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CAPITOLUL I  

ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI PIEŢEI DE CAPITAL  

CU DIRECTIVELE UNIUNII EUROPENE 
 

 

1.1. STADIUL ACTUAL AL REGLEMENTĂRII PIEŢEI DE CAPITAL 

– politica şi efectele armonizării legislaţiei cu Directivele Uniunii Europene –  
 

Procesul de aliniere a legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar reprezintă principala recomandare 

formulată de experţii Comisiei Europene atât prin Parteneriatul de Aderare cât şi prin intermediul 

Rapoartelor periodice. 

Astfel, s-a hotărât elaborarea unei legi unitare care cuprinde problematica Legii nr. 512/2002 pentru 

aprobarea OUG nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, Legii 

nr. 513/2002 pentru aprobarea OUG nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare şi ale Legii nr. 525/2002 pentru aprobarea OUG nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile 

de investiţii financiare şi pieţele reglementate.  

Ca urmare a procesului legislativ a rezultat Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, reprezentând 

cadrul legal aplicabil pieţei de capital, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pieţelor 

reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, care asigură implementarea acquis-ului 

comunitar în domeniu. 

Legea nr. 297/2004 reglementează crearea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare inclusiv 

a celor la disponibil cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea 

organismelor de plasament colectiv cu instituţiile şi operaţiunile specifice, în scopul mobilizării economiilor 

băneşti şi a disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare si se va aplica 

instituţiilor, persoane juridice române si a reprezentantelor in Romania ale instituţiilor străine, indiferent de 

forma juridica de organizare. 

În ceea ce priveşte secţiunea privind intermediarii pe piaţa de capital, definiţia instrumentelor 

financiare este o definiţie complexă, în conformitate cu prevederile din legislaţia comunitară. În sfera 

instrumentelor financiare sunt incluse, pe lângă valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare, atât instrumentele financiare derivate 

precum şi acele derivate având ca suport  mărfurile. 

Prestarea de servicii de investiţii financiare se face pe baza unei singure autorizaţii emisă de Comisia  

Națională de Valori Mobiliare (CNVM). Serviciile de investiţii financiare principale şi conexe sunt cele 

prevazute în Directiva 93/22/CEE privind serviciile de investiţii şi pot fi prestate numai dacă sunt îndeplinite 

cerinţele de capital iniţial: 

 

1. servicii principale: 

    a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe 

instrumente financiare; 

    b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont 

propriu; 

    c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; 

    d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu 

respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente 

financiare; 

    e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente 

financiare; 

     

2. servicii conexe: 

    a) custodia şi administrarea de instrumente financiare; 

    b) închirierea de casete de siguranţă; 
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    c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executării 

unor tranzacţii cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare este 

implicată în tranzacţii; 

    d) consultanţă acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie 

industrială, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi; 

    e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; 

    f) consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare; 

    g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate. 

 

Conform legii, intermediarii care prestează astfel de servicii trebuie să aibă, aşa cum prevede 

directiva, un capital iniţial cuprins intre  85.000 EURO şi 730.000 EURO, în funcţie de serviciile pe care 

este autorizat să le presteze. Pentru intermediarii care nu sunt autorizaţi să deţină fondurile şi/sau 

instrumentele financiare aparţinând clienţilor, capitalul iniţial este de 50.000 EURO. 

Instituţiile de credit vor putea presta servicii de investiţii financiare doar în baza autorizaţiei emisă de 

BNR (acestea trebuie să aibă în obiectul de activitate serviciile echivalente incluse în Legea bancară). Pe 

baza acestei autorizaţii şi a dovezii deţinerii numărului (2) minim de agenţi de servicii de investiţii financiare 

şi a unei persoane responsabile cu activitatea de control intern, vor fi înscrise în Registrul special C.N.V.M. 

În cazul acestora, Respectarea condiţiilor de autorizare şi a cerinţelor de adecvare a capitalului instituţiilor 

de credit este supravegheată de către Banca Naţională a României. 

Intermediarii pot presta servicii de investiţii financiară pe o piaţă reglementată sau într-un sistem 

alternativ de tranzacţionare. 

În conformitate cu principiile europene ale liberei circulaţii a serviciilor, legea prevede posibilitatea 

prestării de servicii de investiţii financiare în România de către intermediarii din statele membre, în baza 

autorizaţiei acordată de autoritatea competentă din statul de origine. 

După data integrării României în U.E., intermediarii naţionali vor avea de asemenea posibilitatea de 

a accede liber la pieţele reglementate din statele membre. 

 

Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu 

instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni. 

 

Consultanţii de investiţii sunt acele persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M., care 

oferă clienţilor recomandări în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare. 

Notarea emitenţilor admişi la tranzacţionare şi a instrumentelor financiare tranzacţionate pe pieţele 

reglementate poate fi realizată numai de agenţiile de rating agreate de C.N.V.M. 

 

O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, care: 

    a) funcţionează regulat; 

    b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de 

funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar; 

    c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de 

prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislaţia comunitară. 

O piaţă reglementată este administrată de o societate pe acţiuni, autorizată de C.N.V.M. denumită 

operator de piaţă. 

Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise 

de către operatorul de piaţă, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către 

C.N.V.M., care se referă la : 

    a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la 

tranzacţionare; 

    b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la 

tranzacţionare; 

    c) condiţiile, procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la 

tranzacţionare; 

    d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată; 
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    e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor; 

    f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise; 

    g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public; 

    h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat; 

    i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţă a 

datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite. 

 

Spre deosebire de piaţa reglemenatată, sistemul alternativ de tranzacţionare prezintă următoarele 

particularităţi : 

 

a) poate fi administrat de un operator de piaţă, sau de un intermediar autorizat ; 

b) într-un astfel de sistem sunt tranzacţionate valorile mobiliare care nu îndeplinesc condiţiile 

necesare admiterii pe o piaţă reglementată. 

 

Sistemul alternativ de tranzacţionare trebuie să fie astfel structurat încât: 

 

a) să asigure derularea ordonată şi corectă a operaţiunilor; 

   b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacţionare şi un 

tratament egal participanţilor; 

     c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obţine 

cel mai bun preţ, la un moment dat; 

     d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate 

cu standarde minime de transparenţă; 

     e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea 

spălării banilor şi a finanţării de acte de terorism. 

 

Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă 

de acţiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., care 

are ca atribuţii : 

a)depozitare a valorilor mobiliare, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea; 

b) efectuarea operaţiunilor de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare; 

c) furnizarea de operaţiuni de registru emitenţilor de valori mobiliare, pe bază de contract; 

d) furnizarea către emitenţi a  informaţiilor necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor 

mobiliare depozitate. 

 

În vederea determinării structurii acţionariatului unui emitent, la o anumită dată de referinţă, 

intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de aceştia. 

 
Fondul de compensare al investitorilor are drept scop compensarea investitorii, în situaţia 

incapacităţii intermediarului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau 

aparţinând investitorilor, care au fost administrate în numele lor în cadrul prestarii de servicii de investiţii 

financiare. 

Membrii fondului de compensare vor fi atât intermediarii, cât şi societăţile de administrare a 

investiţiilor, pentru conturile individuale administrate. 

Resursele financiare ale fondului constau în: 

    a) contribuţia iniţială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.; 

    b) contribuţia anuală şi/sau specială plătită de membri; 

    c) venituri din investirea resurselor Fondului; 

    d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond; 

    e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de 

acordarea compensărilor; 

    f) alte venituri. 
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Operaţiunile de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, precum şi 

orice operaţiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizată de C.N.V.M.. 

Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale 

unei posibile contrapărţi centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare. 
 Contrapartea centrală este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem şi care 

acţionează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce priveşte ordinele lor de transfer. 

           Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează ca şi contraparte centrală. 

Contrapartea centrală va deschide şi va deţine un cont de marjă pentru fiecare membru compensator, 

în care va colecta marjele pentru poziţiile deschise. 

 

Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, 

supravegherii şi controlului C.N.V.M., vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite de 

Ministerul Finanţelor Publice şi cu reglementările C.N.V.M. şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, 

persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. 

 

Auditorul financiar: 

   a) întocmeşte un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera 

Auditorilor Financiari din România; 

     b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, rapoarte 

suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin 

standardele internaţionale de contabilitate şi prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operaţiunile 

reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligaţi 

să furnizeze auditorilor toate informaţiile solicitate. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul 

C.N.V.M.; 

     c) furnizează servicii suplimentare, în condiţiile respectării principiului independenţei. 

 

Auditorii financiari sunt obligaţi să raporteze, fără să vină în contradicţie cu prevederile din Codul 

privind conduita etică şi profesională şi Standardele de Audit Financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau 

act în legătură cu activitatea entităţilor reglementate de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor 

specifice şi care: 

    a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condiţiile de autorizare şi 

funcţionare a entităţii reglementate auditate; 

    b) este de natură să afecteze continuitatea activităţii entităţii reglementate auditate; 

    c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii 

contrare. 

 

În ceea ce privesc emitenţii, atunci când un emitent face o ofertă publică în vederea atragerii a cât 

mai mulţi investitori nu este obligat ca după încheierea ofertei chiar dacă îndeplineşte condiţiile de listare pe 

o piaţă să fie listat. Listarea pe o piaţă reglementată rămâne o opţiune a emitentului. CNVM nu va aviza 

decât prospectul întocmit în vederea listarii. 

 

Transpunerea directivei privind abuzul pe piaţă constituie de asemenea un pas important pentru 

adaptarea cerinţelor legislaţiei comunitare la piaţa de capital din Romania.  

Astfel, abuzul pe piaţă se referă la toate instrumentele financiare aşa cum au fost definite de legislatia 

comunitară şi transpusă în lege, iar regulile impuse se vor aplica oricărui participant la piaţă indiferent daca 

acesta este sau nu o persoana autorizată de către CNVM.  

Activitatea de prevenire şi detectare a abuzului de piaţă se face în strânsă colaborare cu alte entităţi 

ale pieţei iar investigarea şi pedepsirea celor vinovaţi de abuz pe piaţă se va face în strânsă legătură cu 

instituţii ale statului (Parchet, Politie). 
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1.2. TRANSPARENŢA PIEŢEI ŞI PROTECŢIA INVESTITORILOR 
 

Investitorii au dreptul la informaţie exactă, suficientă şi făcută publică la momentul oportun privind 

valorile mobiliare, emitenţii acestora şi activitatea lor. 

C.N.V.M. solicită societăţii emitente ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată toate informaţiile pe care aceasta le consideră necesare în vederea protecţiei investitorilor 

şi asigurării unei funcţionări ordonate a pieţei. 

C.N.V.M.  stabileşte  forma şi perioada în care trebuie să fie furnizate informaţiile mai sus 

menţionate iar în situaţia în care emitentul nu publică informaţiile solicitate, C.N.V.M. poate publica aceste 

informaţii după audierea emitentului. 

Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt listate pe o piata reglementată din România şi pe una sau 

mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre, este obligat să furnizeze pieţelor informaţii 

echivalente.  

C.N.V.M. va elabora reglementări pentru a garanta investitorilor accesul la informaţii pe baze 

nediscriminatorii şi va impune respectarea acestora de către instituţiile implicate pe piaţă. Administratorii 

societăţilor listate sunt obligaţi să prezinte C.N.V.M. rapoarte curente, ce vor fi publicate în Buletinul 

C.N.V.M., în care vor declara orice act juridic încheiat de către societate cu administratori, angajaţi, 

acţionarul cu poziţie majoritară al societăţii sau cu persoane cu care acţionează în mod concertat ori cu 

persoane afiliate acestora, a căror valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 EURO. 

În cazul în care societatea încheie acte juridice cu persoanele menţionate anterior, vor fi respectate 

interesele acesteia în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 

Rapoartele menţionate mai sus vor preciza într-un capitol special actele juridice încheiate sau 

amendamentele la acestea şi vor preciza următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data 

încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele 

reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată. Rapoartele vor menţiona şi orice alte 

informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a 

societăţii şi orice alte informaţii cerute prin reglementările emise de C.N.V.M. 

                         

1.2.1.  Transparenţa pieţei pornind de la noţiunea de informaţie privilegiată, efectul 

utilizării ei asupra instrumentelor financiare  precum şi utilizarea acesteia doar în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare 
 

Prin noţiunea de insider trading se înţelege efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare în 

cadrul unei burse de valori, de exemplu, de către persoane care se află în posesia unor informaţii privilegiate 

cu privire la respectivele instrumente financiare sau cu privire la emitentul acestora, informaţii care ar putea  

influenţa preţul de tranzacţionare, în timp ce respectivele informaţii nu au fost făcute publice şi deci nu se 

află şi în posesia celorlaţi investitori pentru a lua cele mai bune decizii de investire. În acest context se poate 

spune că posesorii unor informaţii interne cu privire la emitenţi sau instrumentele financiare emise de aceştia 

poate obţine avantaje financiare importante în detrimentul celorlaţi investitori. 

Deşi în România fenomenul de insider trading era cunoscut şi reglementat încă din 1994 prin prima 

lege cadru a pieţei de capital din România care definea informaţia confidenţială, problema principală a 

constituit-o combaterea şi reprimarea acestui fenomen. 

Chiar şi în Europa prima Directivă care a reglementat acest fenomen a fost adoptată în anul 1989 

însă aplicabilitatea ei a fost foarte restrânsă întrucât autorităţile competente au avut dificultăţi în ceea ce 

priveşte prevenirea şi/sau dovedirea folosirii de informaţii confidenţiale în scopul asigurării unui câştig în 

dauna majorităţii investitorilor.  

La începutul anului 2003 noua Directivă a Uniunii Europene a definit mai clar fenomenul de insider 

trading care împreună cu metodele de manipulare a pieţei constituie abuzul pe piaţă fiind sancţionat deosebit 

de drastic. 
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 Analiza noţiunii de informaţie privilegiată 

 

În conformitate cu prevederile art. 244 din Legea nr. 297/2004 prin informaţie privilegiată se înţelege 
o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul 

sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, 

ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare sau asupra preţului 

instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. 

     Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, "informaţia privilegiată" înseamnă 

informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele 

financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente 

financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate. 

 Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacţionarea instrumentelor 

financiare, "informaţia privilegiată" înseamnă, totodată, informaţia de natură precisă, transmisă de un client, 

în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau 

mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informaţie care, dacă ar fi făcută public, 

ar putea avea efecte semnificative asupra preţului respectivelor instrumente financiare sau asupra preţului 

instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. 

 

  Pornind de la definiţia informaţiei privilegiate vom puncta anumite particularităţi ale acestei 

definiţii: 

1. O primă analiză a definiţiei ne duce cu gândul la faptul că această definiţie implică trei obligaţii 

principale: confidenţialitatea, informarea publicului precum şi interdicţia de a intra în tranzacţii 

înainte de difuzarea informaţiei. Este adevărat că în unele cazuri nu există obligaţia emitentului de a 

aduce la cunoştinţa publicului anumite informaţii, acele informaţii ar trebui să rămână confidenţiale 

iar interdicţia de a intra în tranzacţii să fie aplicabilă tuturor care au avut acces la acele informaţii. 

 

2. O alte problemă o ridică faptul că natura precisă a unei informaţii este evaluată caz cu caz şi depinde 

foarte mult de informaţia în cauză. Pe de altă parte, este de remarcat faptul că cele două condiţii 

natură precisă şi care pare să aibă un efect semnificativ asupra preţului sunt strânse legate una de 

cealaltă. Astfel pentru a decide natura precisă a unei informaţii trebuie avuţi în vedere următorii 

factori: situaţia sau evenimentul la care se referă informaţia este adevărat sau se aşteaptă să devină 

adevărat în viitor si dacă informaţia este suficient de clară pentru a putea trage o conlcuzie în legătură 

cu impactul pe care l-ar avea asupra preţului. 

 

3. Pentru a evalua influenţa semnificativă asupra preţului trebuie avut în vedere faptul că un anumit 

investitor în anumite circumstanţe date ar lua în considerare respectiva informaţie pentru a lua 

decizia de investire. Astfel, trebuie luaţi în considerare următorii factori: anticiparea influenţei 

respectivului eveniment sau situaţie la care se referă informaţia asupra intregii activităţi a unei 

companii, relevenţa informaţiei privind principalii factori pentru determinarea preţului 

instrumentelor financiare, credibilitatea sursei, toate variabilele pieţei care afectează instrumentul 

financiar în cauză. 

 

4. În ceea ce priveşte obligaţia de a face publică o anumită informaţie ea trebuie considerată că a fost 

adusă la cunoştinţa publicului cand a fost distribuită publicului prin modalităţile stabilite de 

autoritatea competentă. Aceste modalităţi de distribuire sau canale de distribuţie acceptate trebuie să 

permită accesul rapid la informaţii atât emitenţilor cât şi publicului. Emitenţii nu ar trebui să 

disemineze informaţia prin alte canale de distribuţie decât după ca au fost distribuite prin modalităţile 

agreate de autoritatea competentă. Emitenţii nu trebuie să utilizeze canalele de distribuţie acceptate 

de autoritatea competentă in scopuri de marketing. Informaţia ar trebui făcută publică concomitent pe 

toate pieţe reglementate acolo unde respectivul emitent are deja înregistrată cerere de admitere la 

tranzacţionare.     
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Orice emitent de instrumente financiare trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., fără întârziere,  în 

legătură cu informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct.  

Principalele tipuri de informaţii care privesc emitentul se pot referi la: 

 decizii de majorare sau diminuare de capital social; 

 raportul financiar anual cu rezultate mai bune decât cel din anul anterior; 

 schimbările din conducerea emitentului; 

 decizii de fuziuni, achiziţii sau divizări; 

 dezvoltarea de noi produse; 

 litigii deosebite; 

 falimentul/insolvenţa principalilor debitori; 

 schimbarea auditorilor emitentului sau orice altă informaţie în legătură cu activitatea auditorilor; 

 restructurări şi reorganizări care au un efect semnificativ asupra activelor şi creanţelor societăţii 

asupra situaţiei financiare sau profiturilor şi pierderilor;   

 creşteri sau descreşteri ale valorii instrumentelor financiare din portofoliu; 

 modificări ale veniturilor şi pierederilor prognozate; 

 schimbări majore în politica de investiţii a emitentului. 

Un emitent poate, pe propria răspundere, să amâne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate, 

pentru a nu prejudicia interesele  proprii  cu condiţia ca o astfel de amânare să nu inducă în eroare publicul, 

iar emitentul să poată să asigure confidenţialitatea respectivelor informaţii. 

Emitentul va informa fără întârziere C.N.V.M. asupra deciziei de amânare a dezvăluirii, către public, 

a respectivei informaţii. C.N.V.M. poate obliga emitentul să dezvăluie informaţia pentru a asigura 

transparenţa şi integritatea pieţei. 

  Dacă un emitent sau o persoană, ce acţionează în nume sau pe cont propriu dezvăluie orice 

informaţie privilegiată către o terţă persoană în exercitarea obişnuită a slujbei, profesiei sau îndatoririi, 

trebuie să facă publică informaţia , simultan în cazul unei dezvăluirii intenţionate şi promptă în cazul unei 

dezvăluirii neintenţionate.    

Prevederile mai sus menţionate nu vor fi aplicate dacă persoana ce a primit informaţia deţine secretul 

profesional, indiferent dacă această îndatorire se bazează pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe 

un contract.   

 

1.2.2. Obligativitatea întocmirii de către emitent a unei liste şi actualizarea permanentă 

a acesteia cu persoanele care au acces la informaţii privilegiate 
 

Emitenţii, sau persoanele ce acţionează în nume propriu sau în contul emitenţilor, sunt obligaţi să 

întocmească o listă a persoanelor care lucrează pentru ei,conform unui contract de muncă sau altfel, care au 

acces la informaţia privilegiată.Emitenţii precum şi persoanele ce acţionează în nume propriu sau în contul 

lor vor actualiza cu regularitate această listă şi o vor transmite la C.N.V.M. 

Pornind de la aceste prevederi ale Directivei fiecare listă va trebui să conţină cel puţin: 

- situaţia sau evenimentul la care se referă informaţia; 

- funcţiile persoanelor precum şi responsabilităţile acestora; 

- când are respectiva persoană acces la acea informaţie pentru prima dată; 

- dacă şi când persoana nu mai are acces la informaţii ulerioare în legătură cu respectiva situaţie sau 

eveniment. 

În funcţie de natura informaţiei privilegiate, persoanele care acţionează în numele şi pe contul 

emitentului lista poate include: 

- consilieri juridici, financiari şi economici; 

- auditorii emitentului; 

- agenţiile de rating; 

- persoanelor care aparţin aceluiaşi grup cu emitentul; 

- banca emitentului; 

- intermediarii implicaţi în efectuarea unor tranzacţii importante. 
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Această listă poate fi considerată închisă numai după ce respectiva informaţie privilegiată a fost adusă la 

cunoştinţa publicului. 

 

  Cum se realizează insider trading? 

 

Pentru a ilustra mai bine ce înseamnă insider trading putem lua în considerare trei exemple: 

 

1. Un exemplu de insider trading ar putea fi un contabil al unei societăţi listate şi care are posibilitatea 

de a cunoaşte în avans (înainte de difuzarea publică) că rezultatele financiare ale respectivei societăţi 

vor fi mai bune decât cele previzionate şi ca urmare, vor influenţa semnificativ cresterea preţului 

respectivelor acţiuni pe piaţă. Cunoscând aceste informaţii atât contabilul cât şi persoanele cu care 

acesta are anumite legături ar putea obţine anumite câştiguri din cumpărarea acţiunilor respectivului 

emitent la un preţ mai mic care este de fapt preţul pieţei înainte de a face public anunţul cu evoluţia 

respectivei societăţi. Ulterior publicării raportului anual, preţurile de piaţă ale respectivelor acţiuni 

vor creşte, iar contabilul şi persoanele în legătură cu acesta vor obţine avantaje din vânzarea 

acţiunilor, avantaje obţinute din diferenţa dintre preţul acţiunilor înainte de publicarea anunţului şi 

preţul acţiunilor după publicarea anunţului. 

