
1 
 

Program Pilot destinat pentru Market Makerii inregistrati pentru actiuni  
- actualizare aplicata din 6 iulie 2015 -  

 

 

I. Termeni generali ai programului 

 

 data aplicarii actualizarii programului: 6 Iulie 2015 

 durata programului: minim 6 luni; dupa aceasta perioada de timp, programul va fi evaluat in vederea ajustarii / 

extinderii corespunzatoare     

 

 actiunile eligibile pentru program vor fi urmatoarele:  

1. actiunile incluse in indicele BET-XT si actiunile EBS 

 

 
 

Nr. Simbol Denumire emitent 

1 FP FONDUL PROPRIETATEA 

2 BRD BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI 

3 SNP OMV PETROM S.A. 

4 SIF3 SIF TRANSILVANIA BRASOV 

5 TLV BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA 

6 SIF1 SIF BANAT CRISANA ARAD 

7 TGN SNTGN TRANSGAZ MEDIAS 

8 SIF5 SIF OLTENIA CRAIOVA 

9 SIF2 SIF MOLDOVA BACAU 

10 TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI 

11 BVB BURSA DE VALORI BUCURESTI 

12 SIF4 SIF MUNTENIA BUCURESTI 

13 SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. 

14 SNG S.N.G.N ROMGAZ 

 15 EL ELECTRICA  

16 ATB ANTIBIOTICE 

17 BCC BANCA COMERCIALA CARPATICA 

18 BIO BIOFARM 

19 BRK S.S.I.F. BROKER 

20 COTE CONPET 

21 DAFR DAFORA 

22 ELMA ELECTROMAGNETICA 

23 IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

24 ROCE ROMCARBON 

25 SCD ZENTIVA  

26 EBS ERSTE GROUP BANK AG 
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Parametrii de Market Maker pentru actiunile mentionate la punctele 16 - 25 vor fi definiti de BVB in baza 

solicitarii primite, conform unei proceduri specifice si pe baza gradului de interes exprimat de Participantii 

care intentioneaza sa actioneze ca Market Maker pentru actiunile respective. 

 

2. Eligibile pot fi, de asemenea, numai in baza solicitarii primite, actiunile care nu sunt din componenta 

indicelui BET-XT, dar care sunt incluse in componenta indicelui BET Plus.  

o pana la momentul curent, actiunile Ropharma, incluse in indicele BET Plus, sunt eligibile pentru 

programul aplicat Market Makerilor.    

 

Nota: componenta Day Trading a programului este aplicabila numai actiunilor incluse in indicele BET-XT si 

actiunilor EBS. 

 

 programul se adreseaza tuturor Participantilor BVB, care indeplinesc cerintele pentru a fi inregistrati ca Market 

Makeri, conform prevederilor specifice ale Codului BVB;  

 doua categorii de Market Makeri vor fi disponibile pentru o actiune, definite in principiu astfel:  

o Clasic Market Maker (CMM) – este un tip obisnuit (standard) de Market Maker inregistrat pentru o actiune 

care trebuie sa indeplineasca un set de parametri specifici de Market Makeri si pentru care se aplica 

comisioane de tranzactionare de Market Makeri pentru contul House  
- Nota: aceste atribute au fost aplicate in cadrului Programului Pilot aplicat anterior, destinat Market Makerilor, 

pana la aplicarea acestei actualizari a Programului Pilot 

 

o Super Market Maker  (SMM) -  este un tip special de Market Maker inregistrat pentru o actiune, pentru care 

termenii de derulare a activitatii sunt considerati prin raportare la termenii aplicati pentru Clasic Market 

Maker, in vederea crearii premiselor pentru un cadru mai activ de tranzactionare, constand in cerinte 

suplimentare de cotare (in termeni de volum minim, perioada minima de cotare in decursul tranzactionarii 

continue), care sunt contrabalansate de o anumita flexibilitate a spread-ului maxim si de un nivel mai scazut al 

comisioanelor de Market Maker.  

 

 un Participant se poate inregistra fie ca Clasic Market Maker sau ca Super Market Maker pentru o anumita 

actiune, in functie de solicitarea acestuia, urmata de semnarea unui set specific de documente pentru Market 

Making (in mod corespunzator, in baza indeplinirii cerintelor suplimentare specifice pentru Super Market Maker) 

 se considera ca un CMM, respectiv un SMM isi indeplinesc obligatiile lunare ca Market Maker pentru o anumita 

actiune daca: 

o numarul de zile in care obligatiile zilnice de cotare nu au fost indeplinite de un CMM, respectiv de un SMM 

pentru o anumita actiune impartit la numarul total de zile disponibile la tranzactionare din luna considerata nu 

depaseste un anumit procent, in functie de tipul de Market Maker: 75% (pentru CMM), 85% (pentru SMM)  

