din cadrul unor
numeroase industrii. Printre astfel de materiale se regăsesc materiale forestiere sau metale.
Principalii jucători: Saudi Basic Industries Corporation ; Royal Dutch Shell plc ; Linde Aktiengesellschaft

Proprietăți imobiliare – acest sector include toate companiile care au în vedere operarea, dezvoltarea
sau oferirea de alte servicii privind proprietățile imobiliare.
Principalii jucători: Jones Lang LaSalle Incorporated ; LEG Immobilien AG ; CBRE Group, Inc.

Servicii de telecomunicații - acest sector include toate companiile care activează în industria de
telecomunicații, precum operatori telefonici, companii de cablu sau furnizori de internet.
Principalii jucători: Alphabet Inc.; Comcast Corporation; Deutsche Telekom AG
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