 

2. Un alt exemplu de insider trading ar putea fi considerat cazul unui ziarist  autor al unor articole 

publicate într-un ziar de mare circulaţie, în care se comentează şi exprimă opinii cu privire la 

evoluţiile posibile ale companiilor cotate la bursă. Articolele în cauză vor avea un impact deosebit 

asupra publicului putând influenţa preţul valorilor mobiliare şi determina deseori variaţii ale preţului 

de tranzacţionare. Înainte de publicare, ziaristul transmite aceste informaţii cu privire la conţinutul 

articolelor pe care urmează să le publice  către un grup de brokeri, ce vor realiza astfel profituri 

importante, care vor fi ulterior împărţite între participanţii la această schemă.   

 

3. Un caz special de insider ar putea fi, de exemplu, un funcţionar dintr-o bancă centrală care a 

descoperit că rata dobânzii va creşte in următoarea perioadă. Utilizând această informaţie înaintea 

publicării ei şi cunoscând că publicarea unei astfel de informaţii va avea un impact major asupra 

instrumentelor financiare din piaţă, acest funcţionar poate cumpăra o gamă largă de instrumente 

financiare la valori mici şi fără să dea un indiciu asupra unui volum mare de tranzacţionare pentru un 

singur instrument financiar. Acest caz este foarte greu de descoperit, investigat şi dovedit de către 

autoritatea competentă.  

 

1.2.3.  Transparenţa pieţei pornind de la raportările financiare ce trebuie intocmite si 

transmise de către un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare 

pe o piaţă reglementată 
        

Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor întocmi, publica şi transmite 

C.N.V.M. rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi publicate în unul sau mai multe 

cotidiene de circulaţie naţională şi vor fi puse la dispoziţia publicului larg, în scris, sau în orice alt mod 

aprobat de C.N.V.M. Raportarea trebuie să includă orice informaţie semnificativă pentru ca investitorii să 

facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi să indice 

orice factor special care a influenţat aceste activitaţi. Situaţia financiară va fi prezentată comparativ cu 

situaţia financiară existentă în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. C.N.V.M.  va emite 

regulamente privind conţinutul acestor rapoarte.  

Dacă societatea listată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi 

puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate autoriza societatea listată sa puna la dispozitia publicului fie 

situatiile financiare individuale fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin 

informaţii suplimentare semnificative. 
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Societatea listată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea 

exerciţiului financiar situaţiile financiare anuale împreună cu raportul anual. Rapoartele semestriale asupra 

situaţiei activelor şi a conturilor de profit şi pierdere la care se referă trebuie să fie pus la dispozuţia 

publicului în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare.’Raportul semestrial va 

include obligatoriu raportul auditorului financiar/cenzorul, precum şi comentariile integrale ale acestuia. 

Raportul anual va include şi raportul auditorului financiar precum şi comentariile integrale ale 

acestuia. 

În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare a valorilor mobiliare emise de o societate admisă la 

tranzacţionare, care fac ca procentul de drepturi de vot deţinut de o persoană să atingă sau să depăşească 

unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 1/3, 50%, 2/3 sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana 

respectivă  are obligaţia să informeze în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţă a 

respectivei operaţiuni în mod concomitent, societatea listată, C.N.V.M şi piaţa reglementată pe care sunt 

tranzacţionate respectivele valori mobiliare. 

Atunci când pragurile mai sus menţionate sunt atinse sau depăşite de o filială a unei societăţi mamă, 

această entitate va fi exceptată de la obligaţia de informare, dacă această informare a fost realizată de 

societatea mamă.   

  Societatea listată care a primit o informare legată de achiziţiile sau vânzările mai sus menţionate 

trebuie să aducă la cunoştinţa publicului cu privire la respectiva operaţiune în termen de cel mult 3 zile, 

C.N.V.M. stabilind totodată şi modalitatea de determinare a drepturilor de vot aferenta achiziţiilor efectuate. 

 

Concluzii 

 

Operatorii la piaţă (societăţile care administrează pieţele reglementate) precum şi participanţii la 

piaţă trebuie să contribuie la asigurarea integrităţii pieţei. Astfel de prevederi pot include cerinţe privind 

transparenţa tranzacţiilor încheiate, transparenţa procedurilor de regularizare a preţurilor, un sistem corect de 

executare a ordinelor, o schemă de detectare efectivă a ordinelor atipice, reguli clare de suspendare a 

tranzacţiilor.  

Instrumente financiare care asigură lichiditate pieţei trebuie să fie luate în considerare la elaborarea 

schemelor de stabilire a preţului. 

 

Organizarea supravegherii şi a puterilor de investigare în fiecare stat nu va trebui să împiedice 

cooperarea dintre autorităţile competente din celelalte state. Transpunerea în legislaţia din România a 

prevederilor Directivei 6/2003 privind abuzul pe piaţă a avut în vedere respectarea următoarelor principii: 

 

1. asigurarea încrederii investitorilor în pieţele financiare prin promovarea unei transparente ridicată a 

pieţei financiare. 

 

2. asigurarea pentru investitori a unui anumit nivel de protecţie şi transparenţă în funcţie de 

circumstanţe. 

 

3. consultarea permanentă cu participanţii la piaţă pentru încurajarea inovaţiei pe pieţele financiare în 

vederea creerii unei pieţe dinamice şi eficientă. 

 

4. creşterea competitivităţii internaţionale a pieţei financiare fără a prejudicia însă cooperarea cu pieţele 

financiare internaţionale. 

 

5. asigurarea unui cadru comun de reglementare (level playing field) pentru toţi participanţii (români şi 

străini) la piaţă. 
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Supravegherea mult mai atentă a metodelor moderne de comunicare care asigură pe de o parte accesul egal 

la informaţii al tuturor investitorilor dar pe de altă parte acestea sporesc riscul răspândirii informaţiilor false 

sau înşelătoare.       

 

 

1.3. CERINŢE PRIVIND ADECVAREA CAPITALULUI 
 

Comitetul de la Basel 

 

Comitetul de la Basel a fost înfiinţat la sfârşitul anului 1974, ca un Comitet privind reglementările 

bancare şi practicile de supraveghere de către guvernatorii ţărilor ce fac parte din grupul celor 10, în urma 

unor turbulenţe înregistrate pe piaţa valutară şi bancară internaţională (în special falimentul băncii Benkhaus 

Herstatt din Germania). Prima întrunire a acestui comitet a avut loc în februarie 1975 şi de atunci se ţine 

regulat de 3 sau patru ori pe an. 

Membrii Comitetului provin din Belgia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, 

Olanda, Spania (care a fost invitată să facă parte din acest comitet la data de 1 februarie 2001), Suedia, 

Elveţia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Ţările sunt reprezentate de către băncile lor centrale 

precum şi de către autorităţile responsabile cu supravegherea prudenţială a activităţii bancare în cazul în care 

această activitate nu este desfăşurată de către banca centrală. 

Comitetul reprezintă posibilitatea de cooperare pe bază de regularitate între statele membre pe tema 

supravegherii prudenţiale bancare. Unul dintre obiectivele principale ale acestui comitet de lucru a fost 

aproprierea diferenţelor existente în supravegherea internaţională  prin intermediul a două principii: nici o 

bancă stabilită în străinătate nu poate scăpa supravegherii şi supravegherea trebuie să fie adecvată.   

  Subiectul asupra căruia s-au concentrat discuţiile Comitetului în ultimii ani a fost adecvarea 

capitalului. La începutul anilor 80 Comitetului a început să fie preocupat de faptul că indicatorii de capital ai 

băncilor se deteriorau. Documentul consultativ din decembrie 1987 pe care Comitetul de la Basel l-a 

elaborat privea un sistem comun de cuantificare a riscului şi denumit Acordul de la Basel a fost aprobat de 

guvernatorii ţărilor din Grupul celor 10 şi a fost înaintat băncilor în iulie 1988. Ulterior, Comitetul şi-a 

focalizat atenţia pentru a introduce reglementări privind şi alte categorii de risc decât riscul de credit avut în 

vedere iniţial. În iunie 1999 Comitetul a făcut o propunere de elaborare a unui nou cadru privind adecvarea 

capitalului care să înlocuiească acordul din anul 1988. Această propunere se bazează pe 3 piloni principali: 

 cerinţe de capital minime care au ca scop dezvoltarea şi extinderea regulilor standardizate 

stabilite în Acordul din 1988. 

 supravegherea adecvării capitalului şi a proceselor interne de evaluare  

 utilizarea efectivă a disciplinei pieţei ca o modalitate de a accentua transparenţa şi de a încuraja 

practicile bancare sigure. 

Comitetul de la Basel consideră, luând în considerare toate cele 3 elemente menţionate anterior, se 

poate realiza un sistem eficient de reglementare a capitalului. Noul acord privind capitalul este destinat 

îmbunătăţirii modului în care cerinţa de capital reglementată reflectă riscurile şi pentru a include inovaţiile 

financiare care au apărut în ultimii ani.  

 

Supravegherea şi reglementarea 

 

De-a lungul anilor supravegherea bancară şi financiară a fost transformată în funcţie de de evoluţia 

sistemului, de integarea progresivă a pieţelor de inovaţie şi creşterea competiţiei. Sistemul de supraveghere 

din anii 70 care se baza în principal pe limitarea scopului activităţii intermediarilor financiari, a fost înlocuit 

de supravegherea prudenţială bazată pe indicatori ai capitalului. Cu alte cuvinte a existat o tranziţie graduală 

de la supravegherea structurală la suptravegherea prudenţială care a avut ca scop nu evitarea de către bănci şi 

a intermediarii financiari a riscurilor specifice ci  inducerea unui management eficient al riscului. 

În aceeaşi perioadă de timp reducerea reglementărilor existente în privinţa ratei dobânzii şi 

controlului capitalului, liberalizarea băncilor şi a intermediarilor financiari de a desfăşura cât mai multe 
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activităţi, dezvoltarea rapidă a pieţelor financiare au creat posibilitatea introducerii de către instituţiile 

financiare a riscului de piaţă şi a riscului operaţional. 

Creşterea rapidă a celor două categorii de risc mai sus menţionate a creat necesitatea pentru entităţile 

reglementatoare să se asigure că instituţiile financiare dispun de un sistem de management care să permită 

controlul şi existenţa capitalul necesar pentru acoperirea celor două categorii de riscuri. 

Rolul reglementatorului a fost acela de a dezvolta un sistem eficient de gestionare a riscului atât prin 

elaborarea de reguli prudenţiale cât şi prin îndemnarea intermediarilor pentru consolidarea structurii 

organizatorice şi a sistemului de cuantificare a riscului.   

Reglementarea riscului de piaţă care este un risc al pierderii legat atât de elementele bilanţiere şi cele 

extrabilanţiere ca urmare a modificării preţurilor pieţei, (rata dobânzii, valoarea acţiunilor, cursul de schimb 

şi preţurile mărfurilor) – este rezultatul muncii începută la mijlocul aniilor 80 în cadrul  Comitetului de la 

Basel.  

În paralel, Comisia Europeană a făcut mai multe propuneri care au avut ca scop un minimum de armonizare 

a regulilor prudenţiale pentru instituţile de credit şi societăţile de investiţii, care reprezintă o precondiţie 

necesară pentru o piaţă unică în domeniul bancar şi al valorilor mobliare. Această iniţiativă a făcut posibilă 

adoptarea în 1993 a Directivei privind adecvarea capitalului care conţine cerinţe de armonizare a capitalului 

atât pentru bănci cât şi pentru societăţi de investiţii şi care acoperă riscurile provenite din activităţile cu 

valori mobiliare. 

Discuţiile în legătură cu necesitatea reglementării riscurilor operaţionale – pornind de la riscul direct 

sau indirect al pierderii rezultată dintr-un proces intern inadecvat, persoane şi sisteme sau fenomene 

exterioare – au început la  mijlocul aniilor 90 şi o primă propunere pe această temă este cuprinsă în 

documentul consultativ din ianuarie 2001 al Comitetului de la Basel. În paralel Comisia Europeană a început 

amendarea actualei Directive privind adecvarea capitalului cu scopul de introduce cerinţe de capital care să 

acopere riscurile operaţionale. 

 

DIRECTIVA UNIUNII EUROPENE PRIVIND ADECVAREA CAPITALULUI 

 

O primă reglementare a Uniunii Europene privind riscurile de piaţă s-a realizat prin Directiva privind 

adecvarea capitalului. Directiva stabileşte reguli comune pentru capitalul iniţial, fonduri proprii şi cerinţa de 

capital care să acopere riscurile de piaţă atât pentru societăţile de investiţii cât şi pentru instituţiile de credit 

care prestează şi servicii de investiţii financiare.      

În anul 1998 această Directivă a fost amendată de Directiva nr. 31/1998 (numită CAD II). Având în 

vedere faptul că prima Directivă se referea doar la metode standardizate pentru evaluarea cerinţelor de 

capital care să acopere riscurile de piaţă, obiectivul celei de a doua Directivă era să permită băncilor şi 

societăţilor de investiţii să adopte modele mai sofisticate de gestionare a riscului bazate pe propriile modele 

interne capabile să masoare mai bine decât metodele standardizate riscul de piaţă. Mai mult, acest CAD II 

introduce un sistem de cuantificare a riscului de poziţie pentru mărfuri şi derivate pe mărfuri.   

Directiva privind adecvarea capitalului este o directivă complexă care reglementează diferite aspecte şi care 

pot fi prezentate pe scurt după cum urmează: 

- Directiva stabileşte cerinţele de capital iniţial minim pentru societăţile de investiţii şi care se 

încadrează într-un interval de la 125000 EURO şi până la 730000 EURO în funcţie de activităţile 

prestate de societate. 

- Directiva defineşte fondurile proprii ale unei societăţi de investiţii, care sunt utilizate pentru 

asigurarea continuităţii societăţii şi pentru protecţia investitorilor. Fondurile proprii sunt calculate ca 

o sumă algebrică a unor serii pozitive şi negative a cărei includere este admisă în relaţia atribuirii 

calităţii fiecărui element. Fondurile proprii sunt divizate în: nivelul 1 capital de bază (capital social 

vărsat), nivelul 2 capital suplimentar (de ex: împrumuturi subordonate cu o scadenţă de cel puţin 5 

ani), nivelul 3 capital suplimentar (de ex: împrumuturi subordonate cu o scadenţă de cel puţin 2 ani). 

- Directiva indică poziţiile ce trebuie incluse în „registrul de tranzacţionare.” 

- Directiva prevede cerinţe de capital care să acopere diferite tipuri de risc, incluzând riscul de poziţie, 

riscul de decontare, riscul de contraparte, riscul de schimb valutar, riscul pe mărfuri şi „alte riscuri”. 

Ca o particularitate, calcularea riscului de poziţie se bazează pe teoria cunoscută sub denumirea 

building block approach care diferenţiază cerinţele pentru riscul specific de cele pentru riscul 



 

 

 14 

general( riscul specific este riscul de modificare a preţului instrumentului financiar respectiv din 

cauza anumitor factori legaţi de emitentul acestora sau în cazul instrumentelor derivate, legate de 

emitentul activului suport, iar riscul general este riscul apariţiei unor pierderi ca urmare a unor 

modificări intervenite în preţul instrumentelor financiare datorate unor modificări a condiţiilor 

generale ale pieţei). 

- Directiva stabileşte cerinţe cantitative şi calitative în funcţie de care intermediarii pot adopta modele 

interne de cuantificare a riscului 

- Directiva stabileşte reguli de monitorizare a expunerilor mari definite ca fiind expunerile ce depăşesc 

10% din fondurile proprii ale unui intermediar financiar. Suma expunerilor mari nu poate depăşi de 8 

ori fondurile proprii ale societăţii, iar limita pentru fiecare expunere este stabilită la 25% din 

fondurile proprii ale societăţii (societate de investiţii, instituţie de credit). 

- Directiva reglementează supravegherea pe bază consolidată ale grupurilor de firme de investiţii care 

nu includ bănci, dând posibilitate, în anumite condiţii, autorităţilor naţionale de a renunţa la această 

prevedere.  

Regulile privind CAD detaliază aspecte privind măsurarea riscului şi cerinţele minime de capital 

aferente acestora. Acest grad mare de detaliere este necesar pentru a asigura un tratament uniform tuturor 

societăţilor de investiţii şi băncilor din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, deşi gradul de standardizare a 

cerintelor de capital este foarte detaliat. Legiuitorul Comunitar nu a avut ca scop elaborarea unor reguli 

stricte, ci a lăsat posibilitatea ţărilor membre de a opta pentru diferite soluţii de implementare a lor (ex: 

metodologia calculării riscului de poziţie, tratarea instrumentelor derivate) 

Marja de flexibilitate a legiuitorului naţional poate reprezenta un factor important pentru stimularea 

competiţiei printre jurisdicţiile europene. Mai mult permite statelor membre atunci când transpun legislaţia 

europeană să ia în considerare condiţiile şi caracteristicile sistemului financiar propriu. 

 

ÎN ROMÂNIA, PREVEDERILE LEGISLAŢIEI COMUNITARE PRIVIND ADECVAREA 

CAPITALULUI INTERMEDIARILOR DE PE PIAŢA DE CAPITAL AU FOST 

IMPLEMENTATE PRIN REGULAMENTUL C.N.V.M.  NR.9/2004 PRIVIND ADECVAREA CAPITALULUI 

SOCIETĂŢILOR DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE (S.S.I.F.). 

 Fondurile proprii constituie capitalul de supraveghere şi se calculează ca sumă a următoarelor 

elemente: 

 

 (+) 
 

Fondurile proprii de bază  de nivel 1: 

 

1. capital iniţial; 

 2. fondul pentru riscul financiar general. Acest element va include acele sume pe care o S.S.I.F. hotărăşte să 

le aloce pentru acoperirea riscului financiar general atunci când aceasta se impune din motive de prudenţă, 

ţinând seama de riscurile specifice inerente operaţiunilor efectuate de către  o S.S.I.F.;  

din care se scad: 

3. deţinerile de acţiuni proprii, la valoarea contabilă; 

4. activele necorporale; 

5. pierderile din exerciţiul financiar current. 

 

 Capitalul suplimentar de nivelul 2: 

 

a) rezervele din reevaluare; 

b) instrumentele inovatoare de capital (titluri emise de filialele din străinătate ale grupului căruia îi aparţine 

S.S.I.F., care se pot include în capitalul de supraveghere numai dacă îndeplinesc condiţiile de garantare 

deplină a stabilităţii capitalului de supraveghere al S.S.I.F. ); 

c) acţiunile preferenţiale cumulative pe termen fix; 

d) titlurile cu durată de viaţă nedeterminată (alte titluri de creanţă) şi alte instrumente financiare care 

îndeplinesc condiţiile: 
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 1) în cazul unor pierderi care determină o scădere a capitalului vărsat şi a rezervelor sub valoarea 

capitalului iniţial minim stabilit pentru prestarea de servicii de investiţii financiare, sumele care 

derivă din obligaţiile sus menţionate şi din dobânda cumulată aferentă acestora se pot utiliza pentru 

acoperirea pierderilor, pentru a-i permite emitentului să-şi continue activitatea; 

 2) în cazul unei evoluţii negative a activităţii, se poate suspenda dreptul la remunerare a deţinătorilor 

titlurilor în măsura în care este necesar, pentru evitarea pierderilor sau pentru limitarea acestora cât 

de mult este posibil; 

 3) în cazul lichidării emitentului, datoria urmează să fie plătită numai după ce au fost satisfăcuţi toţi 

ceilalţi creditori care deţin creanţe cu drepturi superioare; 

Instrumentele financiare nerăscumpărabile trebuie să aibă o scadenţă iniţială de cel puţin 10 ani.  

Contractul trebuie să prevadă în mod expres faptul că plata la scadenţă trebuie să fie supusă, în prealabil, 

aprobării C.N.V.M. 

e) împrumuturile subordonate, care vor fi incluse în calculul capitalului lor de supraveghere cu condiţia 

existenţei unor prevederi în cuprinsul contractului care guvernează emisiunea unor asemenea obligaţii care 

să stipuleze în mod expres următoarele: 

 1) în cazul lichidării emitentului, datoria va fi plătită numai după ce au fost satisfăcuţi toţi ceilalţi 

creditori care deţin creanţe de rang superior asupra acestuia; 

 2) termenul iniţial până la scadenţă să fie de cel puţin 5 ani şi, atunci când scadenţa este 

nedeterminată, este necesar, pentru răscumpărare, să se facă o notificare anticipată cu cel puţin 5 ani; 

 3) răscumpărarea anticipată a obligaţiilor să poată avea loc numai la iniţiativa emitentului şi să 

necesite aprobarea C.N.V.M.; 

f) profitul net sau pierderea netă, precum şi câştigurile şi pierderile de capital din portofoliul tranzacţionabil, 

din care se scad obligaţiile fiscale şi alte cheltuieli previzibile, cu condiţia ca nici una din aceste sume să nu 

fi fost deja inclusă la nivelul 1. 