 

 pentru fiecare tip de Market Maker (CMM, SMM), o schema ”Cota-parte venituri” este aplicata in vederea 

sustinerii activitatii de tranzactionare pentru actiunea pe care este inregistrat in aceasta calitate, definita drept o 

categorie cu una, doua componente   

o aceasta schema este conditionata in primul rand de indeplinirea de catre un participant a obligatiilor lunare ca 

Market Maker pentru actiunea respectiva 

 

 fiecare categorie de Market Maker va beneficia de un modul nou de stimulare a activitatii furnizat de BVB 

participantilor inregistrati in acest program, denumit componenta Day Trading, care va fi aplicata numai clientilor 

de retail ai acestora, conform unei proceduri specifice, pe baza urmatoarelor principii: 

o daca un CMM, SMM este inregistrat pentru o anumita actiune si obligatiile lunare ca Market Maker pentru o 

anumita actiune au fost indeplinite, atunci componenta Day Trading va fi disponibila pentru activitatea de 

tranzactionare efectuata pentru actiunea respectiva de catre participantul vizat pentru clientii sai de retail in 

decursul lunii considerate, daca un indicator specific de activare referitor la activitatea de tranzactionare 

aplicat pentru acea actiune este indeplinit  

 o  schema “Cota-parte venituri aplicata Market Marker-ilor” va fi disponibila pentru participantii desemnati 

SMM 
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II. Termeni specifici aplicati pentru fiecare tip de Market Maker (Clasic Market Maker / Super Market 

Maker) 

 Clasic Market Maker (CMM) Super Market Maker (SMM) 

1. CMM Parametrii de cotare SMM Parametrii de cotare 

a) Volum minim CMM corespunzator ofertei ferme de 

cumparare si de vanzare  

Volum minim CMM 

Volum minim SMM =  

prag minim SMM (calculat ca Volum minim CMM + 1/2 * Volum 

minim CMM)  

 

Volumul minim SMM Asumat pentru o actiune va fi determinat ca 

fiind cel mai mare volum transmis de un Market Maker pentru o 

anumita actiune, conform termenilor specifici setati      

b) Spread-ul maxim CMM intre preturile de cumparare si 

de vanzare afisate de un participant  

Spread maxim CMM 

 

Spread maxim SMM = Spread maxim CMM + 0.25% 

c)  Perioada minima CMM pentru mentinerea ofertei de 

cumparare si vanzare in decursul unei sedinte de 

tranzactionare: 

75% din sedinta de tranzactionare sau daca simbolul a 

fost suspendat de la tranzactionare, din perioada in care 

a fost tranzactionat in timpul sedintei de tranzactionare 

Perioada minima SMM pentru mentinerea ofertei de 

cumparare si vanzare in decursul unei sedinte de 

tranzactionare: 

85% din sedinta de tranzactionare sau daca simbolul a fost 

suspendat de la tranzactionare, din perioada in care a fost 

tranzactionat in timpul sedintei de tranzactionare 

d) Perioada minima pentru care Market Maker-ul va 

avea aceasta calitate  

6 luni  

Perioada minima pentru care Market Maker-ul va avea aceasta 

calitate  

6 luni 

2.  Comisioane de tranzactionare CMM:  

0,01%  

aplicat pe partea de cumparare si de vanzare a 

tranzactiilor efectuate pe contul House de catre Market 

Maker inregistrat pentru acea actiune, in functie de 

indeplinirea obligatiilor de cotare, conform Procedurii 

referitoare la aplicarea comisioanelor de tranzactionare 

pentru Market Makerii inregistrati pentru actiuni, in 

functie de indeplinirea conditiilor de cotare ) 

Comisioane de tranzactionare SMM:  

0,005%  

aplicat pe partea de cumparare si de vanzare a tranzactiilor 

efectuate pe contul House de catre Market Maker inregistrat pentru 

acea actiune, in functie de indeplinirea obligatiilor de cotare, 

conform Procedurii referitoare la aplicarea comisioanelor de 

tranzactionare pentru Market Makerii inregistrati pentru actiuni, in 

functie de indeplinirea conditiilor de cotare  

3. Schema „Cota-parte venituri”(actualizare) 

– aceasta este o categorie cu una sau doua componente, care vizeaza activitatea de furnizare a lichiditatii  

a)   noua “Cota-parte venituri aplicata Market Marker-ilor” aplicata 

(actualizare) 

aceasta schema se aplica exclusiv pentru tranzactiile efectuate pe 

contul House, pentru o anumita actiune, in legatura cu termenii 

aplicati pentru comisioanele de SMM  

b) componenta Day Trading, aplicata exclusiv pentru 

activitatea de tranzactionare efectuata de clientii de 

retail ai CMM pentru o anumita actiune pentru care 

CMM este inregistrat, activata pe baza unor termene si 

conditii specifice 

componenta Day Trading, aplicata exclusiv pentru activitatea de 

tranzactionare efectuata de clientii de retail ai SMM pentru o 

anumita actiune pentru care SMM este inregistrat, activata pe baza 

unor termene si conditii specifice 
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1. Parametrii de cotare CMM / SMM  

