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Instrumente în afara acțiunilor și instrumentelor similare acestora 

 

Cerințele de transparență post-tranzacționare, conținute de pachetul legislativ european MiFID II & MiFIR, includ obligația de a 

publica în timp real prețul și cantitatea tranzacționată, pentru  tranzacțiile cu obligațiuni lichide. Posibilitatea de a amâna publicarea 

acestor informații există în cazurile în care instrumentul financiar tranzacționat nu are o piață lichidă sau dacă dimensiunea  

tranzacției depășește pragurile dimensiunilor mari în scară (Large In Scale- LIS) sau dimensiunea specifică instrumentului 

financiar (Size Specific To the Instrument- SSTI). 

 

Pentru a ajuta participanții pe piață să știe dacă o obligațiune trebuie considerată ca fiind lichidă sau nu, ESMA publică aceste 

evaluări trimestriale de lichiditate pentru obligațiuni. 

 

Evaluarea lichidității obligațiunilor, efectuată de către ESMA, se bazează pe o evaluare trimestrială a criteriilor de lichiditate 

cantitative, care includ activitatea medie zilnică de tranzacționare (tranzacții și valoarea noțională) , precum și procentul de zile 

tranzacționate pe trimestru. ESMA actualizează trimestrial evaluările de lichiditate ale pieței de obligațiuni, dar, cu toate acestea, 

date suplimentare și corecții transmise către ESMA pot duce la actualizări suplimentare în fiecare trimestru. Aceste actualizări 

sunt publicate de către ESMA în Sistemul de transparență al instrumentelor financiare (FITRS). 

La data de 1 august 2019, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe, ESMA, a publicat date trimestriale, aferente 

calculelor și evaluărilor privind lichiditatea obligațiunilor tranzacționate pe locurile de tranzacționare din UE, pentru care se aplică 

cerințele de transparență pre și post-tranzacționare, conform prevederilor legale ale pachetului legislativ european MiFID II & 

MiFIR 

Lista completă a obligațiunilor evaluate din punct de vedere al lichidității este disponibilă din data de 1 august 2019 atât prin 

FITRS sub forma fișierelor XML, cât și prin Registrul din interfața web a ESMA.și se aplică în perioada 16 august 2019 – 15 

noiembrie 2019. 

Începând cu data de 8 noiembrie 2019, ESMA publică un nou set de date trimestriale, aferente calculelor și 

evaluărilor privind lichiditatea obligațiunilor, cu aplicabilitate din data de 16 noiembrie 2019, ce pot fi accesate 

AICI. 

 

 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_files
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_nonequities
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-new-publication-date-systematic-internaliser-and-bond-data