 

 (-) 

  

 Active nelichide: 

 

a) activele fixe corporale (din care se pot excepta terenuri şi clădiri, în măsura în care acestea pot  

constitui garanţii pentru împrumuturi); 

b) deţinerile de acţiuni în bănci şi în alte instituţii financiare care se ridică la peste 10% din capitalul lor, 

precum şi împrumuturi subordonate şi instrumente inovatoare de capital faţă de aceste instituţii în care au 

deţineri de peste 10% din capital, în fiecare caz; 

c) deţineri de acţiuni în bănci şi în alte instituţii financiare care se ridică la peste 10% din capitalul lor,  

precum şi împrumuturi subordonate şi instrumente inovatoare de capital faţă de aceste instituţii, chiar 

dacă acestea nu reprezintă investiţii ale S.S.I.F.  Aceste deţineri se deduc pentru partea care depăşeşte 

10% din valoarea pozitivă a fondurilor proprii de bază de nivel 1 şi a capitalului suplimentar de nivelul 2; 

d) participaţii şi alte investiţii în întreprinderi altele decât instituţii de credit şi alte instituţii financiare, 

care nu sunt uşor tranzacţionabile; 

e) după caz, echivalentul a 50% din deficitul net rezultat din reevaluarea titlurilor din afara portofoliului 

tranzacţionabil, din care s-au scăzut orice contracte utilizate pentru hedging-ul titlurilor din afara 

portofoliului tranzacţionabil;  

f) pierderile înregistrate de filiale ale S.S.I.F.; 

g) depozitele constituite, cu excepţia celor constituite ca marjă pentru contractele futures şi cu opţiuni şi a 

celor ce se pot restitui în termen de 90 de zile; 

h) împrumuturile şi alte sume datorate, altele decât cele ce trebuie restituite în termen de 90 de zile. 

 De asemenea, din suma elementelor pozitive sau negative prezentate anterior se scad, în vederea 

calculării fondurilor proprii, orice taxe care pot fi identificate la momentul calculului. 
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Capitalul iniţial al S.S.I.F. este parte a fondurilor proprii şi cuprinde: 

 

a) capitalul social subscris şi vărsat; 

b) prime de emisiune, mai puţin pentru acţiunile preferenţiale cumulative; 

c) rezerve (rezerve legale, rezerve pentru acţiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve), cu 

excepţia rezervelor din reevaluare;  

d) rezultatul reportat, reprezentând profit sau pierdere, auditat de un auditor financiar; 

e) profitul net al exerciţiului financiar curent, auditat de un auditor financiar, din care se scad orice taxe şi 

dividende care pot fi identificate. 

 

Condiţii, limite şi restricţii prevăzute de Regulament 

 

Capitalul de supraveghere al S.S.I.F. nu poate fi în nici o situaţie mai mic decât nivelul minim cerut 

pentru capitalul iniţial. 

S.S.I.F. sunt obligate să deţină fonduri proprii echivalente cu 25% din costurile fixe din anul 

precedent.  

Capitalul suplimentar de nivel doi va avea o valoare de maximum 100% din fondurile proprii de bază 

de nivel 1. 

Acţiunile preferenţiale cumulative pe termen fix şi împrumuturile subordonate nu pot să depăşească 

o valoare maximă egală cu 50% din fondurile proprii iniţiale. 

 

Pentru calculul cerinţelor de capital, raportarea se face la diferitele instrumente din activul 

intermediarului în funcţie de includerea/neincluderea în portofoliul tranzacţionabil. 
 

Portofoliul tranzacţionabil (trading book) al unei S.S.I.F. constă din: 

 

a) poziţiile proprii pe instrumente financiare şi mărfuri care sunt deţinute pentru revânzare şi/sau care 

sunt luate de către S.S.I.F. cu intenţia de a beneficia, pe termen scurt, din diferenţele prezente şi/sau 

aşteptate dintre preţurile lor de cumpărare şi vânzare, sau de pe urma altor variaţii de preţ sau de rată a 

dobânzii, şi poziţii pe instrumente financiare şi mărfuri, decurgând din cumpărări şi vânzări simultane 

efectuate în cont propriu (matched principal broking), sau poziţii deţinute pentru a acoperi alte elemente 

din portofoliul tranzacţionabil; 

b) expunerile datorate tranzacţiilor nedecontate, tranzacţiilor incomplete şi instrumentelor financiare 

derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, expunerile datorate contractelor repo şi 

operaţiunilor de oferire de titluri/mărfuri cu împrumut, care se bazează pe titluri/mărfuri incluse în 

portofoliul tranzacţionabil aşa cum este definit la lit. a), iar, cu aprobarea C.N.V.M., acele expuneri 

datorate contractelor reverse repo şi operaţiunilor de luare de titluri/mărfuri cu împrumut, dacă acestea 

îndeplinesc fie condiţiile (i), (ii), (iii) şi (v), fie condiţiile (iv) şi (v), după cum urmează: 

(i) expunerile sunt marcate la piaţă zilnic; 

(ii) garanţia este ajustată pentru a ţine cont de schimbările materiale în valoarea titlurilor/mărfurilor 

implicate în acordul sau tranzacţia în cauză, conform unei reguli acceptabile pentru C.N.V.M.; 

(iii) contractul sau tranzacţia asigură condiţiile astfel încât creanţele S.S.I.F. să fie în mod automat şi 

imediat compensate cu creanţele contrapărţii sale în situaţia în care aceasta din urmă nu-şi 

îndeplineşte obligaţiile; 

(iv) contractul sau tranzacţia în cauză are un caracter interprofesional; 

(v) asemenea acorduri sau tranzacţii sunt limitate la utilizarea acceptată şi adecvată, iar tranzacţiile 

artificiale, în mod special cele care nu sunt de natura celor pe termen scurt, sunt excluse;  

c) acele expuneri sub forma taxelor, comisioanelor, dobânzilor, dividendelor şi marjelor pe instrumentele 

financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată care sunt în mod direct legate de elementele 

incluse în portofoliul tranzacţionabil. 

 

Fiecare dintre elemente va fi inclus sau exclus din portofoliul tranzacţionabil conform procedurilor 

cu caracter obiectiv care includ, acolo unde este cazul, tratamentul contabil aplicat de instituţia în cauză. 
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Asemenea proceduri, precum şi implementarea lor coerentă sunt notificate C.N.V.M. 

  

În funcţie de serviciile de investiţii financiare autorizate, precum şi de instrumentele financiare 

tranzacţionate, societăţile de servicii de investiţii financiare sunt ţinute la respectarea cerinţelor de capital 

legate de următoarele categorii de riscuri: 
a) riscul de poziţie pe titluri de creanţă şi titluri de capital; 

b) riscul de decontare; 

c) riscul de contraparte; 

d) riscul de credit; 

e) riscul de schimb valutar; 

f) expunerile mari sau riscul de concentrare; 

g) riscul pe mărfuri; 

h) alte riscuri. 

Astfel, capitalul de supraveghere trebuie să aibă cel puţin valoarea sumei dintre cerinţele de capital 

aferente fiecărei catogorii de risc induse de activitatea desfăşurată. 

    Menţionăm că cerinţele de capital sunt cel mai ridicate în cazul SSIF care derulează tranzacţii în cont 

propriu şi/sau subscriu  instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau realizează plasamentul de 

instrumente financiare. 

 

     Riscul de poziţie este riscul asumat de S.S.I.F., intervenit ca urmare a schimbării preţurilor 

instrumentelor financiare din cauza unor factori legaţi de mişcările pieţei şi de situaţia emitenţilor 

respectivelor instrumente financiare. 

Riscul de poziţie priveşte portofoliul tranzacţionabil şi se calculează separat pentru: 

a) titluri de creanţă; 

b) titluri de capital; 

c) titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv. 

    

Riscul de decontare intervine în cazul tranzacţiilor în care titlurile de creanţă, titlurile de capital şi 

mărfurile (excluzând contractele repo şi reverse repo, precum şi  tranzacţiile de luare sau oferire cu 

împrumut a titlurilor sau a mărfurilor) sunt nedecontate după data livrării. SSIF calculează diferenţa de preţ 

la care se expune. 

S.S.I.F. va calcula cerinţa de capital pentru riscul de contraparte dacă: 

a) a plătit titlurile sau mărfurile înainte de a le primi sau a livrat titlurile sau mărfurile înainte de a primi 

plata pentru acestea; 

b) pentru operaţiunile transfrontaliere, a înregistrat una sau mai multe zile de la data efectuării plăţii sau a 

livrării titlurilor sau mărfurilor 

Acest risc se referă la: 

a) titluri sau mărfuri tranzacţionate pentru care termenul limită de decontare nu a trecut încă, atunci când 

plata a fost realizată fără ca să se fi primit titlurile sau mărfurile sau, în cazul în care titlurile sau mărfurile au 

fost livrate, fără să se fi primit plata; 

b) contractele repo şi de oferire cu împrumut de titluri şi mărfuri, cu condiţia ca  titlurile sau mărfurile 

implicate în tranzacţie să nu fie oferite drept garanţie pentru tranzacţie şi să nu fie depozitate la S.S.I.F. de 

către contraparte pe întreaga durată a contractului; 

c) contracte de reverse repo şi contracte de luare cu împrumut de titluri sau mărfuri; 

d) expunerea – sub forma taxelor, comisioanelor, dobânzilor, dividendelor şi marjelor pentru contracte 

futures şi options pe cursul de schimb valutar, tranzacţionate pe o bursă - referitor la elementele prezente în 

portofoliul tranzacţionabil; 

 e) instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate. 

  

Riscul de credit este riscul cauzat de pierderea intervenită ca urmare a falimentului debitorilor  în 

legătură cu activele cu risc, bilanţiere şi extrabilanţiere, altele decât cele incluse în portofoliul 

tranzacţionabil. 

  

Riscul de schimb valutar este reprezentat de expunerea S.S.I.F. la fluctuaţiile ratei de schimb a 
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valutelor şi a preţului aurului aplicate tuturor elementelor exprimate în valute străine, inclusiv a celor care nu 

sunt incluse în portofoliul tranzacţionabil.  

 

 Expunerile totale pe clienţi individuali sau pe grup de clienţi asociaţi se calculează prin însumarea 

expunerilor care rezultă din portofoliul tranzacţionabil şi cele care rezultă din afara portofoliului 

tranzacţionabil. 

  Expunerea S.S.I.F. pe un client sau un grup de clienţi asociaţi se consideră a fi o expunere mare 

atunci când valoarea sa este egală cu sau depăşeşte 10% din capitalul de supraveghere.  

 O S.S.I.F. nu poate avea o expunere pe un client sau un grup de clienţi asociaţi care să depăşească 

25% din capitalul său de supraveghere.  

Limita individuală prevăzută la alin.(2) va fi redusă la 20% în cazul în care clientul sau grupul de 

clienţi asociaţi este societatea mamă sau filialele unei S.S.I.F. şi/sau una sau mai multe filiale ale acelei 

societăţi mamă.  

 Totalul expunerilor mari nu poate depăşi 800% din capitalul de supraveghere al S.S.I.F.  

 

S.S.I.F. va respecta cerinţa specifică de capital pentru riscul pe mărfuri, ca urmare a pierderilor ce 

pot apărea în cazul oricărei poziţii pe mărfuri. 

 

 Regulamentul conţine o serie de prevederi care transformă valoarea expunerilor nete pe un anumit 

instrument financiar, în funcţie de o serie de coeficienţi standard sau diferenţiaţi în funcţie de gradul de risc 

al contrapărţii în sume care trebuie să se regăsească în valoarea minimă a capitalului supravegheat.  

 

 

 

CAPITOLUL II 

INSTRUMENTELE FINANCIARE SPECIFICE PIEŢEI DE CAPITAL 
 

2.1. VALORILE MOBILIARE 
 

 Valorile mobiliare reprezintă instrumente financiare tranzacţionabile pe piaţa de capital, caracterizate 

de următoarele elemente esenţiale: 

 Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile. Negociabilitatea constă în posibilitatea 

transmiterii valorilor mobiliare către alte persoane, pe baza mecanismului cerere/ofertă şi cu 

respectarea prescripţiilor imperative ale legislaţiei în vigoare, 

 Valorile mobiliare pot fi emise în formă materială sau evidenţiate prin înscriere în cont. 

 Valorile mobiliare oferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale. Aceste 

drepturi decurg din caracteristicile emisiunii de valori mobiliare (dreptul de coproprietate, 

dreptul la vot, dreptul la dividend sau dobândă, dreptul la creanţă, dreptul de preempţiune). 

 

Scopul emisiunii valorilor mobiliare îl constituie, pe de o parte, mobilizarea capitalurilor disponibile 

şi dispersate, iar, pe de altă parte, transformarea eonomiilor în capital social al unei întreprinderi, în resurse 

financiare destinate realizării e investiţii sau în capital de împrumut. 

În raport de modul de fructificare a plasamentelor, valorile mobiliare pot fi: 

 Valori mobiliare cu venit variabil (acţiunile), caz în care nivelul remunerării este dat e 

rezultatul financiar al exerciţiului şi de politica promovată de emitent cu privire la 

repartizarea profitului, 

 Valori mobiliare cu venit cert (obligaţiunile, titlurile de stat) pentru care se asigură o 

fructificare prin dobândă. Certitudinea decurge din faptul că emitentul se angajează irevocabil 

să plătească dobânzi, indiferent de rezultatul financiar al activităţii desfăşurate. În funţie de 

condiţiile emisiunii, dobânda poate fi fixă sau variabilă. 
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2.1.1. Acţiunile 

 
 

  

 

 

Caracteristicile acţiunilor sunt: 

 Acţiunile sunt fracţiuni din capitalul social care au o anumită valoare nominală. 

 Acţiunile sunt fracţiuni egale ale capitalului social, cu excepţia situaţiei în care actul 

constitutiv al emitentului prevede posibilitatea emiterii a diferite clase de acţiuni, care 

conferă deţinătorilor drepturi diferite. 
 Acţiunile sunt indivizibile. În ipoteza în care acţiunea devine proprietatea a mai multor 

persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor 

conferite de acţiune. 

 Acţiunile sunt instrumente negociabile, ele putând fi transmise altor persoane în virtutea 

cererii şi a ofertei şi cu respectarea prevederilor actelor constitutive ale emitentului şi ale 

legislaţiei în vigoare. 

 

 

Clasificarea acţiunilor  

 

1. După modul de identificare a deţinătorului acţiunii se deosebesc : acţiuni nominative şi 

acţiuni la purtător. 

Acţiunile la purtător se materializează sub formă fizică, putând fi transmise fără nici o formalitate, 

cel care le deţine fiind recunoscut ca acţionar. 

Acţiunile nominative pot fi emise sub formă fizică, sau dematerializat, prin înscriere în cont. 

Înregistrarea electronică se realizează fie în numele deţinătorului (beneficial owner), fie în numele societăţii 

de custodie (street name). Înscrierea street name are rolul de evidenţă internă a custodelui, fiind în 

continuare proprietatea deţinătorului care le ţine în contul custodelui. 

 

2. După drepturile pe care le generează, acţiunile se grupează în acţiuni ordinare şi acţiuni 

preferenţiale. 

 

Acţiunile ordinare reprezintă fracţiuni egale ale capitalului şi conferă deţinătorilor drepturi şi 

obligaţii egale: 

 Răspundere limitată, până la concurenţa cu capitalul subscris, în caz de faliment al 

emitentului, 

 Dreptul la repartizarea activului rămas după acoperirea pasivului exigibil, în cazul 

dizolvării sau lichidării societăţii, 

 Dreptul de a primi situaţiile financiare ale emitentului, dreptul la rapoarte curente în 

cazul societăţilor deţinute public, 

 Transferul acţiunilor liber pe piaţă sau în condiţiile actului constitutiv, 

 Dreptul la vot pe principiul o acţiune-un vot, sau conform prevederilor actului 

constitutiv (de exemplu, peste 30% din acţiuni, un pachet de 100 de acţiuni oferă 

dreptul la un vot), 

 Dreptul la dividend – proporţional cu deţinerea din capitalul social al emitentului, de o 

valoare unitară stabilită anual de Adunarea Generală a Acţionarilor. 

 

Acţiunile preferenţiale conferă posesorului lor calitatea de coproprietar şi asigură o rentabilitate 

minimă pe baza unui dividend fix care, de regulă, se plăteşte înaintea dividendului la acţiunile ordinare. În 

afara cazului în care actul constitutiv nu prevede altfel, acţiunile preferenţiale nu oferă dreptul la vot. 

Pe pieţele internaţionale există mai multe tipuri de acţiuni preferenţiale : 

Acţiunile reprezintă fracţiuni din capitalul social şi desemnează raportul juridic dintre 

deţinător şi societatea emitentă. 

 



 

 

 20 

 Acţiuni cu o rată fixă şi prestabilită a dividendului, 

 Acţiuni ce conferă titularului mai multe drepturi de vot, 

 Acţiuni ce dau dreptul deţinătorului să încaseze părţile cuvenite ca urmare a lichidării 

societăţii înaintea acţionarilor ordinari, 

 Acţiuni ce combină drepturile menţionate anterior. 

 

Principalele caracteristici ale acţiunilor preferenţiale sunt: 

 Rata dividendelor – emitentul stabileşte de obicei o rată a dividendului afferent acţiunilor 

preferenţiale foarte ridicată, 

 Clauza de răscumpărare a acţiunilor preferenţiale emise de societate, la momentul ales de 

aceasta, 

 Clauza de convertibilitate – posibilitatea conversiei acţiunilor preferenţiale în acţiuni 

ordinare, la data aleasă de deţinător, conform factorului de conversie aprobat de AGA, 

 Clauza de cumulativitate – în situaţia în care în exerciţiul financiar nu se obţine profit, 

dividendele vor fi primite de deţinător în mod cumulat, în primul exerciţiu financiar în care 

va fi posibil acest lucru, 

 Clauza de participare (la profit)- oferă dreptul la un dividend suplimentar celui oferit de 

acţiunea comună. 

 Rata modificabilă a dividendului, legată de factori cum ar fi: rata inflaţiei, rata fără risc, 

etc. 

 Clauza de returnare  - posibilitatea deţinătorului de a solicita răscumpărarea de către 

emitent. 

 

3. Din punctul de vedere al emitentului şi de treapta atinsă în îndeplinirea rolului lor, în 

cadrul autofinanţării: 

 Acţiuni autorizate – numărul maxim de acţiuni care poate fi emis, conform actului 

constitutiv, 

 Acţiuni neemise – numărul e acţiuni autorizate care nu a fost emis pe piaţă, reprezentând 

un potenţial de autofinanţare, 

 Acţiuni puse în vânzare – acţiuni emise, aflate în procesul vânzării iniţiale, 

 Acţiuni aflate pe piaţă – acţiunile emise şi vândute aflate în posesia proprietarilor, 

 Acţiuni de trezorerie – acţiuni proprii răscumpărate de pe piaţă de societate, în scopul 

revânzării ulterioare la uncurs bursier mai ridicat. Plata acestor acţiuni se poate face din 

beneficiile distribuibile şi din rezervele societăţii, cu excepţia rezervelor legale. 

 

 

2.1.2. Obligaţiunile  
 

 

         Obligaţiunile sunt instrumente de credit, pe termen mediu şi lung, emise de societăţi 

comerciale sau de organisme ale administraţiei de stat centrale sau locale. Acestea reprezintă titluri 

de creanţă negociabile. 

 

Clasificarea obligaţiunilor 

a) După modul de identificare a deţinătorului 

 la purtător, caz în care drepturile conferite revin purtătorului. Sunt emise în formă materializată, 

având cupoane detaşabile; 

 nominative, având specificat numele posesorului. Sunt emise materializat, sub forma unui certificat 

nominativ sau dematerializat, prin înscriere în cont. 

b) După forma în care sunt emise 

 materializate, emise pe suport hârtie; 

 dematerializate, emise prin înscriere în cont, pe suport magnetic. 
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c) După tipul de venit pe care îl generează 

 obligaţiuni cu dobândă, emise la valoarea nominală şi care generează venituri din dobânzi care se 

plătesc în conformitate cu condiţiile emisiunii; 

 obligaţiuni cu cupon zero, denumite şi obligaţiuni cu discount, emise la un preţ mai mic decât 

valoarea nominală, care este plătită la scadenţă. 

d) După gradul de protecţie a investitorilor 

 obligaţiuni garantate cu anumite active. În cazul în care emitentul nu rambursează o parte a 

principalului şi/sau dobânzii, investitorii au dreptul la recuperarea sumelor cuvenite prin valorificarea 

activelor prin care s-a garantat împrumutul obligatar. 

 obligaţiuni negarantate, rambursarea având ca suport doar fluxurile financiare ale emitentului. 

 

Elemente tehnice ale obligaţiunilor 

a) Valoarea nominală (V) – raportul dintre suma reprezentând împrumutul lansat pe piaţă şi 

numărul obligaţiunilor emise. 

b) Valoarea la subscriere sau preţul de emisiune – diferenţa dintre valoarea nominală şi prima de 

emisiune 

c) Termenul de rambursare sau durata de viaţă a obligaţiunii – intervalul dintre momentul 

emisiunii şi cel al răscumpărării obligaţiunii. 

d) Rata nominală a dobânzii – rata care aplicată asupra valorii nominale a obligaţiunii permite 

calcularea cuponului de dobândă. 

e) Rata dobânzii la termen-rata dobânzii fixată în momentul actual pentru un contract de împrumut 

a cărui execuţie va avea loc în viitor. 

f) Cuponul de dobândă-fructificarea plasamentului în raport de valoarea nominală a obligaţiunii. 

g) Dobânda netă- dobânda ajustată cu coeficientul de impunere a venitului din dobânzi. 

 

h) Dobânda acumulată – element tehnic, care intervine numai dacă o tranzacţie cu obligaţiuni se 

derulează la o dată diferită de data plăţii dobânzii. Vânzătorul este îndreptăţit ca în preţul 

tranzacţiei să primească dobânda acumulată până la acea dată. 

i) Cursul obligaţiunii-preţul de piaţă al acesteia, exprimat în procente din valoarea nominală. 

j) Costul rambursării 

k) Modalitatea de rambursare – la scadenţă, prin anuităţi constante, în rate anuale egale. 

l) Codificarea şi cotarea obligaţiunilor – codul atribuit obligaţiunii, care include simbolul 

emitentului, rata dobânzii şi anul maturităţii. 

