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             BVB Derivatives Market    Your Key to the Future! 

In curand la BVB! 

Lansare market making pe contractul EUR/RON Futures 

- Cele mai avantajoase conditii din Romania -  
 

 

� RBS Bank (Romania) SA: primul market maker pentru EUR/RON Futures 

In a doua parte a lunii aprilie, BVB va lansa institutia formatorului de piata (“market makeri”) pe Piata Derivatelor. 

Primul intermediar care va actiona in aceasta calitate este RBS Bank (Romania) SA (RBS) care va mentine 

lichiditatea pietei pentru contractul EUR/RON Futures. RBS este prima institutie de credit din Romania autorizata sa 

actioneze in calitate de market maker pentru un contract futures valutar listat pe piata de capital. 

 

� Ce sunt market makerii ? 

Market makerii sunt intermediarii care tranzactioneaza pe Piata Derivatelor si se angajeaza sa mentina lichiditatea 

pietei pentru un anumit contract futures utilizand propriul capital, prin oferirea in nume propriu de cotatii ferme 

(cumparare si vanzare).  

Investitorii au posibilitatea sa initieze si sa lichideze cu usurinta pozitii futures, deoarece in piata exista cu 

certitudine o contraparte – market makerul - care pune la dispozitie ordine ferme de cumparare si de vanzare. Prin 

urmare, market makerii joaca un rol deosebit de important pentru investitori, actionand ca “furnizori de lichiditate” 

pentru instrumentele pe care sunt inregistrati, contribuind la cresterea lichiditatii si asigurand dezvoltarea pe termen 

lung a pietei pe care o deservesc. 

 

� Market makerii la BVB 

Introducerea de catre BVB a market makerilor pe contractul EUR/RON Futures este menita sa contribuie la 

formarea si consolidarea lichiditatii pe Piata Derivatelor, in beneficiul investitorilor (persoane fizice sau companii) 

care doresc protejarea fata de fluctuatiile cursului valutar (hedgerii) sau a celor care doresc sa profite de fluctuatiile 

pietei valutare (speculatorii / arbitrajorii).  

Cerintele minime de lichiditate impuse de BVB market makerilor, precum si marjele si tarifele aferente contractului 

EUR/RON Futures, sunt dupa cum urmeaza: 

� cele mai apropiate 4 scadente (simboluri); 

� volum minim cotatie market maker (cumparare si vanzare) pe fiecare scadenta: 1.000 contracte;  

� spread maxim cotatie market maker (pretul cumparare - pret vanzare):  

o 0,5% (prima scadenta); 1% (a doua scadenta); 1,5% (a treia scadenta); 2% (a patra scadenta).    

� marja initiala: 100 lei / contract (nivel de mentinere de 90 lei /contract);  

� tarif BVB de tranzactionare: 0,15 lei / contract. 
 

� Despre contractul EUR/RON Futures 

Contractul futures pe cursul de schimb al monedei unice europene are la baza o expunere de 1.000 EUR, iar la 

tranzactionare sunt disponibile concomitent 4 scadente trimestriale (Martie-Iunie-Septembrie-Decembrie).  

Contractele disponibile la tranzactionare la data lansarii, in luna aprilie, a operatiunilor de market making sunt 

urmatoarele: EUR09JUN, EUR09SEP, EUR09DEC si EUR10MAR. Data scadentei, stabilita de BVB conform 

standardelor internationale, este a 3-a zi de vineri din luna de scadenta (ex.: 19 iunie 2009 pentru simbolul 

EUR09JUN).  

Cotatia futures este exprimata in Lei / Euro cu 4 zecimale, iar pasul de tranzactionare este 0,0005 Lei / Euro.  
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Casa de Compensare Bucuresti (CCB) garanteaza integritatea Pietei Derivatelor in calitate de contraparte centrala si 

efectueaza marcarea la piata in timp real a pozitiilor deschise cu contracte futures. Decontarea profiturilor si a 

pierderilor participantilor se realizeaza in fiecare zi la pretul din piata al contractului futures, precum si la data 

scadentei, la cursul de schimb publicat de BNR.   
 

� Avantajele contractului EUR/RON Futures la BVB 

Conditiile oferite de BVB investitorilor care tranzactioneaza contractul futures pe cursul de schimb EUR/RON sunt 

cele mai avantajoase din Romania. Astfel, beneficiile pentru investitorii care tranzactioneza contractul EUR/RON 

Futures sunt urmatoarele: 

� RBS Bank (Romania) SA, in calitate de furnizor de lichiditate (market maker); 

� Accesul investitorilor la un pool de lichiditate de 4 milioane EURO la vanzare si cumparare (1.000.000 

EURO pentru fiecare din cele 4 scadente); 

� Cotatii futures actualizate in timp real in functie de evolutia cursului spot  EUR/RON din piata 

interbancara; 

� Cele mai competitive spread-uri pentru cotatiile de cumparare-vanzare; 

� Peste 25 de intermediari care au acces la tranzactionarea contractelor futures pe Piata Derivatelor; 

� Transparenta statisticilor de piata: cotatii, tranzactii, volume; 

� Acces nedicriminatoriu al tuturor investitorilor la Piata Derivatelor, indiferent de capacitatea financiara a 

acestora sau de marimea ordinului de tranzactionare; 

� Cele mai competitive marje si tarife de tranzactionare din Romania; 

� Cea mai performanta platforma electronica integrata de tranzactionare (Spot si Derivate); 

� Standarde ridicate pentru administrarea riscurilor de catre Casa de Compensare Bucuresti, in calitate de 

contraparte centrala pentru tranzactiile incheiate pe Piata Derivatelor. 

 

� Cum poate fi accesata lichiditatea contractului EUR/RON Futures 

Un investitor poate tranzactiona contracte futures printr-un intermediar autorizat ca participant la Piata Derivatelor 

care detine in acelasi timp si calitatea de membru compensator la Casa de Compensare Bucuresti. Lista 

participantilor cu drept de tranzactionare este disponibila pe pagina web a BVB in sectiunea “Intermediari”.  

Prin intermediul Paginii Derivatelor (www.bvb.ro/derivatives), dedicata  instrumentelor financiare derivate listate la 

BVB, investitorii au la dispozitie informatii privind reglementarile pietei la termen, instrumentele listate pe Piata 

Derivatelor, statistici, cotatii si tranzactii in timp real, materiale informative etc.  

Totodata, investitorii au posibilitatea de a vizualiza in timp real adancimea pietei futures pentru fiecare contract 

listat, respectiv cele mai bune 5 ordine de cumparare si de vanzare existente in piata, prin accesarea optiunii “Cotatii 

Futures ONLINE” din tab-ul “Tranzactionare”.  

 

 

14 Aprilie 2009 

 

Bursa de Valori Bucuresti 

Departamentul Dezvoltare Produse Noi 
 

 

------------------------------------- 

Despre Piata Derivatelor: 

Piata Derivatelor a fost lansata în luna septembrie 2007 si reprezinta piata reglementata la termen administrata de BVB în conformitate cu prevederile Codului 

BVB-Operator de Piata: “Cartea II – Piata Reglementata la Termen”. Instrumentele financiare derivate listate sunt contracte futures având activ suport indici 

bursieri, actiuni si valute. Detalii suplimentare se regasesc în Pagina Derivatelor din cadrul paginii web: www.bvb.ro/derivatives  


