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l  Piaţa de capital este specializată în 
tranzacţii cu active financiare pe termen 
mediu şi lung.  



Cererea de capital 

l  Provine de la societăţi publice şi private, instituţii 
financiar-bancare naţionale şi internaţionale, 
societăţi de asigurări, etc.  

l  Poate fi:  
•  structurală (se concretizează în finanţarea de 

investiţii productive şi acţiuni sociale, constituirea 
capitalurilor financiare ale societăţilor publice şi 
private, etc.); 

•  legată de factori conjuncturali (indisponibilitatea 
resurselor financiare interne, necesităţi financiare 
determinate de deficitele bugetare şi ale 
balanţelor de plăţi, etc.). 
 



l  Oferta de capital provine din economisire. 
Persoanele fizice şi juridice care dispun de 
astfel de economii le pot depune la bănci sau 
le pot investi, fie în investiţii reale, fie în 
plasamente.  

l  Investitorii  pot fi individuali (persoane fizice 
sau juridice care realizează tranzacţii de 
dimensiuni modeste) sau instituţionali (societăţi 
sau instituţii care fac tranzacţii de dimensiuni 
mari: bănci, societăţi de asigurare, societăţi de 
investiţii, fonduri mutuale, fonduri de pensii). 



Tipologia pieţelor de capital 
 

l  Piaţa de capital poate fi primară sau secundară 
•  Piaţa primară este piaţa pe care sunt negociate pentru 

prima oară titlurile financiare nou emise. 
•  Piaţa secundară  este piaţa pe care sunt tranzacţionate 

valori mobiliare aflate deja în circulaţie. Această piaţă 
creează lichiditate pentru investitori. 

l  Piaţa de capital poate fi piaţă la vedere sau la termen 
•  Piaţa la vedere (piaţă în numerar) este piaţa pe care titlurile 

financiare sunt tranzacţionate pentru livrare şi plată 
imediate. 

•  Piaţa la termen (piaţă futures) este piaţa pe care titlurile 
financiare se tranzacţionează pentru livrare şi plată 
ulterioare. 



Valori mobiliare  
l  Titlurile financiare reprezintă modul de existenţă a 

activelor nebancare. Ele sunt exprimate într-un înscris 
(document scris sau înregistrare electronică), care atestă 
existenţa unei relaţii contractuale între emitent şi deţinător 
şi garantează drepturile posesorului lor (în engleză 
securities).  

l  Titlurile financiare sunt titluri de valoare care dau dreptul 
deţinătorilor - investitori - de a obţine în condiţiile 
specificate în titlu, o parte din veniturile viitoare ale 
emitentului. 



l Produsele bursiere reprezintă 
totalitatea titlurilor financiare ce se 
tranzacţionează la bursa de valori. 
Din punctul de vedere al modului în 
care sunt create, produsele 
bursiere pot fi: primare, derivate, 
sintetice. 



l  Titlurile primare sunt emise de utilizatorii de fonduri 
pentru mobilizarea capitalului propriu ( se numesc şi 
instrumente de proprietate, din englezescul “equity 
instruments”, cum sunt de exemplu acţiunile) şi cele 
folosite pentru atragerea capitalului împrumutat (se 
numesc şi instrumente de datorie din englezescul 
“debt instruments”  cum sunt de exemplu 
obligaţiunile). Rolul lor este dublu: 
•  de a asigura mobilizarea capitalului pe termen 

lung,  
•  de a acorda drepturi asupra veniturilor băneşti ale 

emitentului  



l  Titlurile derivate sunt produse bursiere rezultate din 
contracte încheiate între emitent (vânzător) şi 
beneficiar (cumpărător) şi care dau celui din urmă 
drepturi asupra unor active ale emitentului la o 
scadenţă viitoare, în condiţiile stabilite prin contract. 
Titlurile derivate sunt de două feluri: contracte 
futures şi opţiuni. 

l  Produsele sintetice rezultă din combinarea de către 
societatea financiară a unor active financiare diferite 
şi crearea unui instrument de plasament nou. 



Acţiunile 

l  sunt titluri financiare emise de o companie 
pentru constituirea, mărirea sau restructurarea 
capitalului propriu.  

l  Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă 
parte din capitalul social al unei societăţi şi 
care încorporează drepturi sociale şi 
patrimoniale. 

l  Pot fi  
•  acţiuni comune sau preferenţiale 
•  Nominative sau la purtător 



Obligaţiunile 

l  sunt titluri reprezentative ale unei creanţe a 
deţinătorului asupra emitentului, care poate fi statul, 
un organism public sau o societate comercială. Ele 
dau dreptul la încasarea unei dobânzi şi vor fi 
răscumpărate la scadenţă de către emitent. 

l  Pentru emitent, obligaţiunile reprezintă un instrument 
de mobilizare a capitalului de împrumut. Ele au 
valoare nominală şi dau drept de încasare a unui 
cupon (dobânda). 

l  Emisiunea se poate face, fie ad pari (la valoarea 
nominală), fie sub pari (sub valoarea nominală). 
Rambursarea se poate face, fie ad pari, fie supra 
pari (peste valoarea nominală).  



Acţiune comună Obligaţiune 

1. Definiţie Parte din capitalul unei 
S.A 

Fracţiune dintr-un 
împrumut 

2. Rolul detinătorului în 
gestiune 

Drept de vot în Adunarea 
Generală 

Nici un rol 

3. Veniturile pentru 
deţinători 

Dividende (funcţie de 
rezultat) 

Dobândă obligatorie, fixă 
 
 

4. Riscuri asumate Mari: 
- evoluţia nefavorabilă a 
afacerii 
-    lichidare 

Mici:  
-  nerambursare 
-  creditorii au prioritate  

5. Durata de viaţă Nelimitată Limitată (scadenţă) 

Deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni 



Bursa de valori  

l  Este un intermediar specializat pe piața 
de capital 

l  La bursă se realizează tranzacții la 
vedere și la termen cu titluri financiare 

l  Bursa de Valori București  
• www.bvb.ro  