Ex- XZX15/05 

XZX-emitent 

15% rata anuală a dobânzii 

2005 anul scadenţei. 

 

 Obligaţiunile corporative 

 

 Caracteristici  

 

Obligaţiunile corporative sunt emise pentru achiziţia de echipamente şi construcţia de imobile, în 

scopul extinderii volumului de activitate.  

Spre deosebire de acţiuni, obligaţiunile nu acordă investitorilor dreptul de proprietate asupra 

capitalului social al emitentului. 

 

Avantajele investiţiei în acest tip de obligaţiuni constau în: 

 randamente atractive, superioare celor oferite de titlurile de stat şi plasamentelor în depozite bancare; 

 venituri relative sigure; 

 în general emisiunea de obligaţiuni corporative este însoţită de un rating, care oferă o imagine fidelă 

a riscurilor asumate; 



 

 

 22 

 prezintă o arie largă de selecţie, putându-se opta în scopul construcţiei unui portofoliu diversificat 

pentru obligaţiuni din diverse sectoare economice, de randament şi rating diferit 

 sunt uşor transferabile înainte de scadenţă, la nivel mondial acest segment al pieţei de capital 

prezentând o lichiditate apreciabilă. 

  

    

 

  Riscurile investiţiei în obligaţiuni corporative: 

 riscul de variaţie a ratei dobânzii pe piaţă, a cărei creştere conduce la scăderea valorii de piaţă a 

obligaţiunilor corporative. Acest risc este neutralizat dacă obligaţiunile sunt păstrate în portofoliu până la 

scadenţă; 

 riscul de rambursare anticipată a împrumutului obligatar, în situaţia în care prospectul de emisiune a 

obligaţiunilor prevede o clauză de tip “call”; 

 riscul de faliment al emitentului, sau de incapacitate de plată a cupoanelor, în situaţia în care 

obligaţiunile nu sunt garantate; 

 riscul generat de managementul emitentului – anumite decizii cum ar fi fuziunile, creşterea 

capitalului prin emiuni de acţiuni sau obligaţiuni, de creditare bancară pot conduce la creşterea gradului 

de îndatorare şi la scăderea valorii de piaţă a obligaţiunilor. 

 

 
 Obligaţiunile  ipotecare şi titlurile ipotecare 

  

 a) Caracteristici 

 

 Aceste produse au fost lansate în S.U.A. în anul 1970, prima emisiune fiind realizată de Ginnie Mae 

(Government National Mortgage Association). 

 Ginnie Mae, împreună cu alte agenţii supravegheate guvernamental (Fannie Mae şi Freddie Mac), 

achiziţionează creanţele ipotecare de la instituţiile care acordă credite ipotecare şi în baza portofoliului de 

creanţe emit Mortgage Bonds şi Mortgage Securities. 

 

 Titlurile ipotecare 

  

Scopul emisiunii: refinanţarea creditorilor primari şi crearea unor instrumente atractive pentru 

investitorii de pe piaţa de capital; 

Sursa de rambursare: cashflow-ul generat de portofoliul de creanţe ipotecare; 

Suport: portofoliul de creanţe ipotecare cu scadenţã determinatã, nesubstituibil; 

Domicilierea creanţelor: SPV (Special Purpose Vehicle) sau fond comun de creanţe; 

Avantaje: arbitraj între capitalul economic şi cel reglementar (cerut bãncilor de acordul de la Basel), 

eliminarea unor credite din bilanţurile bãncilor. 

 

Obligaţiunile ipotecare  

 

Scopul emisiunii: creşterea gradului de lichiditate a creditorilor ipotecari; 

Sursa de rambursare: cashflow-ul emitentului; 

Suport: portofoliul de creanţe ipotecare, cu maturitate nedeterminatã, substituibil cu un altul având 

risc şi scadenţã similarã; 

Domicilierea creanţelor: portofoliul creditorului ipotecar primar; 

Avantaje: montaj relativ simplu, posibilitatea de recurgere la titlurizare (securitisation). 

Spre deosebire de obligaţiunile corporative, principalul aferent titlurilor şi obligaţiunilor ipotecare 

este rambursat pe întreaga durată a acestora, concomitant cu încasarea de către emitent a ratelor aferente 

creditului ipotecar care a stat la bază. 
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Riscul major pentru investitor constă în posibilitatea de rambursare anticipată a împrumutului 

ipotecar, care conduce implicit la rambursarea anticipată a titlurilor ipotecare, concomitant cu scăderea ratei 

dobânzii. 

În aceste condiţii, titlurile ipotecar sunt vândute şi tranzacţionate avându-se în vedere durata medie a 

acestora. Un rol important în evaluarea titlurilor este deţinută de realizarea unei prognoze privind 

rambursarea anticipată, construită pe baza unor serii statistice. 

În scopul creării de produse adecvate tipologiei fiecărui investitor, în USA au fost create o serie de 

titluri ipotecare (MBS) care combină caracteristici diferite din punctual de vedere al rambursării 

principalului şi plăţii cuponului: 

- Participation Certificates – principalul este rambursat sub forma de rate lunare, iar cupoanele sunt 

plătite lunar; 

 - CMO – formate din tranşe diferite, flexibile ca alcătuire, de rambursare a principalului şi plată a 

cupoanelor. 

  

 b) Cadrul legal din România aplicabil emisiunii de obligaţiuni şi tiluri ipotecare 

 

 1) posibilitatea de cesiune a creanţelor ipotecare sau privilegiate individuale sau portofoliilor de 

creanţe ipotecare (cu caractere comune din dpdv al naturii, originii şi riscului) către o altă instituţie 

autorizată să acorde credite ipotecare sau să administreze portofolii de creanţe ipotecare şi să emită valori 

mobiliare în baza acestora (art. 4 din L 190/1999, modificat de O.U.G. nr. 201/2002); 

2) emiterea de titluri de valoare negociabile pe piaţa de capital în baza portofoliului creanţelor 

ipotecare şi privilegiate deţinut, în limita a 75% din valoarea acestuia (art. 25 din Legea 190/1999); 

3)  emiterea de obligaţiuni ipotecare în baza portofoliului de creanţe ipotecare sau privilegiate 

deţinut, în scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite.  Obligaţiunile ipotecare vor 

putea fi emise în limita a 60 % din valoarea portofoliului. (art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 190/1999); 

 4) emitenţii titlurilor ipotecare sunt reprezentaţi de “orice titular de creanţă ipotecară şi entităţile 

autorizate să funcţioneze pe piaţa de capital” (art. 18 din Normele nr. 3/2000 B.N.R. - C.N.V.M.); 

5) obligaţiunile ipotecare pot fi emise de entităţile autorizate să acorde credite ipotecare (art. 19 

Normele nr. 3/2000 B.N.R. - C.N.V.M); 

6) atât titlurile ipotecare cât şi obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare dematerializate cevor fi 

emise pe pieţele de capital; 

7) regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2000 prevede posibilitatea înfiinţării de fonduri ipotecare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 24 

c) Caracteristicile  pieţei mondiale a obligaţiunilor ipotecare 

 

Emisiunea de obligaţiuni ipotecare în Europa (%PIB) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Surse de finanţare ale creditului ipotecar în UE 

 

      
Sursa: European Mortgage Federation, 2008 

 

Structura creditorilor ipotecari în UE 

 

 
 

 
 

Sursa: European Mortgage Federation, 2008 
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d) O posibilã configuraţie a pieţei ipotecare secundare în România 

 

 

 
 

 

Figura schematizează posibila configuraţie a pieţei secundare ipotecare româneşti, în condiţiile 

perfecţionării cadrului legislativ existent. 

Remarcăm includerea în sfera creditorilor primari alături de bănci şi a companiilor de credit ipotecar. 

Un rol esenţial îl va prezenta standardizarea creditului ipotecar, din punctul de vedere al duratelor de 

acordare, a modalităţii de exprimare a ratei dobânzii, a documentaţiei care trebuie încheiată. 

Fondurile ipotecare îşi pot găsi rolul în cesionarea de creanţe ipotecare, similare din punctul de 

vedere al emitenţilor şi riscurilor şi emiterea în baza acestora a titlurilor ipotecare. 

Un avantaj în acest sens îl constituie cadrul legal deja conturat pentru fondurile deschise de investiţii 

şi proiectele legislative conturate în domeniul organismelor de plasament colectiv. 

Aceste fonduri ar putea fi neimpozitate (investitorii plătesc doar un impozit de 1% la creşterea de 

valoare a unităţii, pe principiul FIFO). De asemenea activele sunt separate de cele ale societăţii de 

administrare şi a depozitarilor, creditorii acestor societăţi sau ai investitorilor neputând urmări în instanţă 

activele fondului. Aceste fonduri ar putea avea eventual posibilitatea de a utiliza tehnici aferente 

reducerii/neutralizării riscului valutar, precum şi investiţia pe perioade foarte scurte în instrumente sigure 

(titluri de stat), urmând ca sumele rezultate să fie plasate în creanţe ipotecare. 
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2.1.3. Valorile mobiliare emise de stat 
 

Emisiunea de valori mobiliare este considerată a fi un mijloc de finanţare a cheltuielilor publice. 

Plasamentul în astfel de instrumente este considerat fără risc. 

Titlurile emise de stat cu scadenţa peste un an se tranzacţionează în ţările dezvoltate pe piaţa de 

capital, iar cele pe termen scurt sunt specifice pieţei monetare. 

Principalele tipuri de valori mobiliare emise de stat sunt: 

 biletele de tezaur, cu rolul de a acoperi împrumuturi pe termen scurt efectuate de guvern. 

Sunt emise pe termen sub un an, sub formă de certificate cu discount, adresându-se în 

principal investitorilor instituţionali. 

 Bonurile de tezaur – valori mobiliare emise pe perioade de la unu la zece ani, destinate să 

acopere nevoile generale ale bugetului. Sunt vândute în general prin licitaţie şi se adresează 

investitorilor instituţionali şi persoanelor fizice. 

 Obligaţiuni de tezaur – cu scadenţa între zece şi treizeci de ani, fiind purtătoare de dobânzi. 

Împrumutul astfel contractat are o destinaţie stabilită cu claritate. 

 

În cazul municipalităţilor şi al unităţilor administrativ teritoriale s-a dezvoltat emisiunea de 

obligaţiuni, ca sursă de finanţare a dezvoltării. 

Rambursarea acestora se realizează din impozitele generale percepute de emitent. 

Alte surse de finanţare pot fi: 

 Impozitele speciale – din activitatea de turism, utilizarea spaţiilor publice, etc., 

 Profiturile realizate din realizarea unor servicii – gospodărie comunală, transport, etc., 

 Venituri speciale – chirii. 

Sursele de la pct. 2 şi 3 pot fi constituite chiar prin utilizarea finanţării pentru dezvoltarea serviciilor 

menţionate sau a construirii de clădiri destinate închirierii. 

 

 

2.1.4. Drepturi legate de emisiunea de acţiuni şi warante 
 

Dreptul de subscriere intervine în cazul majorării capitalului social prin emisiunea de noi 

acţiuni.Acţiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalţi acţionari,  proporţional cu 

numărul de acţiuni deţinute şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul de preferinţă în termenul hotărât 

de adunarea generală. După expirarea termenului, acţiunile vor fi oferite public  

În cazul în care acţionarii nu doresc să îşi exercite acest drept, vor vinde dreptul de subscriere pe 

piaţa de capital. 

Dreptul de atribuire constă în participarea tuturor posesorilor de acţiuni ordinare la majorarea 

capitalului social prin încorporarea de rezereve. Practiv, acesta intervine prin maorarea capitalului social din 

încorporarea dividendelor, care generează o emisiune gratuită de acţiuni. 

Warantul este o valoare mobiliară care îndreptăţeşte deţinătorul să cumpere acţiuni la societatea care 

l-a emis la un preţ determinat, într-o perioadă de timp, într-o perioadă de timp specificată. Dacă valoarea de 

piaţă a acţiunilor comune este mai mare decât preţul predeterminat prin warant, atunci investitorul poate 

obţine un profit imediat. Utilizând warantele pentru cumpărarea acţiunilor la un preţ predeterminat şi 

vânzând apoi acţiunile la un preţ de piaţă mai mare, investitorul va obţine un câştig egal cu diferenţa dintre 

cele două preţuri. 

Warantele apar pe piaţă ca parte a unui titlu, care poate fi emis în două sau mai multe serii. 

Valoarea de piaţă a unui warant este compusă din două elemente: 

 Valoarea intrinsecă 

 Prima. 

Valoarea intrinsecă este diferenţa dintre preţul de piaţă al acţiunii şi preţul fix la care  s-a emis 

warantul ce însoţeşte acţiunea respectivă. 

Prima  constituie diferenţa dintre valoarea de piaţă a warantului, dacă acesta este el însuşi 

tranzacţionat pe piaţă şi valoarea intrinsecă. 
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 Factorii care trebuie evaluaţi la realizarea investiţiei în warante sunt: 

 Potenţialul de creştere al acţiunii care însoţeşte warantul, 

 Timpul rămas până la expirarea warantului, 

 Toleranţa investitorului la risc. 

 

 

2.2. INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE 
 

 Instrumentele financiare derivate sunt instrumente negociabile sau standardizate care conferă 

operatorului anumite drepturi viitoare privind tranzacţionarea activului suport. Se prezintă sub forma 

opţiunilor şi a contractelor la termen (forward şi futures). 

  

2.2.1. Contractele cu opţiuni 
 

 Permit operatorului să-şi asume riscul potenţial aferent unei tranzacţii cu titluri suport în schimbul 

plăţii unei prime. Contractul cu opţiuni dă cumpărătorului dreptul, dar nu şi obligaţia de a cumpăra (pentru 

opţiunea CALL) sau de a vinde (pentru opţiunea PUT) anumite active la un preţ şi o scadenţă stabilite 

iniţial. 

 

 Contractele cu opţiuni sunt tranzacţionate pe două tipuri de pieţe: 

 Pieţe organizate, care au o structură care include şi casa de compensaţii, ce asigură 

contrapartida în tranzacţii. Securitatea tranzacţiilor este sporită prin sistemul depozitelor de 

garanţie al căror nivel se ajustează în funcţie de noile informaţii privind volatilitatea 

diferitelor operaţiuni.  

Exemple – EURONEXT, Chicago Board of Trade, etc. 

 

 Pieţele OTC (Over the Counter) – în cadrul lor se realizează negocieri directe între operatori, 

care preiau în mod direct şi riscurile aferente. 

Ex. – NASDAQ 

 

Caracteristicile unei opţiuni: 

 

 Prima  - preţul opţiunii 

 Preţul de exercitare 

 Scadenţa 

 Punctul mort – exercitarea opţiunii aduce un rezultat nul (preţul de exercitare+prima – 

opţiunea CALL, preţul de exercitare-prima – opţiunea PUT). 

 

Opţiunile sunt de două tipuri: 

 Americane – pot fi exercitate oricând înainte de scadenţă, 

 Europene – pot fi exercitate numai la scadenţă. 

      

        Sunt posibile patru poziţii de bază în cazul contractelor de opţiuni : 

 Long call (cumpărarea unei opţiuni call) 

 Short call (vânzarea unei opţiuni call) 

 Long put 

 Short put. 
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Profitul unui contract de opţiuni va fi: 

 Max (preţul activului suport – preţul de exercitare, o) Long CALL 

 Min (preţul de exercitare- preţul activului suport,0) Short CALL 

 Max (preţul de exercitare- preţul activului suport,0) Long PUT 

 Min (preţul activului suport – preţul de exercitare, o) Short CALL. 

 

Opţiuni pe indici bursieri 

  

 Sunt utilizate în scopul diversificării oportunităţilor de investiţii şi al reducerii riscului de piaţă. 

 Lichidarea generează fluxuri financiare, atât prima cât şi preţul de exercitare fiind transformate în 

bani prin înmulţirea nivelului cotat, respectiv al indicelul (număr de puncte) cu multiplicatorul (500 USD, 25 

GBP, 5 CHF, 10000 JPY, etc.) 

 

Strategii de tranzacţionare a opţiunilor 

  

1 Strategii implicând o opţiune şi activul suport 

 

 Call acoperit  - short call+ long pe acţiunea suport – protecţie împotriva creşterii cursului 

activului suport 

 Long call+ short pe acţiunea suport - protecţie împotriva creşterii cursului activului suport 

 

2. Spread – poziţii diferite pe două sau mai multe opţiuni de acelaşi fel 

 

punctul 

mort 

Profit 

 

preţ de exercitare 

LONG PUT  

punctul 

mort 

profit 

preţ de exercitare 

SHORT  PUT  
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 Bull spread – cumpărarea unei opţiuni call la un anumit preţ de exercitare, concomitent cu vânzarea 

unei opţiuni call cu acelaşi suport la un preţ de exercitare mai mare. 

 Limitează atât riscul, cât şi profitul maxim care poate fi obţinut. 

 Profit maxim – diferenţa dintre preţurile de exercitare şi prima plătită 

 Pierdere maximă – prima netă plătită. 

 
 

Bear spread – vânzarea unei opţiuni put, concomitent cu cumpărarea alteia la un preţ de exercitare mai 

mare. Este ralizată de investitori care prognozează scăderea cursului bursier al activului suport.  

 Profit maxim – diferenţa dintre preţurile de exercitare şi prima plătită 

 Pierdere maximă – prima netă plătită. 

 

 
 

 

3.Strip – poziţie long pe o opţiune call şi pe două opţiuni put, cu acelaşi preţ de exercitare şi scadenţă 

 

 Investitorul prognozează o scădere masivă a preţului. 

 

4. Strangle  

Long strangle - cumpărarea unui call şi a unui put, cu aceeaşi scadenţă, preţul de exercitare al CALL fiind 

superior PUT. 

 

 

 
Se utilizeză în condiţiile unei pieţe instabile, de o volatilitate în creştere. 

Profit maxim-nelimitat 

Pierederea maximă – primele plătite 
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Short strangle – vânzarea unei opţiuni call şi a uneia put, preţul de exercitare al opţiuni call fiind superior 

celui al opţiunii put. 

 
Se utilizează în condiţiile unei pieţe neutre, de o volatilitate descrescătoare. 

Profitul maxim – primele încasate 

Pierederea maximă-nelimitată. 

 

5. Strap –două long call+ long put cu acceaşi scdenţă şi preţ de exercitare 

 

 Investitorul prognozează o creştere masivă a preţului. 

 

6. Stradle 

Long stradle - cumpărarea unui call şi a unui put, cu aceeaşi scadenţă şi preţuri de exercitare 

egale.  

 

Se utilizează în condiţiile unei pieţe nesigure, de o volatilitate în creştere. 

Profitul maxim-nelimitat 

Pierederea maximă-primele plătite. 

 

Short stradle - vânzarea unui call şi a unui put, cu aceeaşi scadenţă şi preţuri de exercitare egale.                                                                           

  
 

Se utilizează în situaţia unei pieţe neutre, de o volatilitate în scădere. 

Profitul maxim- primele încasate 

Pierederea maximă-nelimitată.  
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2.2.2. Contractul forward 
 

 Contractul futures este un acord între doi operatori, prin care vânzătorul se angajează să livreze la o 

dată viitoare un anumit activ suport, iar cumpărătorul să efectueze plata unui preţ predeterminat la data 

închiderii contractului. Obiectul contractului, cantitatea, preţul şi scadenţa sunt elemente negociate şi 

prestabilite în momentul închiderii contractului. Câştigul sau pierederea operatorului va fi stabilită la 

scadenţă, fiind generată de diferenţa dintre cursul activului suport la scadenţă şi preţul aceluiaşi activ, 

predeterminat în contract. 

 Contractul forward este finalizat prin livrarea/primirea efectivă a activului suport şi achitarea preţului 

prestabilit al acestuia. 

 

 

2.2.3. Contractul futures 
 

  Contractul futures este un contract standardizat cu privire la natura activului suport, cantitatea 

tranzacţionată şi scadenţa. Preţul contractului nu mai este fix, ca în cazul contractului forward, ci variabil, 

deoarece contractul futures este tranzacţionat zilnic sau marcat la piaţă. 

 Diferenţele majore faţă de contractul forward sunt: 

 Contractele futures sunt de obicei tranzacţionate pe piaţă, 

 Scadenţa nu este de obicei specificată, contractul specificând luna de livrare, iar piaţa urmând 

să precizeze perioada din lună în care se va efectua livrarea efectivă. 

 Lichidarea contractului futures se poate realiza, fie prin predarea/primirea activului ce constituie 

obiectul contractului, fie printr-o operaţiune de sens contrar, respectiv printr-o compensare pe pieţele 

futures. Cumpărătorul aflat pe poziţia long poate lichida poziţia sa, realizând o vânzare a contractului futures 

repectiv, iar operatorul care deţine o poziţie short îşi poate lichida poziţia prin cumpărarea aceluiaşi contract 

futures. Operatorii care nu şi-au lichidat poziţiile până la scadenţă au obligaţia să realizeze lichidarea prin 

execuţie în natură (predarea/primirea activului suport) sau printr-o operaţiune cash (în cazul contractului 

futures pe indici bursieri). 

 Deschiderea unei poziţii pe piaţa contractelor futures presupune un vărsământ prealabil (constituirea 

unui depozit de garanţie). Pe durata contractului variaţia raportului dintre preţul convenit pentru operaţiune 

şi cel curent este urmărită de cele două părţi care, pentru a-şi limita pierderile sau proteja câştigurile, pot 

apela oricând la operaţiunile în marjă. 