 

 parametrii de Market Maker aplicati pentru Clasic Market Marker, precum si parametrii specifici care vor fi 

aplicati pentru Super Market Maker sunt afisati intr-un document specific      

 

 Parametrii de cotare CMM se mentin nemodificati fata de Programul Pilot pentru Market Makeri aplicati pana la 

actualizarea programului  

 

2. Procedura referitoare la aplicarea comisioanelor de tranzactionare pentru Market Makerii inregistrati 

pentru actiuni, in functie de indeplinirea conditiilor 

 

 principiile incluse in procedura privind aplicarea comisioanelor de tranzactionare pentru Market Makerii 

inregistrati pentru actiuni, in functie de indeplinirea conditiilor de cotare se mentin nemodificate; procedura a fost 

actualizata cu particularitatile pentru CMM/ SMM. 

3. schema „Cota – parte venituri”   

 schema “Cota-parte venituri” aplicata pana la aceasta actualizare a programului nu se va mai aplica incepand cu 6 

Iulie 2015 si va fi inlocuita cu noua schema Cota-parte venituri prezentata in cele ce urmeaza.    

 

3.1. noua Cota-parte venituri aplicata pentru Market Makeri  

 se aplica numai pentru SMM inregistrati pentru o anumita actiune 

 in vederea stimularii activitatii efectuate de Market Makerii inregistrati pentru actiuni, acest program va fi aplicat 

de BVB SMM-ilor pentru a recompensa o mai mare implicare a acestora pentru actiunile pe care sunt inregistrati, 

care va fi aplicat pentru tranzactiile efectuate pe contul House   

 principiile schemei Cota-parte venituri aplicata pentru Market Makeri sunt urmatoarele: 

o schema se aplica lunar, distinct pentru fiecare SMM si pentru fiecare actiune pe care este respectivul SMM 

este inregistrat, daca criteriul de activare este indeplinit; 

 

o schema este activata numai pentru un SMM/ actiune, numai daca un indicator de activare, reprezentat de 

valoarea lunara inregistrata pentru o anumita actiune in piata principala a acesteia este mai mare sau egala 

decat o valoare de referinta (reprezentata de valoarea medie lunara inregistrata pentru actiunea respectiva in 

piata principala in decursul a 3 luni anterioare), este indeplinit.  

1. pe baza acestuia, un indicator lunar pentru SMM pentru o anume actiune este calculat dupa cum urmeaza:  

 

 Indicator de piata pentru un SMM / actiune (%) = valoarea lunara de tranzactionare inregistrata pe 

contul House de catre un SMM pentru o actiune in piata pincipala a actiunii respective (corespunzatoare 

indeplinirii obligatilor de cotare zilnice ) * 100 / Valoarea lunara inregistrata in piata principala pentru 

actiunea respectiva 

2. daca Indicatorul de piata pentru un SMM / actiune este mai mare sau egal cu 10%, atunci comisionul care 

va fi aplicat pentru SMM este urmatorul: 

 

Interval Indicator de piata 

pentru un SMM / actiune 

 - x - 

% comision care va fi aplicat 

pentru un SMM/ actiune 

x >=10% ½ SMM comision (0,0025%) 

 

 

Comisionul va fi aplicat la valoarea lunara tranzactionata de un SMM pe contul House pentru o actiune 

specifica, pe baza indeplinirii obligatiilor de cotare. 
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3.2 Componenta Day Trading a schemei Cota-parte din venituri     

 

 Principalele caracteristici  

 

 “day trading” – eligibila numai pentru tranzactiile executate pentru o actiune in vederea deschiderii si inchiderii 

de pozitii in cursul unei zile de tranzactionare, iar daca volumele difera, volumul mai mic este luat in considerare. 

 

 lista actiunilor pentru care Day Trading este aplicabila: actiunile incluse in BET-XT si actiunile EBS, daca nu se 

specifica altfel pe baza deciziei Directorului General al BVB. BVB va notifica in mod corespunzator orice 

modificare cu privire la lista actiunilor pentru care schema va fi aplicata. 