 Practic, cumpărarea, respectiv vânzarea unui contract futures, presupune deschiderea de către broker 

a unui cont de siguranţă în care investitorul (cumpărătorul/vânzătorul) trebuie să depună o marjă iniţială (de 

regulă 20% din valoarea contractului). În funcţie de evoluţia la bursă a preţului contractului futures, 

respectivul broker va ajusta contul de siguranţă pentru a reflecta câştigul/pierederea de capital. Totodată, 

brokerul fixează o marjă de reţinere şi ori de câte ori soldul contului de siguranţă scade sub această marje de 

reţinere, brokerul va face un apel în marjă prin care va cere investitorului să refacă marja iniţială. Dacă 

investitorul nu are banii necesari, brokerul închide poziţia acestuia şi vinde contactul. 

 Ori de câte ori soldul contului de siguranţă depăşeşte marja iniţială, diferenţa pozitivă va fi încasată 

de deţinătorul contractului futures. 

 Se constată că preţurile futures pentru un activ financiar şi cele cash evoluează în acelaşi sens şi tind 

să se egalizeze spre scadenţa contractului futures, piaţa futures fiind în acest sens un indiciu foarte important 

pentru investitorii de pe piaţa reală. 
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CAPITOLUL III  

BURSA PAN-EUROPEANĂ EURONEXT 
 

3.1. FORMAREA BURSEI EURONEXT 
 

 Pentru a înţelege pasul important în activitatea bursieră mondială determinat de formarea 

EURONEXT, este necesar să formăm o privire de ansamblu a pieţelor de capital. 

 În ultimii ani, s-au înregistrat schimbări semnificative în domeniu.  

 Câteva tendinţe majore s-au conturat începând cu anii 1990: 

 Globalizarea pieţelor financiare şi a operaţiunilor bursiere, 

 Introducerea a noi tehnologii eficiente şi rapide, 

 Acces sporit la pieţele de capital. 

Sistemele alternative de tranzacţionare care operează în paralel cu pieţele oficiale au fuzionat, 

oferind posibilitatea tranzacţiilor internaţionale şi costuri scăzute. 

Simultan a avut loc o creştere semnificativă a numărului de intermediari ai pieţei (bănci şi societăţi 

specializate), conducând la creşterea volumului de tranzacţionare. 

S-a trecut la crearea unor grupuri bursiere naţionale şi regionale semnificative, prin fuziunea pe plan 

naţional a tranzacţionării şi compensării tuturor intrumentelor financiare: valori mobiliare şi instrumente 

financiare derivate. 

La nivel european s-au realizat: achiziţia casei de compensaţie italiană de către Bursa din Milano, 

crearea pieţei Norex prin alianţa dintre bursele din Oslo, Copenhaga şi Islanda, precum şi operarea burselor 

din Estonia şi Letonia de către bursa finlandeză. 

Cu toate acestea, la nivel european se înregistrează prezenţa a peste 20 de sisteme de tranzacţionare 

şi compensare, supuse reglementărilor naţionale, care contravine nevoii de lichiditate şi finanţare a 

emitenţilor şi aceleia a intermediarilor de a avea acces la o paletă cât mai diversificată de intrumente. 

Se prognozează fuziunea mai multor sisteme de compensare europene, care să dubleze eforturile 

reprezentate de fuziunea pieţelor de capital. 

Un punct important de reper l-a constituit introducerea monedei unice EURO, care a condus la 

formarea unui spaţiu monetar echivalent Statelor Unite ale Americii. 

EURONEXT este o societate pe acţiuni încorporată sub legea olandeză, care funcţionează prin 

intermediul filialelor sale. 

 Piaţa bursieră a luat naştere în data de 22 septembrie 2000, prin fuziunea burselor de la Bruxel, 

Amsterdam şi Paris. La începutul anului 2002, consolidarea pieţei de capital pan-europene a continuat prin 

fuziunea cu bursa de valori portugheză BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto) şi absorbţia LIFFE 

(London International Financial Futures and Options Exchange). 

 Raţiunea care a stat la baza constituirii EURONEXT a constat în dezvoltarea unei pieţe de capital 

transfrontaliere, capabilă să ofere operaţiuni de tranzacţionare şi clearing, în condiţii de lichiditate crescută şi 

costuri scăzute. 

 Dezavantajele unor pieţe naţionale neintegrate rezidă în: 

- aflarea dificilă a informaţiilor despre emitenţii străini şi cotaţiile bursiere ale acestora, 

- tranzacţii greoaie, care implică decalaje de timp, cauzate de modalitatea greoaie de accesare a 

pieţei pe filiera client-intermediar naţional-intermediar străin partener. 

 În scopul îndeplinirii condiţiilor impuse de legislaţia fiecărei ţări şi a asigurării păstrării idenţităţii 

economice a fiecărei pieţe bursiere, EURONEXT operează prin intermediul a cinci pieţe care şi-au păstrat 

identitatea, dar sub noua titulatură: EURONEXT Amsterdam, EURONEXT  Paris, EURONEXT Lisabona, 

EURONEXT Bruxel, Euronext Liffe. Fiecare are rolul unui portal care oferă intermediarilor, investitorilor şi 

emitenţilor accesul la o piaţă unică, care poate fi apelată indiferent de locaţia naţională a acestora. 

 Astfel EURONEXT combină: 

 - o platformă de tranzacţionare unică, 

 - un singur registru de ordine pentru fiecare simbol tranzacţionat, 

 - o casă de compensaţie unică, care acţionează drept contraparte centrală în garantarea plăţilor şi a 

transferurilor de instrumente financiare, 
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 - un sistem de decontare unic. 

 

3.2. SCURT ISTORIC AL PIEŢELOR BURSIERE COMPONENTE 
 

 EURONEXT PARIS 

 

 În jurul anului 1250, la Touluse a luat naştere Societe des Moulins du Bazacle. Cele 96 de acţiuni ale 

sale se tranzacţionau la preţuri dependente de evoluţia economică şi de producţia morilor de pe râul 

Garonne. Firma, care a căpătat mai multe denumiri de-alungul timpului, a rămas la tranzacţionare pe bursa 

din Touluse până în anul 1946. 

 Bursa din Lyon a fost înfiinţată în jurul anului 1540. A fost reglementat prin decret regal rolul 

courratier-ilor (brokeri), redenumiţi ulterior agent de change. Acesţia tranzacţionau acţiuni şi efecte de 

comerţ. 

 Bursa de la Paris a apărut în anul 1724, prin decret regal. Tot aici s-a înfiinţat primul ring de 

tranzacţionare, brokerii apelând la licitaţia cu strigare pentru anunţarea şi formarea preţului. 

 Bursa a cunoscut o permanentă dezvoltare, pe fundalul apariţiei bancnotelor din hârtie, ajungând ca 

în anul 1900 să primească la cota sa 800 de emitenţi francezi publici şi privaţi de acţiuni şi obligaţiuni şi 

peste 300 de emitenţi străini. 

 În paralel s-a format şi o piaţă neoficială de negociere a valorilor mobiliare nelistate. 

 Similar evoluţiilor internaţionale în domeniu, piaţa bursieră franceză unică a luat naştere în anii 

1980, primul pas constând în înfiinţarea prin lege a Societăţii Franceze de Bursă. 

 Marii operatori de piaţă francezi au fuzionat în anul 1999, formând o nouă societate ParisBourse S.A. 

 

 EURONEXT BRUXELLES 

 

 Prima bursă belgiană – Bourse de Fonds Publics de Bruxelles  a fost fondată în anul 1801, sub 

guvernarea lui Napoleon. 

 Pe perioada ocupaţiei franceze şi o bună perioadă de timp ulterior dobândirii independenţei, sistemul 

de tranzacţionare utilizat a fost cel francez cu agents de change, care aveau monopolul asupra tranzacţiei cu 

titluri de stat, dar aveau interdicţia de a tranzacţiona pe propriul cont. 

 Perioada1867-1935 a fost caracterizată de aplicarea filosofiei economică a pieţei libere, caracteristică  

acelor vremuri – dereglementarea totală a pieţei bursiere. 

 Ulterior au fost emise o serie de reglementări care au permis dezvoltarea pieţei şi a operatorilor săi, 

culminând cu decretul regal din 1999 care a permis înfiinţarea Brussels Exchanges (BXS), operator de piaţă 

integrat, care a cuprins Belfox (Bursa belgiană pentru opţiuni şi contracte futures), Bursa de valori mobiliare 

din Bruxelles şi CIK (depozitarul central). 

 Fuziunea BXS cu celelalte pieţe, în scopul formării EURONEXT, a fost aprobată prin decret regal. 

  

 EURONEXT AMSTERDAM  

 

 Piaţa bursieră din Amsterdam, cea mai veche din lume, a pornit cu negocierea acţiunilor unei mari 

companii maritime, care îşi finanţa astfel transporturile din Orient. 

 În scurt timp au apărut primele tranzacţii de contracte futures şi opţiuni. 

 Amploarea tranzacţiilor de mărfuri şi instrumente financiare au determinat construcţia unui sediu 

adecvat acestor activităţi (1611). Din acel an, Bursa din Amsterdam schimbat mai multe sedii situate în 

centrul financiar al oraşului, cel prezent fiind inaugurat în anul 1911. 

 Primul organism de autoreglementare a pieţei bursiere- Amsterdam Stock Exchange Association- a 

fost fondat la Amsterdam în 1851, apariţia sa fiind determinată de paleta largă de instrumente tranzacţionate. 

 Amsterdam Stock Exchange Association a lansat prima piaţă a instrumentelor financiare derivate din 

Europa- European Options Exchange (1978). Din fuziunea în anul 1997 a pieţei bursiere de acţiuni şi a 

aceleia de instrumente financiare derivate a rezultat Amsterdam Exchanges, integrată în anul 2000 în 

EURONEXT. 
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 EURONEXT LISABONA 

 

 Activitatea bursieră portugheză a fost declanşată prin înfiinţarea bursei din Lisabona (1769) şi a 

aceleia din Porto (secolul XIX). 

 Cele două pieţe au funcţionat în paralel, un moment important în evoluţia lor fiind transformarea în 

anul 1992 în asociaţii bursiere non-profit. 

 Referitor la instrumentele financiare derivate, tranzacţiile bursiere spot pe acţiuni s-au realizat la 

Lisabona, în timp ce la Porto a luat naştere, printr-un Decret al Ministerului Finanţelor din 1994 o piaţă 

specială pentru contracte futures.  

 Pieţele bursiere au fuzionat în anul 1999, conducând la crearea BVLP (Bursa de Valori din Lisabona 

şi Porto), care a aderat la EURONEXT în anul 2001. 

 

 EURONEXT LIFFE 

 

 London International Financial Futures and Options Exchange a fost fondată în anul 1982, având 

drept raţiune de înfiinţare iniţială realizarea unei mai bune expuneri a participanţilor pieţei la variaţia 

cursului de schimb şi a ratei dobânzii. 

 Prin fuziunea din 1992 cu London Traded Options Market (LTOM), au fost adăugate la tranzacţiile 

iniţiale cu instrumente financiare derivate având ca activ suport rate a dobânzilor denominate în majoritatea 

valutelor importante din lume. 

 Portofoliul instrumentelor a fost lărgit prin includerea instrumentelor derivate pe mărfuri în urma 

absorbţiei London Commodity Exchange (LCO) în anul 1996. 

 În anul 1996 tranzacţionarea prin licitaţie cu strigare, în ring, a fost înlocuită de o platformă 

performantă de tranzacţionare – LIFFE CONNECT. 

 În 1999 de la o instituţie de interes public s-a trecut la societate pe acţiuni orientată pe obţinerea de 

profit, splitându-se astfel calitatea de acţionar, de aceea de membru cu drept de tranzacţionare pe piaţă. 

 Ulterior cumpărării de către EURONEXT (2002), LIFFE s-a axat pe instrumente financiare derivate 

având ca activ suport rata dobânzii pe termen scurt,  

 Platforma LIFFE CONNECT va asigura tranzacţionarea tuturor instrumentelor financiare derivate 

prezente pe EURONEXT.  

 

3.3. ACTIVITATEA EURONEXT 
 

 Unitatea de pieţe cash şi listări este responsabilă de toate activităţile legate de valorile mobiliare, 

inclusiv listarea, tranzacţionarea produselor cash (acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare lichide, cum ar 

fi warrant-ul), relaţiile cu emitenţii, acţiuni de pre şi post listare, activităţi de dezvoltare şi promovare a 

activităţilor menţionate anterior. 

  

3.3.1. Listarea 
  

 Înaintea listării oricărei valori mobiliare, EURONEXT examinează cererea de listare şi admite, în 

condiţiile în care nu există opoziţii din partea autorităţii de supraveghere, aplicaţia primită. 

 Fiecare filială naţională a EURONEXT are propriile reguli de listare, determinate de regulamentele 

aplicabile, emitenţii având însă libertatea de a alege locul de intrare pe piaţă. 

 În prezent se lucrează la elaborarea unor reguli unice de listare, proces dependent în mare măsură de 

poziţiile autorităţilor competente din fiecare stat. 

 Activitatea de listare presupune şi o serie de alte activităţi conexe: 

- managementul evenimentelor semnificative din activitatea emitenţilor, care constă în asistenţa 

acordată acestora cu privire la notificările adresate sistemelor pieţei cu ocazia emisiunii de noi 

valori mobiliare, a unor oferte având ca obiect valorile mobiliare emise, precum şi în suspendarea 

de la tranzacţionare ori de câte ori apar aspecte cu impact semnificativ asupra preţului bursier al 

emitentului, 
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- relaţia cu emitenţii – servicii de atragere a unor noi companii în vederea listării, de informare cu 

privire la avantajele aduse de prezenţa pe piaţă, organizarea unor întâlniri de informare a 

emitenţilor şi investitorilor în legătură cu obligaţiile de transparenţă impuse de listare. 

 

3.3.2. Tranzacţionarea produselor cash 
 

EURONEXT pune la dispoziţia tuturor membrilor săi suportul tehnic necesar tranzacţionării şi se 

asigură că platforma tehnică îndeplineşte în acest proces îndeplineşte condiţiile de eficienţă şi transparenţă. 

A fost elaborat un regulament propriu de tranzacţionare, aprobat de autorităţile din Belgia, Franţa şi 

Olanda, la care va adera în curând şi piaţa bursieră portugheză. 

Regulamentul are la bază următoarele principii: 

- piaţa este de tip „order-driven” (cursul bursier se formează în funcţie de ordinele introduse în 

piaţă), utilizând un carnet de ordine electronic central, deschis pe fiecare valoare mobiliară, 

- execuţia a diferite tipuri de ordine, 

- sincronizarea automată a ordinelor, atunci când preţul permite acest proces, 

- garantarea caracterului de anonimitate pentru toate ordinele şi tranzacţiile. 

Aplicarea coerentă a acestor principii este permisă de utilizarea unei platforme de tranzacţionare 

NSC, care oferă o serie de facilităţi: o mare varietate de tipuri de ordine pot fi combinate la nivelul 

carnetului central, în scopul atingerii unei lichidităţi bursiere ridicate, siguranţa tranzacţiilor şi a stocării 

informaţiei, flux de date rapid şi uşor accesibil fiecărui utilizator. 

Acest tip de platformă se utilizează şi la bursele din Toronto, Sao Paolo, Varşovia, Chicago şi 

Singapore. 

În ceea ce priveşte produsele tranzacţionate facem precizarea că s-a pornit cu acţiunile a 1.484 

emitenţi (din care 300 străini), cu o capitalizare totală în valoare de 1.477 miliarde Euro. 

 

Acţiunile formează segmentul de piaţă numit Euronext list, caracterizat de patru factori esenţiali: 

1. Clasificarea sectorială - fiecare companie emitentă este clasificată conform sistemului 

internaţional FTSE, care plasează emitenţii din arii de activitate similară în acelaşi sector. 

Sistemul FTSE asigură: 

- o structură detaliată şi sigură ca bază a oricărei analize financiare, 

- facilitare analizei comparative a companiilor din acelaşi sector economic, 

- un sistem independent de clasificare, recunoscut la nivel mondial, 

- proces anual de revizuire a clasificaţiei acordate, 

- siguranţa unei viziuni corecte asupra unui sector economic. 

Clasificarea unei companii se realizează în funcţie de activitatea sa care oferă cele mai mari venituri 

şi este revăzută periodic de către Comietul FTSE. Astfel, schimbarea subsectorului poate avea loc în orice 

moment, dacă în activitatea companiei clasificate au loc evenimente care determină acest proces, iar a 

sectorului doar la data  1 ianuarie a fiecărui an. 

Clasificaţia FTSE se pliază pe structura a 10 grupe economice (resurse, industrie de bază, industrie 

generală, bunuri de folosinţă îndelungată, bunuri de consum, servicii periodice, servicii uzuale, utilităţi, 

finanţe, tehnologie), 36 de sectoare economice şi 102 subsectoare industriale.  

 

Exemplu 

Grup economic Sector industrial Sub-sector 

30 bunuri de consum 34 bunuri şi textile de uz 

casnic 

341 încălţăminte şi îmbrăcăminte 

80 finanţe 87 finanţări speciale 877 finanţare ipotecară 

0 resurse 07 petrol şi gaze 073 exploatare şi producţie petrol şi gaze 

0 resurse 07 petrol şi gaze 075 servicii petroliere 

80 finanţe 83 asigurări 837 reasigurări 

80 finaţe 86 activităţi imobiliare 867 fonduri de investiţii imobiliare 
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2. Lichiditate – bazată pe formarea continuă a preţului în funcţie de sincronizarea cererii şi ofertei în 

carnetul central. În cazul acţiunilor mai puţin tranzacţionate apar formatorii de lichiditate care efectuează, cu 

acordul pieţei, tranzacţii pe cont propriu în scopul formării cursului. 

Aceşti formatori sunt intermediari membrii ai EURONEXT, care deţin paşaport european şi sunt 

autorizaţi numai în calitate de dealeri (tranzacţionează numai pe cont şi în  nume propriu). 

Formatorii încheie un contract cu EURONEXT prin care se angajează să introducă ordine de ambele 

sensuri (ask-bid), de volum minim şi de spread al preţului mare. În majoritatea cazurilor, activitatea de 

formator este dublată de un contract cu emitentul de analiză a pieţei, consiliere financiară şi ofertă iniţială de 

valori mobiliare (IPO). 

Compania bursieră are în structura sa un departament care monitorizează respectarea contractelor de 

către furnizorii de lichidităţi. 

 

3. Includerea a două segmente de piaţă: NextEconomy şi NextPrime 

Începând cu 1 ianuarie 2002, EURONEXT a oferit companiilor listate posibilitatea creşterii 

vizibilităţii bursiere, indiferent de mărimea lor, prin includerea în unul din cele două noi segmente 

enumerate anterior. 

 

a) Euronext List este prima listă transnaţională europeană, care include toate companiile cotate 

pe această piaţă. 

Majoritatea “blue chips” europene sunt prezente în EURONEXT, precum şi o mare varietate de 

companii mici şi mijlocii, care beneficiază de mărimea pieţei pentru a îşi atrage finanţarea dezvoltării într-un 

mod mai uşor. 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Accesul unei companii la Euronext List se poate realiza prin oricare din cele 8 puncte de intrare: 

- 2 Amsterdam- Piaţa Oficială şi Piaţa Nouă (destinată companiilor noi înfiinţate, care au nevoie 

de finanţare), 

- 3 Bruxelles – Piaţa Principală, Piaţa Secundară şi Piaţa Nouă 

- 3 Paris - Piaţa Principală, Piaţa Secundară şi Piaţa Nouă 

- 3 Lisabona - Piaţa Principală, Piaţa Secundară şi Piaţa Nouă 

 

b) Segmentele pieţei, Next Economy şi Next Prime au vin în întâmpinarea nevoii investitorilor 

de transparenţă şi lichiditate. 

NextPrime se adresează companiilor din sectorul de activitate al noilor tehnologii, iar NextEconomy 

companiilor din domeniile economice tradiţionale. 

Segmentele au fost create în special pentru companiile de tip small şi mid cap. Acestea nu înlocuiesc 

pieţele reglementate existente, fiind accesibile companiilor pe baza unui acord voluntar al acestora. Astfel se 

semnează un acord de admitere cu piaţa bursieră, emitenţii asumându-şi obligaţii suplimentare de 

transparenţă. 

Cerinţele de transparenţă constau în principal în publicarea situaţiilor financiare în engleză, 

anunţarea unui calendar privind diseminarea anumitor informaţii financiare, publicarea situaţiilor financiare 

pe site-ul propriu al emitentului, publicarea, pe bază voluntară, a rapoartelor financiare trimestriale. 

Dicţionar 

 

Blue chip  - acţiune considerată sigură, emitentul având o situaţie financiară excelentă, precum şi poziţie de lider în 

ramura de activitate. Sunt în general acţiuni aducătoare de dividend .Termenul provine de la jetoanele de poker din 

cazinouri, cele mai mari ca valoare fiind de  culoare albastră. 

Small cap – companii cu o capitalizare bursieră între 1-5 mld. Euro 

Mid Cap    - companii sau valori mobiliare cu o capitalizare bursieră între 1-5 mld. Euro 

Capitalizarea bursieră a unei companii – valoarea de piaţă a acesteia, obţinută din înmulţirea numărului de acţiuni 

emise cu preţul curent al acţiunii 
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Pentru a îndeplini cerinţele de lichiditate, este obligatoriu ca emitenţii admişi pe unul din cele două 

segmente să fie tranzacţionaţi în mod continuu, prezenţa unui formator de lichiditate fiind obligatorie ori de 

câte ori este necesar. 

 

4. Crearea unei serii de indici reprezentativi 

 

Au fost păstraţi vechii indici naţionali, având în vedere importanţa lor pentru investitorii locali şi a 

fost creată o serie de indici noi specifici Euronext List: 

 

 Euronext 100 – are în structură 100 de companii cu capitalizarea bursieră, care îndeplinesc 

anumite condiţii de lichiditate, 

 Next 150 – 150 de companii care respectă criteriile enunţate anterior şi sunt imediat 

următoare, din acest punct de vedere, celor cuprinse în structura Euronext 100, 

 NextEconomy şi NextPrime – indicii specifici segmentelor cu acestă denumire, 

 FTSEurofirst 80 – indice creat în asociaţie cu grupul FTSE, specific zonei Euro, 

 FTSEurofirst  100 - indice creat în asociaţie cu grupul FTSE, care cuprinde o selecţie de 100 

de acţiuni pan-europene. 

  

 

Alte valori mobiliare tranzacţionate 

                                 

 Unităţile emise de fonduri care clonează un indice sau un anumit portofoliu de acţiuni (trackers) 

În acest sens a fost creat segmentul de piaţă Next Track. 

Permit efectuarea de investiţii în portofolii diversificate pe zone geografice sau sectoare de activitate. 

Referitor la Next Track, EURONEXT a declanşat o colaborare cu bursa din Stuttgart, în urma căruia 

mai mult de 20 de trackers pot fi tranzacţionaţi şi pr segmentul similar al pieţei germane. 

EURONEXT este lider-ul european în tranzacţionarea acestor instrumente, cu o cotă de piaţă de 

46,6%. 

 

 Warrant 

A fost creat un segment special Next warrant şi o platformă specială de tranzacţionare. 

                                                                                                                                                   

                           

 

 

 

 

 

 Membrii pieţei 

 

 Acţionează în calitate de membrii ai pieţei cash EURONEXT instituţii de credit şi societăţi de 

servicii de investiţii financiare din ţările în care există sucursale ale pieţei, precum şi alţi membrii acceptaţi 

pe bază de reciprocitate. 

 

3.3.3. Tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate 
 

 Tranzacţionarea produselor derivate (contracte futures şi opţiuni pe valori mobiliare, indici, rate ale 

dobânzilor, mărfuri) de pe toate pieţele componente este administrată de Euronext.liffe. 

 Instrumente financiare derivate care au ca suport rata dobânzii:  

- futures pe rata dobânzii, inclusiv Euribor, Euroswiss şi Euroyen, 

- opţiuni pe contracte futures, 

- swap. 

Dicţionar 

 

Warrant – instrument financiar care oferă deţinătorului dreptul de a cumpăra sau vinde un produs financiar ( acţiune, portofoliu 

de acţiuni, mărfuri, indici, obligaţiuni, valute) la un preţ predeterminat şi pe o perioadă dată. 
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 Instrumente financiare derivate care au ca active suport valorile mobiliare şi indici 

bursieri: 

- contracte futures pe indici (pe FTSEurofirst 80, FTSEurofirst 100, BEL 20, AEX, etc.) 

- contracte futures pe valori mobiliare, 

- opţiuni pe valori mobiliare (incluzând opţiuni americane pe termen scurt şi europene pe termen 

lung), 

- opţiuni pe indici bursieri, 

- opţiuni pe trackeri. 

 Produse monetare- contracte futures pe valute (inclusiv EUR/USD şi USD/EUR) 

 Derivate pe mărfuri: 

- futures pe produse agricole (cacao, cafea, porumb, grâu, seminţe de floarea soarelui), 

- opţiuni pe produse agricole şi opţiuni având ca suport contracte futures pe produse agricole. 

 

Fiecărei pieţe naţionale de tranzacţionare a instrumentelor derivate i se aplică legislaţia locală. În 

prezent EURONEXT lucrează la elaborarea unui Regulament unic.  

  

 Platforma de tranzacţionare 

 

 Strategia EURONEXT constă în transferarea tuturor instrumentelor derivate pe platforma LIFFE 

CONNECT, conform modelului platformei unice utilizat pe piaţa cash. 

 Avantajele LIFFE CONNECT: 

 procesarea extreme de rapidă a tranzacţiilor, 

 fiabilitate ridicată – sistemul este capabil să suporte atât strategii complexe de tranzacţionare, 

cât şi volume de tranzacţionare ridicată. Se pot tranzacţiona strategii complexe într-o singură 

operaţiune la cel mai bun preţ şi se execută ordinele de pe diverse pieţe fără nici un risc. 

Această posibilitate de sincronizare este extrem de importantă pentru instrumentele derivate 

ce au ca activ suport rata dobânzii pe termen scurt, 

 sistemul este uşor de accesat de participanţii pieţei, 

 transparenţa preţului – carnetul de ordine este accesibil în orice moment utilizatorilor. 

 

Membrii pieţei 

 

 Pot tranzacţiona pe contul clienţilor sau pe cont propriu, aceştia din urmă având acces şi la calitatea 

de formator de piaţă. 

 

3.3.4. Compensarea 
 

 Platforma de clearing comună este Clearing21. 

 Contrapartea centrală unică oferă o serie de avantaje : 

 eficienţă ridicată şi riscuri scăzute, 

 costuri scăzute pentru operatori, 

 costuri operaţionale şi investiţionale mai mici pentru piaţă. 

Prima contraparte centrală pan-europeană LCH.Clearnet are filiale la Amsterdam, Paris, Bruxel şi 

Lisabona. Structura acţionariatului este reprezentată de 80% Euronext şi 20% Euroclear (partenerul de 

decontare). 

 

 

 

 

 

 

Contrapartea centrală a apărut iniţial la pieţele futures, în scopul evitării expunerii la un risc ridicat a participanţilor  la 

piaţă, rezultat din neîndeplinirea obligaţiilor de către contrapartea lor. Aceasta are un rol esenţial în calculul poziţiei nete a 

fiecărui operator. Instituţia este protejată de riscurile asumate prin constituirea de către participanţi a unor depozite destinate 

să acopere obligaţiile care rezultă din activitatea de intermediere. 
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“Banque Centrale de Compensation” a fost fondată în 1969 în scopul compensării instrumentelor 

derivate tranzacţionate la bursa de mărfuri din Paris. A devenit filială a Matif în 1990 şi ulterior, indirect, a 

SBF (Societatea Franceză de Bursă), în urma achiziţiei Matif de către aceasta. 

SBF a fost casa de compensaţie a bursei din Paris, iar Matif (Piaţa instrumentelor financiare la termen), 

a deţinut propria casă de compensaţie. 

În urma restructurării pieţei bursiere franceze în anul 1999, prin fuziunea tuturor pieţelor reglementate, 

LCH.Clearnet a preluat rolul de casă de compensaţie a tuturor operaţiunilor, fiind adoptată ulterior şi de 

bursele membre EURONEXT. 

 

3.3.5. Furnizarea de informaţii 
 

Informaţia financiară constituie un element esenţial pentru un operator străin, contribuind substanţial la 

creşterea lichidităţii unui instrument tranzacţionat. 

Informaţiile derivă pe de o parte din carnetul central de ordine (lichiditatea şi profilul de risc al 

simbolului), precum şi din raportările curente transmise prin sistemele pieţei, cu privire la deciziile 

acţionarilor companiilor listate, statistici, indici, comunicate de presă. 

Euronext distribuie o serie de rapoarte în legătură cu aspectele menţionate anterior, către clienţi ca 

emitenţi, furnizori de informaţii, instituţii financiare. 

Se percep taxe pentru abonamente la serviciile de informaţii în timp real, taxe proporţionale cu 

numărul de terminale care au acces la acestea (250.000 în toată lumea), taxe aferente timpului de conectare 

la reţeaua EURONEXT în cazul tranzacţiilor prin internet. 

 

Sintetizând aspectele prezentate anterior, putem afirma că EURONEXT  este un grup internaţional 

semnificativ ca dimensiune, care oferă tuturor utilizatorilor (membri, emitenţi, investitori) avantajele 

economiilor de scală: 

 deţine sucursale în toate locaţiile în care operează, furnizând servicii adaptate la nevoile 

utilizatorilor, 

 partenerii săi, precum AtosEuronext, îi permit să beneficieze de experienţa experţilor în 

dezvoltarea unor sisteme care permit reducerea costurilor, 

 deţine sisteme recunoscute pe plan mondial ca fiind de top: NSC pentru produse cash, LIFFE 

CONNECT pentru tranzacţionarea instrumentelor derivate şi Clearing21 pentru compensarea 

tranzacţiilor. Acestea stau la baza tranzacţionării electronice – de la schimbul de instrumente 

până la decontare – fără a necesita intervenţia umană. 

 

3.4. DIMENSIUNEA ACTUALĂ A PIEŢEI. PERSPECTIVE 
 

Datele furnizate de Asociaţia Europeană a Burselor de Valori la sfârşitul lunii ianuarie 2009 pemit 

ilustrarea poziţiei pieţei EURONEXT în peisajul sectorului bursier european. 

 

Pieţele valorilor mobiliare 

Denumire Capitalizare bursieră 

-EUR- 

Variaţie faţă de sfârşitul anului 

-%- 

London Stock Exchange 1 972 559 2,6 

EURONEXT 1 680 242 1,2 

Deutsche Borse 865 866 1,2 

SWS Swiss Exchange 598 833 3,9 

BME Spanish Exchange 590 760 2,6 

Italian Exchange 502 323 3,1 

Stockholmsborsen 238 196 3,9 

Helsinki Exchanges 149 006 10,4 

Copenhagen Stock Exchange 102 109 9,0 
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Pieţele instrumentelor financiare derivate 

 
  Opţiuni pe acţiuni Futures pe 

acţiuni 
Opţiuni pe indici Futures pe indici 

Piaţa Ţara Nr. 
contracte 

Valoare 
- mil. 
EUR- 

Nr. 
contrac

te 

Valoa
re 

- mil. 
EUR- 

Nr. 
contracte 

Valoare 
- mil. EUR- 

Nr. 
contracte 

Valoare 
- mil. 
EUR- 

Euronext Olanda 30 907 020 27 339 440 906 1 287 9 098 979 176 392 4 106 562 206 241 

Eurex Germania/ 
Elveţia 

21 235 976 48 840 - - 10 386 984 266 686 10 902 036 467 435 

Stockholm Suedia 6 067 942 3 644,9 179 534 111,1 902 614 6461 1 389 405 10 085 

BME Spania 690 727 951,7 170 072 224,9 26 935 2135,9 350 389 27 985,5 

IDEM  Italia 782 481 3157,1 23 675 92,6 162 613 10 937,6 413 691 41 624,2 

 

Se poate observa că EURONEXT ocupă poziţia a doua în Europa din punctul de vedere al capitalizării 

bursiere şi primul referitor la numărul contractelor de instrumente financiare derivate şi la valoarea acestora. 

Facem precizarea că London Stock Exchange a avut o capitalizare superioară chiar de la formarea 

EURONEXT, poziţionarea prezentată nefiind aşadar rezultatul unei funcţionări inferioare a pieţei. 

Principala problemă, care se speră că va fi înlăturată în curând, este aceea că realitatea practică a 

depăşit cadrul legislativ, încă insuficient armonizat. 

Strategia EURONEXT constă în atragerea a cât mai multe companii la listare, cât şi a noi membrii, 

avantajele fiind descrise anterior – costuri de finanţare şi de tranzacţionare scăzute. 

Deşi este extrem de dificil de realizat o estimare în ceea ce priveşte evoluţia pieţelor bursiere europene, 

se prognozează continuarea tendinţei de fuziune regională a pieţelor, EURONEXT părând primul rezultat 

concret, semnificativ, care poate deveni nucleul coagulării unei pieţe europene de mari dimensiuni. 

Evoluţia sectorului se aseamănă, în mod firesc, evoluţiei altor ramuri economice – crearea unui lider 

naţional, fuziunea pe orizonatală şi apariţia unui lider regional, iar, în ultimă instanţă, apariţia liderilor 

mondiali. 

 

 

 

CAPITOLUL IV  

ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV 

 

4.1. NOŢIUNEA DE ORGANISM DE PLASAMENT COLECTIV 
 

 Organismele de plasament colectiv reprezintă vehicule investiţionale de acumulare a economiilor 

individuale, prin ofertă publică sau apel privat, şi de plasare colectivă a acestora. 

 Avantajele aduse constau în: 

 Se adresează şi investitorilor neiniţiaţi, cu cunoştinţe limitate privind instrumentele 

financiare, 

 Oferă administrare profesionistă, realizată de societăţi specializate, 

 Prin volumul sumelor colectate pot aduce randamente superioare investiţiilor personale, 

reduse ca valoare, 

 Oferă acces la pieţe greu accesibile investitorilor individuali, 

 Implică costuri mai mici de administrare. 

 

Primul organism de plasament colectiv a apărut în anul 1849 în Elveţia, “Société civile Genèvoise 

d’emploi de fonds”, iar apoi în Anglia (1868), Statele Unite (1894) şi Germania (1923). 

 

În spaţiul Uniunii Europene, categoria de organism de plasament colectiv este formată din două 

subcategorii: 
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I. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare armonizate cu prevederile Directivelor 

Europene aplicabile (UCITS) – fonduri deschise de investiţii şi societăţi de investiţii, caracterizate 

prin: 

 Domicilierea într-un Stat Membru, 

 Armonizarea legislaţiilor naţionale, 

 Recunoaştere reciprocă între Statele Membre, 

 Supraveghere realizată de Statul de Origine, 

 Ofertă publică a titlurilor de participare, 

 Emisiune/răscumpărare continuă a titlurilor de participare, la cererea deţinătorilor, pe baza 

valorii unitare a activului net calculate de depozitar, 

 Diversificarea portofoliului pe principiul dispersiei riscului, 

 Păstrarea în condiţii de siguranţă a activelor de către un depozitar, 

 Prevederi detaliate privind UCITS în prospectul de emisiune, 

 Existenţa unui prospect de emisiune simplificat, ca instrument de facilitare a marketing-ului 

unui UCITS, 

 Existenţa unui auditor, care prin rapoartele periodice prezintă investitorilor situaţia 

organismului de plasament colectiv. 

Fondurile deschise de investiţii sunt entităţi fără personalitate juridică, iar societăţile de investiţii 

sunt organizate ca societăţi pe acţiuni cu capital variabil. 

 

 Entităţi implicate în funcţionarea unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare 

 

 Societatea de administrare a investiţiilor  este responsabilă de investirea resurselor financiare ale 

fondului, în concordanţă cu documentele OPCVM şi legislaţia aplicabilă. Pentru activitatea sa primeşte un 

comision de administrare. 

 Depozitarul – o bancă care are rolul de a păstra în condiţii de siguranţă toate activele unui OPCVM, 

de a verifica legalitatea şi corectitudinea calculului activului OPCVM, a procesului de 

emisiune/răscumpărare şi de a îndeplini instrucţiunile SAI, dacă acestea nu contravin documentelor OPCVM 

şi legislaţiei. 

 Autoritatea de supraveghere – verifică îndeplinirea prevederilor legale de către OPCVM, SAI şi 

depozitar. De subliniat este faptul că rolul autorităţii de supraveghere nu constă, în nici o situaţie, în analiza 

şi calificarea oportunităţii anumitor investiţii sau a unui OPCVM pe ansamblul său. 

 

II. Organisme de plasament colectiv nearmonizate, distribuite în Statul de Origine, sau în alte 

State Membre, pe baza unui acord de reciprocitate. Sunt caracterizate de prevederi legale mai 

permisive, adresându-se în special investitorilor care doresc să îşi asume riscul generat de 

nediversificarea portofoliului. 

Funcţionează sub forma: 

 Fondurilor închise de investiţii – emit titluri un anumit interval de timp, iar răscumpărarea se 

efectuează la anumite date fixe. Titlurile se pot tranzacţiona pe pieţe reglementate, 

 Fonduri dechise nearmonizate, cu diversificare a portofoliului mai permisivă, 

 Fonduri imobiliare, 

 Fonduri destinate investitorilor specializaţi, etc. 

 

În România se întâlnesc: 

1. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare: 

- fonduri deschise de investiţii, 

- societăţi de investiţii (nu s-a înfiinţat nici un astfel de OPCVM până la această dată) 

2. Alte tipuri de organisme de plasament colectiv: 

- fonduri cu capital de risc, autorizate în conformitate cu O.G. nr. 20/1998, care emit titluri 

tranzacţionate pe RASDAQ, 

- societăţi de investiţii financiare, înfiinţate în baza Legii nr. 133/1996, ale căror acţiuni se 

tranzacţionează la BVB. 
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4.2. RISCUL ŞI RENTABILITATEA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV 
 

4.2.1.Consideraţii generale 
 

În general nu se poate vorbi despre un nivel optim de risc aferent unui fond de investiţii. Riscul pe 

care doreste sa si-l asume un investitor tine in mod direct de obiectivele sale investiţionale şi de 

circumstanţele financiare. 

Este cunoscut faptul că în general cei care îşi asumă un nivel ridicat de risc, aşteaptă în schimbul 

acestuia un randament ridicat al sumelor plasate. 

La nivelul portofoliului fiecărui fond deschis de investiţii, riscul depinde în primul rând de 

diversificarea acestuia, iar apoi de riscul fiecărui tip de instrument. 

Astfel, un investitor prudent are două alternative de asigurare a unui grad ridicat de siguranţă a 

investiţiilor sale: pe de o parte plasarea în fonduri cu portofoliu diversificat, iar pe de alta crearea unui 

portofoliu propriu compus din unităţi emise de fonduri de tipologii diferite. A doua variantă poate conduce 

la obţinerea atât a unui randament superior plasării în titluri de stat sau depozite bancare, cât şi a unei 

protecţii împotriva deprecierii investiţiei iniţiale. 

În ţările Uniunii Europene s-au conturat câteva tipuri majore de fonduri de investiţii, care din punctul 

de vedere al nivelului de risc asociat se prezintă astfel (sursa FEFSI - Federaţia Europeană a Fondurilor şi 

Societăţilor de Investiţii): 

 risc redus – fonduri care investesc în instrumente ale pieţei monetare şi fonduri de obligaţiuni; 

 risc mediu – fonduri de acţiuni şi fonduri cu politica de investiţii diversificată; 

 risc ridicat – fonduri adresate investitorilor specializaţi (fonduri închise, cu număr limitat de 

investitori şi cu valoare minimă a investiţiei ridicată). 

 

 
Categorie fond Subcategorie Caracteristici Raport 

Risc/rentabilitate 

Investiţie în 
instrumente ale 
pieţei monetare 

Cu creştere stabilă 
Pe termen scurt 

Sunt caracterizate de 
un grad ridicat de 
lichiditate. 
Plasează resursele în 
conturi curente, CD, 
depozite bancare, alte 
instrumente ale pieţei 
monetare. 
 

Risc scăzut în ceea ce 
priveşte pierderea unei 
părţi a sumei 
investite/rentabilitate 
scăzută în situaţia în 
care sumele sunt 
investite în fond o 
perioadă îndelungată de 
timp 

De obligaţiuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporative 
- pe sectoare 
economice 
- pe zone geografice 

Guvernamentale 
     - pe zone geografice 
 

Oferă o creştere 
moderată, previzibilă, a 
sumei investite 
Se adresează în 
principal investitorilor 
care îşi plasează 
resursele pe o 
perioadă medie-
îndepărtată de timp. 

Risc scăzut-mediu, 
generat în principal de 
posibilitatea creşterii mai 
rapide a inflaţiei faţă de 
rata dobânzii 
obligaţiunilor din 
portofoliu şi de variaţia 
ratei de schimb a 
monedei în care sunt 
denominate obligaţiunile 
din portofoliu/ 
rentabilitatea este medie 

De acţiuni Pe indici bursieri 
Pe acţiuni cu potenţial 
ridicat de creştere  
Pe ramuri economice 
Pe zone geografice 

Se adresează în 
principal investitorilor 
care îşi plasează 
resursele pe o 
perioadă medie-

Riscul este mediu-ridicat, 
în special pe o perioadă 
scurtă de 
timp/Rentabilitatea poate 
fi mult superioară altor 
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îndepărtată de timp. instrumente, dar se pot 
obţine şi rezultate care 
conduc la o obţinerea 
unor sume inferioare 
celor investite iniţial 

Diversificate Pe zone geografice 
Pe ramuri economice 

Se adresează în 
principal investitorilor 
care îşi plasează 
resursele pe o 
perioadă medie-
îndepărtată de timp. 

Riscul mai scăzut decât 
al fondurilor de 
acţiuni/Randamente 
medii 

Exemple
1
: 

 

1. Fonduri care investesc în instrumente ale pieţei monetare în zona EURO, USD, YEN, alte 

valute, 

2. Fonduri de acţiuni: zona EURO, Europa, Asia, Pacific, diferite ţări, industrie, bunuri de 

consum, telecomunicaţii, alte sectoare, 

3. Fonduri de obligaţiuni: euro autorităţi centrale, euro autorităţi locale, euro corporative, 

USD autorităţi centrale, USD autorităţi locale, USD corporative, YEN, autorităţi 

internaţionale, corporative internaţionale, 

4. Diversificate: acţiuni (50-90% acţiuni), obligaţiuni (50-90%obligaţiuni). 

 
1
Sursa – Assogestioni – Asiciaţia italiană a Societăţilor de Administrare a Investiţiilor 

 

Categoriile de risc la care este supus portofoliul unui fond de investiţii sunt următoarele: 

1. Riscul de piaţă – riscul de pieredere a valorii ca urmare a fluctuaţiei valorii instrumentelor din 

portofoliu. 

2. Riscul de credit – riscul de pierdere a valorii în situaţia în care emitentul unui instrument din 

portofoliu nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de fond. 

3. Riscul operaţional – riscul generat de pierderi datorate unor factori interni ai SAI (decizii 

investiţionale greşite) sau externi. 