 

 Day Trading va fi aplicata pentru CMM/ SMM inregistrati pentru actiunea respectiva, in functie de indeplinirea 

criteriilor specifice    

 

 Day Trading va fi aplicata exclusiv pentru activitatea de tranzactionare efectuata de clientii de retail (persoane 

fizice) ai  Market Makerilor, numai pentru actiunea pentru care Market Maker-ul este inregistrat, daca termenii 

specifici sunt indepliniti, dupa cum urmeaza: 

 

 obligatiile lunare ca Market Maker (CMM/ SMM) pentru o anumita actiune sunt indeplinite 

 

 un indicator specific de activare referitor la activitatea de tranzactionare inregistrata pentru actiunea respectiva 

a fost indeplinit  

o activarea schemei pentru o actiune in cazul unui CMM/ SMM inregistrat pentru acea actiune se efectueaza 

daca valoarea zilnica de tranzactionare inregistrata pentru actiunea respectiva in piata principala a acesteia 

este mai mare sau egala decat o valoare de baza stabilita   

 

o valoarea de baza considerata pentru activarea Day Trading pentru o anumita actiune va fi calculata si 

diseminata de BVB la inceputul fiecarei luni in vederea luarii in considerare pentru luna respectiva  

 

o   valoarea de baza se determina avand in vedere: 

- valoarea medie zilnica de tranzactionare inregistrata in piata principala a actiunii in decursul a 6 luni 

anterioare - calculata ca valoarea totala inregistrata pentru actiunea respectiva in piata principala a 

acesteia impartita la numarul de sedinte de tranzactionare in care actiunea respectiva s-a tranzactionat      

  

-    un factor de calibrare aplicat la valoarea medie zilnica 

 

 schema se aplica numai clientilor care indeplinesc definitia clientilor de retail, conform Regulamentului ASF nr. 

32/2006 (clientul care nu este client profesional) 

 

 aceasta schema este o facilitate pusa la dispozitia participantilor care sunt Market Makeri pentru o anumita actiune 

si nu este obligatoriu sa fie utilizata de Market Makerii inregistrati pentru actiunea respectiva 

 

 participantii vor transmite rapoarte cu privire la activitatea intraday la finele lunii, conform termenilor si 

conditiilor precizate de BVB   

 

 daca conditia de activare este indeplinita pentru o actiune eligibila, atunci calcularea pe baza schemei va fi 

efectuata la finele lunii numai pentru actiunea respectiva, pe baza rapoartelor transmise de CMM/SMM care este 

inregistrat pentru actiunea respectiva  

o daca participantii nu furnizeaza rapoartele, conform procedurii specifice, in ultima zi de tranzactionare a lunii 

curente sau in prima zi de tranzactionare a lunii urmatoare, atunci se considera ca acestia nu vor lua parte la 

schema pentru luna considerata  
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 participantii isi vor asuma intreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea si completitudinea informatiilor 

furnizate  

o participantii vor intreprinde masurile necesare si vor efectua monitorizarea adecvata in legatura cu intocmirea 

rapoartelor care vor fi transmise BVB referitoare la tranzactiile intraday efectuate cu actiunile eligibile si 

rapoartele includ informatii de tranzactionare cu privire la clientii acestora de retail, conform definitiei 

clientilor de retail inclusa in Regulamentul ASF nr. 32/2006  

 

o participantii se vor asigura ca dispun de un audit complet cu privire la operatiunile efectuate cu privire la 

clientii de retail – subiect al acestor rapoarte precum si tipul acestor clienti 

 

o participantii se vor angaja sa transmita rapoartele numai pentru actiunile eligibile pentru activare, pe baza 

criteriilor considerate   

 

o daca rapoartele transmise de participanti contin erori sau inconsistente prin raportare la tranzactiile inregistrate 

in sistemul BVB (cu privire la tickete eronate, actiuni pentru care schema nu va fi activata, etc.), BVB nu va 

aplica procedura in aceste cazuri si BVB va notifica participantul implicat    

 

 pe baza rapoartelor primite de la participanti, BVB va determina o valoare intraday tranzactionata de un 

participant lunar pentru o anume actiune si va aplica un comision de rambursare (intraday rebate) (%) la valoarea 

respectiva pentru a determina valoarea discount pe care BVB o va returna participantului respectiv pentru acea 

actiune in luna considerata 

 

o valoarea intraday pentru un client pentru o actiune va fi calculata ca valoarea minima intre valoarea 

cumpararilor inregistrate de un client pentru o anumita actiune si valoarea vanzarilor inregistrate pentru 

actiunea respectiva (calcul efectuat pe baza zilnica) 

o comisionul de rambursare (intraday rebate) este: 0,01% aplicat pentru o parte (0,02% va fi aplicat la valoarea 

intraday)  

 

o raportul final intraday pentru un participant va fi determinat ca suma valorilor intraday determinata pentru un 

client inregistrat pentru o actiune   

 

 BVB poate suspenda componenta Day Trading sau implicarea unui Market Maker in Day Trading oricand 

considera ca nu se pot mentine conditii ordonate pentru derularea programului   

 

 Day Trading va fi aplicata pentru o perioada de minim 3 luni; dupa aceasta perioada, BVB va evalua/ revizui 

aceasta componenta a programului.  

 

 

 

 

 

 