4. Riscul legislativ – riscul generat de aplicarea incorectă a legislaţiei de către autorităţile 

competente sau de impunerea de sancţiuni asupra SAI. 

5. Riscul de reputaţie – riscul generat de propagarea unei imagini negative a SAI, care poate 

conduce la retrageri masive ale investitorilor sau la creşterea costurilor impuse de furnizorii de servicii de 

intermediere financiară. 

 

4.2.2.  Riscul şi rentabilitatea portofoliului de acţiuni 
 

- Rentabilitatea unei acţiuni 
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Fie k stări ale economiei 

ijR Rentabilitatea acţiunii i, atunci când starea economiei este j (j= n,1 ) 

jp =probabilitatea ca starea economiei să fie j 
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- Riscul unei acţiuni 
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- Covarianţa a două acţiuni 
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 ij =o, rentabilităţile celor două acţiuni evoluează independent  

 ij <0, rentabilităţile celor două acţiuni evoluează în sens opus 

 ij  > 0, rentabilităţile celor două acţiuni evoluează în acelaşi sens 

 

- coeficientul de corelaţie a două acţiuni 
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- portofoliul de acţiuni 

 

Fie un portofoliu format din n acţiuni, ix  ponderea fiecărei acţiuni în portofoliu, 

)( iRE rentabilitatea aşteptată a fiecărei acţiuni din portofoliu,  i riscul fiecărei acţiuni. 
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- volatilitatea unei acţiuni în raport cu un portofoliu p 

 

2

p

ipp

i



   

 

Teoria risc-rentabilitate legată de portofoliul de instrumente financiare a fost dezvoltată pentru prima 

dată de Markowitz. 

Pornind de la formulele prezenate anterior, aplicarea modelului generează un inconvenient major: 

probablităţile asociate fiecărei rentabilităţi viitoare pot fi aproximate în mod diferit de investitori şi analişti. 

În general, se poate porni în aproximare de la serii statistice, însă orice informaţie sau factor nou apăruţi pot 

conduce la aprecieri diferite. Potrivit lui Markowitz, investitorii urmăresc minimizarea riscului pentru 

obţinerea unui anumit prag de rentabilitate, sau maximizarea rentabilităţii obţinute prin asumarea unui 

anumit grad de risc. Având în vedere cele prezentate anterior, se poate construi o funcţie de optim economic, 

care conduce la reprezentarea grafică a frontierei de eficienţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitele modelului lui Markowitz constau în aceea că este necesară cunoaşterea rentabilităţii 

anticipate a fiecărui titlu, a varianţelor, covarianţelor şi coeficientului de corelaţie dintre acestea. 

  

Modelul a fost îmbunătăţit de Sharpe, care a eliminat calculul varianţelor şi covarianţelor fiecărui 

titlu, fiind înlocuite de legătura titlului/portofoliilor cu portofoliul pieţei. 

 

În scopul selecţionării unui fond de investiţii sau alcătuirii unui portofoliu format din unităţi emise de 

diferite fonduri Sharpe propune utilizarea unor serii de indicatori: 

- media rentabilităţii şi deviaţia standard a unităţii de fond, calculate pe o perioadă de cel puţin 36 de 

luni 

- prima de rentabilitate obţinută de unitatea de fond faţă de rata fără risc 

- alegerea unui fond din cadrul unei categorii pe baza indicatorilor statistici prezentaţi anterior şi a 

rating-ului fondului 

 

FnnFFFFond eFbFbFbR  )...( 2211  

 

F1,  F2, ................ Fn  - rentabilitatea fiecărei clase de active 

b – ponderea fiecărei clase de active în portofoliul ales drept referinţă 

(...) – rentabilitatea portofoliului de referinţă (benchmark) 

e – excesul de rentabilitate al fondului 

 

Alegerea portofoliului de referinţă reprezintă un element atent reglementat şi supravegheat în ţările 

cu experienţă în domeniu. El se constituie pe baza indicilor reprezentativi pentru instrumentele din 

portofoliu, cu ponderea aferentă conform politicii de investiţii.  
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Benchmark-ul exprimă fidel profilul de risc al fondului în funcţie de specificitatea pieţelor în care 

investeşte fondul. Imaginea riscului se obţine din compoziţia benchmark-ului, formată din indicii pieţelor în 

care investeşte fondul, ponderaţi corespunzător specializării politicii de investiţii. 

        Semnificativă pentru investitori, Societăţile de administrare şi analişti este evoluţia comparativă a 

randamentului unităţii de fond şi a benchmark-ului. 

   În această situaţie se impun câteva observaţii: 

 mare importanţă prezintă perioada de timp urmărită (minimum un an pentru obţinerea de rezultate 

semnificative); 

 analiza trebuie însoţită în mod obligatoriu de aprofundarea altor criterii calitative, cum ar fi indicele 

de cost, calitatea pieţelor, etc. 

În construcţia benchmark-ului trebuie avute în vedere următoarele criterii obligatorii: 

 transparenţa modalităţii de calcul a acestuia, 

 reprezentativitea indicilor componeţi, 

 posibilitatea de a duplica indicii cu instrumente financiare tranzacţionate pe piaţă, 

 posibilitatea de a realiza operaţiunea de hedging prin derivative a indicilor, în scopul acoperirii 

riscului de pierdere a valorii portofoliului. 

Astfel, în construcţia benchmark-ului unui fond care investeşte în acţiuni dintr-o singură ţară, se 

utilizează indicii reprezentativi acelei ţări (de ex. NYSE), iar în cazul fondurilor globale se foloseşte un mix 

de indici naţionali. 

 

 

CAPITOLUL V 

 RATINGUL PE PIAŢA DE CAPITAL 
 

5.1. DEFINIŢIE, FUNCŢII, CARACTERISTICI 
 

Ratingul este un cuvânt a cãrui traducere literalã semnificã „evaluare”, desemnând în acelaşi 

timp un proces (analiza riscului), cât şi rezultatul final al acestuia (nota).  

 

Funcţiile  care caracterizează ratingul financiar: 

 supravegherea intereselor financiare externe ale întreprinderilor naţionale şi ale statelor, 

punând la dispoziţi, informaţii pertinente şi cu valoare de înţelegere internaţională.  

 alternativă la serviciile clasice de evaluare financiarã şi analizã oferite de bănci comerciale şi 

instituţii financiare specializate (în special bãnci de comerţ exterior
1
 şi bãnci de afaceri). 

 

Caracteristici: 

 

1. Criteriile procesului de notare.  

 Ratingurile se realizează pe baza informaţiilor furnizate de emitent şi din alte surse considerate 

ca fiind de încredere. 

 Agenţiile de rating stipulează foarte clar însă că “ratingul nu este o recomandare de a 

cumpăra, de a vinde sau de a deţine un titlu, acesta având doar funcţia izolată de evaluare a 

riscului, care este doar un element al procesului decizional de investiţie”.  

 Mai mult decât atât, în ciuda procesului foarte atent de evaluare, agenţiile de rating nu 

realizează un audit al calităţii informaţiilor ce le sunt puse la dispoziţie de către emitenţi.  

 

                                                 
1
 Unul dintre cele mai cunoscute sisteme de rating alternative pe plan internaţional este @rating de la COFACE. 
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2. Ratingurile ca măsură relativă a calităţii creditului.  

 Ratingurile realizează o clasificare calitativă a celor ce apeleazã la bãnci sau la pieţele financiare cu 

ajutorul unor criterii de evaluare similare. 

 Diferenţierea notelor acordate sintetizează remunerarea suplimentară, prin primele de risc, ce trebuie 

acordată pentru proiectele mai riscante faţă de cele cu grad redus de incertitudine. Etalonul de 

referinţă în evaluarea datoriilor entitãţilor sub-suverane îl reprezintă titlurile cu maturitate similară 

emise de autoritatea de stat; penalizarea ce apare la nivelul dobânzii compensează riscul de 

lichiditate superior în comparaţie cu titlurile de stat considerate fără risc (de exemplu titlurile emise 

de U.S. Treasury stabilesc standardul după care vor fi apreciate toate titlurile de creanţă denominate 

în dolari americani). 

 

3. Plafoanele suverane.  

 Consideraţiile cu privire la riscul de ţară sunt o parte integrantă a analizei emitenţilor, deoarece 

ratingurile sunt influenţate şi de devizele în care sunt emise titlurile. 

 Ratingurile de ţara reprezintă, în general, un plafon maximal pentru notele acordate atât firmelor cât 

şi autorităţilor locale sub-suverane. Este totuşi posibil ca o entitate locală să se califice pentru un 

rating superior celui de ţară.
2
 

 

4. Ratele de faliment şi mediul economic. 

 Se pot realiza analize statistice pe baza datelor istorice, ce corelează calitatea creditului cu ratele de 

faliment. Analizele  cuantificã procentual falimentele ce au avut loc pe o perioadă determinată de 

timp, xaaa%, xaa% şi xa% pentru firmele evaluate iniţial AAA, AA şi A. Analizele confirmă că 

procentul xaaa% este mai mic decât xaa% care la rândul său este inferior celui xa%.  

 Deşi relaţia de ordine este validată statistic, nu se pot stabili analitic valori absolute ale 

probabilităţilor de faliment aferente diferitelor categorii de note, puternic influenţate de mediul 

economic (cu densităţi ridicate în perioadele de depresiune economică).  

 De exemplu, analizând titlurilor emise de firme în timpul marii crize americane din 1929 - 1933 

rezultă că, din totalitatea emitenţilor notaţi de Moody’s în iulie 1932, aproape unul din zece a intrat 

în faliment în termen de un an. Dintre titlurile autorităţilor locale emise şi notate în 1929 şi care au 

dat faliment în 1932, 78% fuseseră notate AA, şi 48% fuseseră notate AAA.  

 Având în vedere severitatea crizei, este foarte puţin probabil ca asemenea rate de faliment sã se mai 

reproducã pe termene relativ scurte. 

 Printre studiile ce corelează ratele de faliment cu categoriile de note acordate se numără şi Historical 

Default Rates of Corporate Bond Issuers iniţiat în 1987. Ultima versiune a studiului din 1997 

acoperă o perioadă de 77 de ani, între 1920 şi 1996, pe parcursul căreia agenţia Moody’s a notat atât 

emitenţi privaţi cât şi autorităţi suverane.  

 În acest studiu, falimentul este definit drept “orice rambursare neefectuată sau amânată a dobânzii 

sau a principalului”. Prin faliment se mai înteleg şi tranzacţii forţate în care sunt oferite pachete de 

acţiuni fãrã valoare.  

 Studiul relevă relaţia invers proporţională între ratele de faliment şi categoriile de note, cu o 

tendinţă clară de creştere a riscului de faliment pentru categoriile de note speculative.  

 

                                                 
2
 Situaţiile sunt rare. Menţionãm aici cazul regiunii Lombardia din Italia care a obţinut în 2001 ratingul de AA+, superior entitãţii 

suverane (statul italian) notat cu AA de Standard and Poor’s. 
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5. Volatilitatea ratelor de faliment.  

 Volatilitatea ratelor de faliment creşte odată cu scăderea ratingului (de exemplu, rata de faliment 

până într-un an pentru titlurile notate cu B a atins 22% în 1970, pentru ca în 1971 să nu se 

înregistreze nici un astfel de eveniment).  

 Volatilitatea (exprimată prin intermediul dispersiei) ratelor de faliment până într-un an variază de la 

0,1% pentru categoria Aa, la 0,3% pentru A, 0,4% pentru Baa, 1,7% pentru Ba şi 4,5% pentru B. 

Aceasta predictibilitate scăzută pentru clasele inferioare justifică prima, pentru risc mai ridicat, 

cerută de investitori pentru titlurile din categoriile inferioare. 

 

6. Evenimentele speciale.  

 Indiferent de calitatea creditului şi de categoria de risc, falimentul poate fi provocat de „evenimente 

speciale” pe care agenţiile de rating le definesc ca modificări în situaţia financiară ce au un impact 

brusc asupra calităţii creditului, deşi momentul precis de producere şi natura acestor modificări nu 

pot fi prevăzute cu ajutorul instrumentelor fundamentale de analiză a creditului.  

 Exemple de astfel de evenimente pot fi: fuziuni, preluări, dezinvestiri, începerea procedurii de intrare 

în faliment pentru a beneficia de protecţia oferită de legea falimentului faţă de litigii. 

 

5.2. AGENŢIILE DE RATING FINANCIAR 

 Agenţiile de rating au apărut pentru prima dată în S.U.A. Prima societate ce s-a lansat în 

activitatea de rating a fost The Mercantile Agency apărută în 1841 la New York. Primul birou situat 

în afara Americii de Nord a fost cel deschis în 1857 în Londra. În 1859 The Mercantile Agency trece 

în proprietatea lui Robert Graham Dun schimbându-şi totodată şi denumirea în R.G. Dun & 

Company. 

 Încă din 1849 au început să apară şi companiile concurente; în acel an s-a lansat pe piaţă The John 

M. Bradstreet Company în Cincinnati, Ohio care a publicat în 1857 primul manual de rating denumit 

The Bradstreet Rating Book. 

 În 1933 sub presiunea rivalităţii şi mai ales a conjuncturii economice, cele două societăţi au fuzionat, 

noua agenţie numindu-se Dun & Bradstreet. 

 De asemenea, în 1900 John Moody a pus bazele companiei Moody's Investors Service, când a şi 

publicat Moody’s Manual of Industrial and Miscellaneous Securities.  

 În 1909 Moody a emis  pentru prima dată ratinguri de titluri financiare în lucrarea Moody’s Analysis 

of The Railroad Investments. În acest material, autorul a folosit pentru prima dată clasificarea de la 

Aaa la C pentru a evalua aproximativ 1500 de titluri financiare individuale emise de peste 200 de 

societăţi. 

 Sistemul de clasificare consacrat de această lucrare este şi astăzi în vigoare, în pofida trecerii 

timpului, fiind un standard mondial în domeniu.   

 În 1860 s-a înfiinţat Poor’s Publishing Company odată cu publicarea lucrării lui Henry Varnum Poor 

The History of Railroads and Canals of the United States, ce a început să furnizeze ratinguri din 

1916. 

 În 1906 a fost fondat Standard Statistic Bureau, care din 1922 a început să emită la rândul său 

ratinguri pentru titlurile emise de întreprinderi. La scurt timp după aceea a efectuat primele ratinguri 

suverane. Anul 1941 a marcat prima fuziune importantã din industria ratingului când cele două firme 

au creat Standard and Poor’s Corporation. 
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 Cea de-a treia mare companie de rating, Fitch Publishing Company, a început să emită ratinguri în 

1924.  

 Situaţia de pe piaţa americanã, dominatã de cele douã mari agenţii Moody’s şi Standard and Poor’s, 

n-a împiedicat dezvoltarea altor agenţii mai mici ca Duff and Phelps şi Mc Carthy Crisanti and 

Maffei. 

 Chiar dacã notarea era destul de răspândita înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial, ea nu privea 

decât Statele Unite. Autorităţile de reglementare au impus societãţilor financiare constituirea de 

provizioane pentru titlurile speculative grade (titluri având o notã sub BBB pe scala Standard and 

Poor’s  şi Fitch sau Baa pe scala dezvoltatã de Moody’s). 

 Efectele au fost multiple:  

 Pe de o parte s-a manifestat tendinţa instituţionalizãrii rolului agenţiilor de notare pe piaţã, 

 Pe de altã parte piaţa obligatarã s-a fracţionat în douã compartimente definite în funcţie de risc. 

 

 Security and Exchange Comission (echivalentul CNVM în Statele Unite) a impus reguli noi de 

transparenţã pentru informaţiile difuzate de întreprinderi privitoare la datoriile lor de trezorerie. 

 Astfel, agenţiile de rating au început notarea sistematicã a creanţelor pe termen scurt. Demararea 

acestui tip de notare a permis agenţiilor de rating triplarea numãrului de entitãţi notate la începutul 

anilor 80. 

 Dezvoltarea emisiunilor obligatare, a operaţiunilor LBO
3
, a titlurizãrii şi interconectarea pieţelor 

financiare naţionale în ţesutul unei pieţe globale au afirmat rolul de reper al ratingului într-un mediu 

economic caracterizat printr-o dinamicã accentuatã. 

 Dezvoltarea susţinutã a ţãrilor din Europa Occidentalã, a Japoniei şi Canadei a permis apariţia unor 

agenţii locale de evaluare a riscurilor. Extinderea pieţei notãrii dincolo de Statelor Unite a evidenţiat 

vocaţia de concurenţi a agenţiilor de rating locale. 

 

 În Canada au fost create în 1972 Canadian Bond Rating Service şi Dominion Bond Rating Service 

în 1976. Prima societate este specializatã în notarea colectivităţilor locale, iar cea de-a doua în 

ratingul emisiunilor obligatare ale sectorului privat. 

 

 În Asia menţionãm Japan Credit Rating Agency, Rating Agency Malaysia şi TRIS în Thailanda.  

 

 Notarea naţionalã în Europa are ca reprezentant de frunte Franţa. Reformele din anii 1985 – 

1986 , caracterizate de dereglementarea şi liberalizarea pieţelor de capital au favorizat apariţia de noi 

produse financiare şi creşterea concurenţei. Diminuarea rolului statului francez în economie a 

favorizat crearea primei mari agenţii de notare naţionale pe plan european. 

 Apãrutã în 1986 sub denumirea de Agence d’Evaluation Financière (ADEF). prima agenţie de rating 

francezã avea drept obiectiv notarea creanţelor pe termen scurt. Timp de doi ani ADEF a fost în 

poziţia de monopol pe piaţa francezã.  

 Implantarea agenţiei Moody’s şi crearea în 1988 a filialei Moody’s France a dus la apariţiei 

concurenţei pe sol francez. În 1990 structura capitalului ADEF s-a modificat când Standard and 

Poor’s a achiziţionat 50 %. 

 Suedia şi-a creat propria agenţie de notare Nordic Rating AB, care avea drept scop notarea în zona 

Scandinaviei. 

                                                 
3
 leverage buy out 
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 Agenţiile de rating din afara SUA nu au putut rezista concurenţei acerbe manifestatã prin tarife, 

reputaţie şi savoir – faire venite din partea Standard and Poor’s, Moody’s şi Fitch. 

 În octombrie 1990, pentru a contracara dominaţia americanã de pe piaţa notãrii a fost creatã  la Paris 

agenţia Euronotation France al cărui capital era deţinut în proporţie de 60% de echipa managerialã 

iar restul de către IBCA Limited, o agenţie de rating londonezã.  

 Constatãm cã în pofida iniţiativelor locale existente, agenţiile naţionale au avut o existenţã limitatã 

ca timp şi arie geograficã. Cauzele sunt mai multe. Pe de o parte apariţia lor nu a emanat dintr-o 

iniţiativã privatã ci dintr-una publicã. Lipsa experienţei în notare a cântărit greu în nivelul lor de 

credibilitate pe piaţã. Pe de altã parte veniturile realizate din activitatea de notare au fost modeste şi 

nu au acoperit în majoritatea cazurilor cheltuielile. 

 În 1992, Euronotation şi IBCA au fuzionat dând naştere grupului de notare IBCA. Importanţa acestei 

operaţiuni este esenţialã deoarece pentru prima datã în istorie o agenţie de rating non americanã a 

primit permisiunea de notare pe teritoriul SUA.  

 IBCA Limited avea permisiunea de notare a instituţiilor financiare acordatã de cãtre SEC
4
. Astfel 

dupã fuziune noua agenţie a putut efectua primele sale ratinguri pentru emitenţi americani.  

 

Dezvoltarea ratingului financiar este impulsionatã de existenţa legislaţiei din anumite state 

care impun fondurilor de pensii şi altor structuri financiare sã investeascã numai în titluri care 

beneficiazã de note de investiţii în vederea reducerii riscurilor. 

În Statele Unite este acceptatã doar opinia agenţiilor care se înscriu în standardul NRSO
5
 instituit de 

SEC în 1975 în încercarea de reglementare a activitãţii de rating financiar. Fiind singurul standard general 

acceptat în vigoare, obţinerea sa garanteazã într-o anumitã mãsurã pertinenţa procesului de notare. 

Tabel 5.1. 

Agenţia de rating  NRSO Anul 

obţinerii 

Standard and Poor’s DA 1975 

Moody’s DA 1975 

Fitch DA 1975 

Duff and Phelps DA 1982 

Mc Charty Crisanti and 

Maffei 

DA 1983 

IBCA Notation DA doar pentru instituţiile 

financiare 

1991 

Thomson BankWatch DA doar pentru instituţiile 

financiare 

1992 

         

Procedura de obţinere a acestui standard este greoaie şi puţin favorabilã agenţiilor non 

americane. Ultima structurã care a obţinut NRSO a fost Thomson BankWatch în 1992 şi doar pentru 

notarea entitãţilor financiare. Cererile depuse de mai multe agenţii de rating strãine sunt în discuţie de 

mai bine de zece ani. Procesul de concentrare care se manifestã în toate domeniile de activitate atinge 

şi notarea financiarã. 

                                                 
4
 Security and Exchange Comission 

5
 Nationally Recognised Statistical Rating Organization 
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Formele de concentrare apãrute spre sfârşitul anilor 90, urmeazã axele obişnuite:  fuziunile, 

achiziţiile şi cooperarea pe anumite pieţe locale. 

 În 1997 Fitch şi IBCA au fuzionat dând naştere celei de-a treia mare agenţie de notare la scarã 

globalã FitchIBCA. 

 Economiile cãutate de FitchIBCA s-au concretizat în achiziţionarea agenţiilor americane de nişã 

Duff and Phelps în iunie 2000 şi Thomson BankWatch
6
 în decembrie 2000. 

 În prezent procesul de concentrare pe piaţa notãrii pare încheiat. Agenţiile care conteazã la nivel 

mondial sunt : Moody’s, Standard and Poor’s şi FitchIBCA. 

 În ceea ce priveşte forma lor de proprietate, Standard and Poor’s aparţine grupului de media Mc 

Graw Hill, Moody’s este deţinutã de salariaţii sãi, iar FitchIBCA face parte din holdingul francez 

FIMALAC. 

 

În România, accesul la pieţele financiare internaţionale a deschis noi oportunitãţi de finanţare:  

 fie prin emisiuni de euroobligaţiuni,  

 fie prin credite sindicalizate. 

 

Pe parcursul ultimilor ani BNR a intervenit pe pieţele internaţionale de capital în scopul : 

 consolidãrii rezervelor valutare ale României, 

 îndeplinirii condiţiilor prevãzute în acordurile cu FMI privind un anumit nivel al rezervelor 

internaţionale ale ţãrii noastre. 

 BNR a solicitat agenţiilor de rating internaţionale evaluarea riscului de credit în vederea obţinerii de 

împrumuturi de pe pieţele internaţionale. 

 

În anul 1996, Banca Naţionalã a României a solicitat primul rating în vederea evaluãrii costului 

împrumuturilor externe ce urmau a fi angajate. Ratingul suveran evaluat în 1996 de cãtre agenţia Fitch a fost 

BB-.  

Agenţiile de notare sunt organizate ca societãţi prestatoare de servicii financiare cu înaltã valoare 

adãugatã.  Structura lor organizatoricã este suplã şi presupune un numãr limitat de colaboratori repartizaţi 

peste tot în lume. 

Onorariile agenţiilor de notare includ un tarif iniţial modulat în funcţie de mãrimea şi complexitatea 

emisiunii, la care se adaugã cheltuielie de urmãrire în timp a ratingului. 

Dincolo de volumul acestor onorarii comportamentul agenţiilor este mai suplu. Pentru întreprinderile 

care se finanţeazã frecvent prin euroemisiuni tarifele sunt negociate. 

 

5.3. CARACTERIZAREA INFORMAŢIILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE 

RATING FINANCIAR 
 

Agenţiile de rating au transformat informaţia financiarã într-o marfă ce poate fi evaluată la un preţ şi 

tranzacţionată. O consecinţă directă este şi orizontul de adresabilitate al informaţiilor, faptul că acestea nu 

mai sunt restricţionate doar pentru membrii unei organizaţii, ci se adresazã tuturor actorilor de pe pieţele 

financiare.  

Nu existã practic sector economic, întreprindere semnificativã sau stat suveran care sã nu fie evaluat 

din perspectiva riscurilor asociate unei investiţii. 

Se pune întrebarea asupra pertinenţei informaţiilor rezultate din procesul de notare. 

                                                 
6
 recunoscutã unanim ca având cea mai mare expertizã în ratingul instituţiilor financiar - bancare 
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Pentru a răspunde cât mai bine nevoii de informare a publicului, agenţiile de rating au instituit 

practica aşa numitei watchlist: un anunţ nu o schimbare de notă, dar cu intenţia de a proceda la o nouă 

examinare a situaţiei entitãţii care face obiectul ratingului. 

 

Informaţiile furnizate din procesul de notare au o serie de limite:   

 urmărirea atentă a notei nu se poate realiza decât în cazul emisiunii frecvente de titluri, întrucât 

cu ocazia fiecărei noi emisiuni, agenţia examinează situaţia globală a societăţii.  

 ratingul supraevaluează în general riscul, întrucât agenţiile au mult de pierdut în cazul acordării 

de note mari şi apariţiei unor evenimente neprevăzute; 

 un rating ridicat nu-l protejază în mod real pe investitor, întrucât acesta, în cazul unei scăderi 

bruşte a cursului, nu are timp să-şi vândă titlurile. 

 

Indicând riscul ataşat unei creanţe şi realizând un ranking
7
 al riscurilor, ratingul se dovedeşte extrem 

de util cadrului juridic şi reglementar. 

Mai mult decât o simplã „etichetã”, este vorba de o veritabilã sursã de informaţii pentru piaţã întrucât 

agenţiile au acces la informaţii confidenţiale asupra sãnãtãţii şi perspectivelor financiare ale emiteţilor . 

Credibilitatea agenţiilor este legatã de calitatea informaţiilor difuzate pe pieţele financiare în direcţia 

investitorilor şi a împrumutaţilor.  

Nevoia unui etalon internaţional de evaluare stã la baza expansiunii agenţiilor de rating, iar 

activitatea de notare se subordonează dorinţei de informare corecte şi liberã de orice ingerinţã a emitenţilor 

sau a altor actori ai pieţelor financiare. 

Activitatea agenţiilor de rating rãspunde dreptului la informare corectã a pieţelor de capital şi 

în primul rând a investitorilor lipsiţi de alte mijloace de investigare a sinceritãţii debitorilor. 

 

 

5.4. CORELAREA RATING - NEVOIE DE INFORMARE A PIEŢELOR 

FINANCIARE 
 

Prin natura sa ratingul financiar are o vocaţie de informare prospectivã întrucât mãsoarã nu numai 

riscul ci şi gradul de recuperare al creanţelor. Investitorii care recurg la rating anticipeazã destul de bine 

modul de evoluţie în timp al titlurilor din punct de vedere al randamentului dar şi al pierderii economice. 

Informaţiile furnizate de pieţele financiare sunt agregate de agenţiile de rating în vederea efectuãrii 

de previziuni pe termen scurt şi lung. 

Notele pe termen scurt nu reflectã decât capacitatea emitentului de a face faţã angajamentelor pe o 

perioadã limitatã, fãrã a ţine seama de condiţiile specifice de pe piaţã sau de riscul de schimb.     

Agenţiile de rating oferã valoare adãugatã pieţelor financiare prin analizele furnizate şi pãstreazã 

încrederea investitorilor în acestea atribuind ratinguri corecte şi în timp util. Esenţial în aceastã relaţie este 

încrederea pe care o manifestã toţi actorii pieţei faţã de caracterul pertinent al informaţiilor prelucrate prin 

procesul de notare. 

Chiar dacã unii dintre emitenţi refuzã notarea, agenţiile de rating recurg la stabilirea calificativelor pe 

baza datelor publice disponibile despre aceştia. 

Aparenta contradicţie rezultã din dorinţa de informare cât mai pertinentã a investitorilor în legãturã 

cu oportunitãţile existente, dar mai ales vizavi de expunerile asumate în termeni reali. 

Prin transparenţa afişatã, agenţiile de rating luptã în permanenţã cu fenomenul de rating shopping
8
. 

In acest caz putem afirma cã este vorba de o protecţie a pieţelor financiare împotriva unor informaţii 

supraevaluate despre entitatea analizatã. 

                                                 
7
 ierarhizare 

8
 Acest fenomen constã în alegerea de cãtre un emitent a ratingului cel mai bun dintre cele publicate de mai multe agenţii de 

notare. Se poate manifesta astfel o compromitere a standardelor de calitate comune marilor agenţii de rating 
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Agenţiile de rating urmãresc reducerea asimetriilor informaţionale existente între împrumutat şi 

creditor manifestate mai ales pe pieţele obligatare. 

In mod firesc emitenţii deţin toate informaţiile legate de calitatea instrumentului vândut pe piaţã, iar 

cumpãrãtorii de titluri au nevoie de un etalon just de mãsurare a credibilitãţii lor. 

De aceea, agenţiile de rating încurajeazã discutarea unor elemente confidenţiale legate de planurile şi 

obiectivele financiare şi strategice ale emitentului. Cunoscând şi alte informaţii decât cele publice agenţiile 

de notare intervin pe piaţã ca un factor reducãtor al asimetriilor şi al hazardului moral.  

Agenţiile de rating sunt un instrument de asistare a deciziei pe piaţã a investitorilor.  

Utilitatea ratingurilor pentru investitori rezidã din cel puţin trei aspecte: 

1. Ratingul oferã un univers investiţional larg. Chiar şi investitorii ce dispun de instrumente de analizã 

sofisticate nu au întotdeauna resursele şi timpul de a analiza multitudinea de oportunitãţi oferite pe sectoare, 

ţãri sau instrumente de credit. Permiţãnd comparaţii prin criterii omogene, notele lãrgesc orizontul de 

investire. 

2. Introducerea unor praguri de risc. Pentru cea mai mare a cumpãrãtorilor de produse financiare 

ratingurile sunt utilizate drept criteriu de achiziţie. De exemplu un fond de investiţii sau un SPV poate stabili 

un prag minim de investiţie în obligaţiuni în funcţie de tipul fondului gestionat şi de obiectivele de 

performanţã stabilite.. 

3. Ratingul serveşte la dimensionarea spread-urilor. Pe pieţele financiare ratingul este un element-cheie în 

determinarea primelor de risc. Notele servesc la dimensionarea surplusului de remunerare destinat 

investitorilor în titluri speculative pentru compensarea pierderii potenţiale asumate. La nivelul pieţelor 

financiare primele de risc sunt analizate în funcţie de rata dobânzii „fãrã risc” reprezentatã de emisiunile de 

titluri de stat. Pe pieţele de capital existã tendinţa de creştere a marjelor în perioadele de recesiune şi de 

comprimare a lor atunci când existã încredere în relansarea economicã
9
. 

Pentru emitenţi ratingurile reprezintã un adevãrat „paşaport” în obţinerea împrumutului. Acesta le dã 

posibilitatea depãşirii cadrului naţional – ce se dovedeşte restrictiv în cazul economiilor emergente, prin 

insuficienţa fondurilor – şi recurgerea la pieţele internaţionale care oferã facilitãţi de finanţare mai 

importante ca volum şi  suficient de diversificate. 

Prin rapoartele de analizã agenţiile de rating menţin încrederea emitenţilor şi investitorilor în 

perioadele în care apar şocuri pe piaţã. Credibilitatea acordatã comunicatelor lansate pe piaţã de agenţiile de 

rating merge pânã la calmarea în anumite limite a variaţiei cursului unui anumit titlu. 

Notarea financiarã se intercondiţioneazã cu piaţa. Nu se poate imagina una fãrã cealaltã. Opiniile de 

calitate şi obiective comunicate emitenţilor şi investitorilor faciliteazã procesul decizional pentru ansamblul 

produselor financiare notate. Procesul de evaluare reprezentat de rating se înscrie într-o creştere generalã a 

eficienţei pieţelor financiare locale şi internaţionale.  

 

 

5.5. METODOLOGIA ŞI ETAPELE PROCESULUI DE NOTARE 
 

Metodologia de notare este determinatã la nivelul fiecãrei agenţii de rating de Comitetul sãu de 

notare. Fãrã a fi un proces stereotip, metoda de notare este stabilitã de aşa manierã încât pieţele financiare sã 

o recunoascã drept pertinentã. 

 Prin funcţia sa de anticipare ratingul are o componentã subiectivã. Rolul analiştilor este centrat pe 

cuantificarea cât mai multor situaţii de risc şi testarea lor prin scenarii. 

 Dacã acum douã decenii când se fãcea referire la rating ne gândeam doar la obligaţiuni şi la riscul de 

ţarã, astãzi marile agenţii evalueazã produse derivate, operaţiuni structurate, comunitãţi locale, bãnci, 

companii de asigurãri şi întreprinderi. 

Gãsirea numitorului comun pentru activitãţi atât de diferite îl reprezintã obiectivul notãrii, şi anume 

stabilirea unei opinii cât mai exacte şi mai coerente asupra calitãţii unei creanţe analizate. 

                                                 
9
 cu toate acestea emitenţilor slab notaţi li se dimensioneazã marje (spread-uri) importante în oricare dintre situaţii.  
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În urma analizei comparative, putem construi o schemã generalã a procesului de notare care se 

aplicã în analiza actorilor ce desfãşoarã operaţiuni de colectare de fonduri de pe pieţele financiare şi 

monetare.  

 Analiza începe prin evaluarea contextului suveran în care îşi desfãşoarã activitatea entitatea care face 

obiectul ratingului. Aceastã fazã urmeazã sã rãspundã la douã cerinţe majore: 

 Trebuie stabilit aşa-numitul plafon suveran care dã limita maximã a notei care poate fi 

acordatã, 

 Trebuie înţeleasã mãsura în care caracteristicile economice, financiare, sociale, culturale şi 

juridice pot modifica profilul de risc al entitãţii notate. 

 

 Primul contact stabilit între emitent şi agenţia de rating este cel mai important deoarece în cele mai 

multe cazuri sunt comunicate informaţii confidenţiale care nu ţin de domeniul public.  

 Evaluarea riscului este globalã iar Comitetul de notare al agenţiei are o „geometrie variabilã” în 

sensul includerii pe lângã analişti confirmaţi şi a unor experţi din domenii specifice zonei în care se 

efectueazã ratingul. 

 Incã din faza preliminarã a notãrii agenţia de rating se preocupã de optimizarea evaluãrii în cadrul 

echipei de analizã.   

 Astfel, este verificatã pertinenţa cererii de rating şi se stabilesc de comun acord cu entitatea notatã 

termenii în care se va realiza atribuirea notei. Aspectele mai importante acoperite sunt următoarele: 

obligaţia de confidenţialitate a agenţiei de rating, dreptul emitentului de accepta sau nu nota atribuită 

în urma analizei, obligaţia emitentului de a pune la dispoziţia agenţiei de rating informaţiile solicitate 

pentru evaluarea iniţială, dar şi pentru monitorizările ulterioare. 

 Constituirea echipei de analişti presupune, de obicei, doi membri, numărul acestora putând varia în 

funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărei operaţiuni de notare. Membrii echipei sunt aleşi pe 

baza expertizei solicitată de respectiva notare. 

 Emitenţilor le este transmisă, de către agenţiile de rating, o listă ce cuprinde informaţiile necesare 

procesului de notare şi cadrul general în care se vor desfăşura discuţiile. 

 Agenţia de rating întocmeşte o sursă secundară de informaţii ce include şi propriul departament de 

cercetare.  

 Ratingul implică aprecierea unor factori calitativi ce influenţează profiturile viitoare ale firmei. 

Aceasta necesită derularea unor discuţii ample cu echipa de manageri ce au ca subiect planurile 

viitoare, perspectivele imediate, cota de piaţă deţinută şi politica de finanţare. Vizitarea firmelor 

permite înţelegerea proceselor de producţie, evaluarea calităţii resurselor umane, totodată facilitând 

perceperea variabilelor cheie ce influenţează nivelul, calitatea şi costul de realizare al producţiei. 

 După terminarea analizei, rezultatele sunt discutate în detaliu de un comitet intern  format din analişti 

cu experienţă (senior analysts) ai agenţiei de rating care identificã toţi factori ce grevează asupra 

notei. În acest stadiu se discutã potenţiala notă ce va putea fi acordată. 

 Propunerea ratingului este prezentatã Comitetului de notare ce definitiveazã calificativul, cu 

evidenţierea clară a motivaţilor ce au determinat acordarea notei respective. 

 Nota atribuită împreună cu elementele cheie ce au dus la obţinerea acesteia sunt comunicate echipei 

manageriale a emitentului pentru acceptare. Ratingurile ce nu sunt acceptate pot fi ori abandonate, 

ori revizuite, nefiind făcute publice, menţinându-se în continuare obligaţia de confidenţialitate. 

 În cazul în care ratingul acordat nu este acceptat de către emitent, există posibilitatea ca acesta să 

ceară revizuirea notei. Condiţia ca această revizuire să poată avea loc este ca emitentul să aducă 

informaţii noi referitoare la factorii ce au fost analizaţi în evaluare. Aceste date noi sunt prezentate 

direct comitetului de rating şi, dacã au o fundamentare reală, comitetul poate revizui nota iniţială. 
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 Experienţa a demonstrat însã cã revizuirile de notã sunt practic inexistente în realitate. Motivaţia este 

legatã de credibilitatea operaţiunii de rating.   

 Odatã ce ratingul a fost stabilit agenţia are obligaţia contractuală a agenţiei de a monitoriza 

permanent ratingurile acceptate.  

 Ratingurile sunt revizuite în mod normal anual, cu excepţia cazurilor speciale ce pot necesita o 

revizuire anticipată. Într-o revizuire ce are ca obiectiv supravegherea, ratingul iniţial poate fi păstrat 

sau modificat (în sensul acordării unei noi note inferioare sau superioare celei iniţiale). 

 

5.6. SCALELE DE NOTARE UTILIZATE DE PRINCIPALELE AGENŢII DE RATING 
 

Prin notele acordate, marile agenţii urmăresc atingerea a două obiective majore: 

 Să realizeze o delimitare clară între titlurile cu risc redus şi cele speculative; 

 Să marcheze o corespondenţă între scalele pe termen scurt şi cele pe termen lung. 

Pentru notarea pe termen lung agenţiile au scale cu douăzeci de poziţii. Standard and Poor’s, de 

exemplu, îşi etaleazã notele de la AAA, cea mai bunã , la D. 

 

Categoriile de note acordate de agenţiile de rating pot fi grupate în trei categorii : 

 Nota de referinţã care informeazã investitorii despre capacitatea intrinsecã a unei societãţi de a face 

faţã la timp a tuturor obligaţiilor financiare,  

 Nota de emisiune vizeazã împrumuturile pe termen scurt şi lung şi se referã la datoria de primul 

rang şi la cea subordonatã. Aceastã notã ţine seama de capacitatea de platã la termen a principalului 

şi a dobânzilor aferente. 

 Nota la creditele bancare ia în calcul şi caracteristicile împrumutului notat: garanţii şi ipoteci. Spre 

deosebire de nota de referinţã este mãsuratã şi probabilitatea de pierdere a investitorului pe lângã 

riscul de neplatã la scadenţã. 

Tabel 5.2. 
Agenţia de rating  Caracteristicile rating-ului 

Moody’s S&P’s Fitch D&P 

Grad investiţional – cea mai ridicatã credibilitate 

Aaa AAA AAA AAA Maximã siguranţã, calitatea cea mai bunã 

Aa1  AA+ AA+ AA+ Grad investiţional foarte ridicat, calitate foarte bunã 

Aa2 AA AA AA Grad investiţional foarte ridicat, calitate bunã 

Aa3 AA- AA- AA- Grad investiţional ridicat, calitate bunã 

A1 A+ A+ A+ Grad mediu 

A2 A A A Grad mediu 

A3 A- A- A- Grad mediu 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ Grad scãzut 

Baa2 BBB BBB BBB Grad scãzut 

Baa3 BBB- BBB- BBB- Grad scãzut 

Speculativ – credibilitate scãzutã 

Ba1 BB+ BB+ BB+ Grad scãzut speculativ 

Ba2 BB BB BB Grad scãzut speculativ 

 BB- BB- BB_ Grad scãzut speculativ 

 B+ B+ B+ Grad ridicat speculativ 

 B B B Grad ridicat speculativ 

 B- B- B- Grad ridicat speculativ 

Predominant speculativ – risc substanţial 

 CCC+ CCC CCC Risc substanţial 

 CCC    

 CCC-    

 CC CC  Risc cu mare grad speculativ 
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 C C  Risc cu mult mai mare decât cele anterioare 

  DDD  Pierderi 

  DD DD  

 D D   

 

Opiniile asupra calităţilor creditului emise de agenţiile de rating au în vedere capacitatea emitentului 

de a-şi onora obligaţiile la scadenţele prestabilite. În mod tipic ratingurile sunt emise odată cu titlurile. 

Agenţiile de rating, efectuează revizuiri periodice ale acestor note, dar şi revizuiri dictate de către piaţă. 

 

5.7. IMPACTUL MODIFICÃRII RATINGULUI ASUPRA PRODUSELOR PIEŢELOR 

FINANCIARE 

 

Schimbarea notei are o influenţă importantă asupra costului creditului deşi piaţa anticipează adesea 

noua realitate, limitând efectul anunţului.  

Graficele următoare arată evoluţia modificării ratingului asupra calităţii creditului. 
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Notã: Variaţia randamentului în funcţie de numărul de luni înainte şi după anunţul intenţiei de schimbare a 

ratingului 

A – notarea este investment grade 

B – notarea trece în speculative grade 

C – notarea rămâne speculative grade 
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Notă: Variaţia randamentului în funcţie de numărul de luni înainte şi după anunţul intenţiei de schimbare a 

ratingului 

A – notarea este investment grade 

B – notarea trece în speculative grade 

C – notarea rămâne speculative grade 
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Dupã cum se observă din graficele de mai sus, putem formula mai multe concluzii: 

 degradarea notei are un impact mai mare decât ameliorarea sa. Investitorii îşi vând rapid activele 

“degradate”, exagerând efectele anunţului; 

 ameliorarea notei nu declanşează imediat cumpărarea activului respectiv; 

 impactul asupra reducerii ratingului se face simţit de o manierã semnificativă înainte de anunţul 

propriu-zis (circa 50% din mişcarea totală). Fenomenul este o consecintă a practicii de supraveghere 

insuficientă din partea organismului de notare. 

 activele cel mai bine notate sunt cel mai puţin afectate de schimbare, deoarece investitorul nu îşi 

modifică în mod esenţial părerea despre calitatea lor. Trebuie reamintit în acest context că o 

obligaţiune reprezintă promisiunea de încasare a unor fluxuri viitoare, iar ameliorarea calităţi acesteia 

nu face decât să confirme că fluxurile au o şansă mai mare de a fi efectiv percepute. 

 degradarea ratingului implică riscul real de a nu se încasa fondurile la maturitate; datoriile cel mai 

slab notate sunt cele mai afectate; 

 volatilitatea titlurilor investment grade se datorează variaţiilor marjei creditului. Pentru titlurile 

speculative grade volatilitatea este corelată cu incapacitatea de plată potenţialã a debitorului. 
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