Produs: TITLURI DE STAT SI OBLIGATIUNI LISTATE
PE PIATA REGLEMENTATA ADMINISTRATA DE BVB
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

✔ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
▬Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
▬Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile si riscurile produselor
financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

✔ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

Piata tinta
negativa

▬ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
▬ Nivel de venit predictibil, cu
surplus mare pentru investitii
regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

✔ Investitori
fara
toleranta
la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
▬ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie sau
din suma initiala;
▬ Investitori care pot accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
✔ Investitori
cu
o
atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
▬ Investitori cu o atitudine
echilibrata fata de raportul riscuri/
beneficii;
▬ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

✔ termen lung
✔ termen mediu
▬termen scurt

Scopul investitiei:

✔ economisirea
▬ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
▬castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:

✔ lichiditate scazuta
▬lichiditate medie
▬lichiditate ridicata

STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

Produs: ACTIUNI LISTATE PE PIATA REGLEMENTATA
ADMINISTRATA DE BVB (categoria Premium)
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

✔ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
▬Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
▬Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile si riscurile produselor
financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

▬ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

Piata tinta
negativa

✔ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
▬ Nivel de venit predictibil, cu
surplus mare pentru investitii
regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

▬ Investitori fara toleranta la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
✔ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie
sau din suma initiala;
▬ Investitori care pot accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

X

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
✔ Investitori
cu
o
atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
▬ Investitori cu o atitudine
echilibrata fata de raportul riscuri/
beneficii;
▬ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

✔ termen lung
✔ termen mediu
✔ termen scurt

Scopul investitiei:

▬economisirea
✔ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
▬castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:

▬ lichiditate scazuta
▬lichiditate medie
✔ lichiditate ridicata

STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

Produs: ACTIUNI LISTATE PE PIATA REGLEMENTATA
ADMINISTRATA DE BVB (categoria Standard)
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

▬ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
✔ Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
▬Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile si riscurile produselor
financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Piata tinta
negativa

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

▬ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

X

✔ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
▬ Nivel de venit predictibil, cu
surplus mare pentru investitii
regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

▬ Investitori fara toleranta la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
✔ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie
sau din suma initiala;
▬ Investitori care pot accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
▬ Investitori cu o atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
✔ Investitori cu o atitudine echilibrata
fata de raportul riscuri/ beneficii;
▬ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

X

X

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

✔ termen lung
✔ termen mediu
✔ termen scurt

Scopul investitiei:

▬economisirea
▬ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
✔ castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:

▬ lichiditate scazuta
✔ lichiditate medie
▬lichiditate ridicata

STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

Produs: ACTIUNI SI OBLIGATIUNI LISTATE PE SISTEMUL
MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE ADMINISTRAT DE BVB
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

▬ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
✔ Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
▬Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile si riscurile produselor
financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Piata tinta
negativa

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

▬ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

X

✔ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
▬ Nivel de venit predictibil, cu
surplus mare pentru investitii
regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

▬ Investitori fara toleranta la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
✔ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie
sau din suma initiala;
▬ Investitori care pot accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
▬ Investitori cu o atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
▬ Investitori cu o atitudine
echilibrata fata de raportul riscuri/
beneficii;
✔ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

X

X

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

✔ termen lung
✔ termen mediu
✔ termen scurt

Scopul investitiei:

▬economisirea
✔ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
✔ castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:

✔ lichiditate scazuta
▬lichiditate medie
▬lichiditate ridicata

STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

Produs: ETF-URI LISTATE PE PIETELE BVB
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

▬ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
▬Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
✔ Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile
si
riscurile
produselor financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Piata tinta
negativa

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

▬ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

X

✔ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
▬ Nivel de venit predictibil, cu
surplus mare pentru investitii
regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

▬ Investitori fara toleranta la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
✔ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie
sau din suma initiala;
▬ Investitori care pot accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
▬ Investitori cu o atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
✔ Investitori cu o atitudine echilibrata
fata de raportul riscuri/ beneficii;
▬ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

X

X

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

✔ termen lung
✔ termen mediu
▬termen scurt

Scopul investitiei:

▬economisirea
▬ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
✔ castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:

✔ lichiditate scazuta
▬ lichiditate medie
▬lichiditate ridicata

STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

Produs: ACTIUNI LISTATE PE PIETELE EXTERNE
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

▬ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
✔ Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
▬Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile si riscurile produselor
financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Piata tinta
negativa

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

▬ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

X

✔ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
▬ Nivel de venit predictibil, cu
surplus mare pentru investitii
regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

▬ Investitori fara toleranta la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
✔ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie
sau din suma initiala;
▬ Investitori care pot accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
▬ Investitori cu o atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
✔ Investitori cu o atitudine echilibrata
fata de raportul riscuri/ beneficii;
▬ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

X

X

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

✔ termen lung
✔ termen mediu
▬termen scurt

Scopul investitiei:

▬economisirea
▬ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
✔ castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:
▬ lichiditate scazuta
▬ lichiditate medie
✔ lichiditate ridicata
STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

Produs: PRODUSE STRUCTURATE
Fisa Identificare Piata tinta

CRITERIU EVALUAT
(a)

✔ client de retail
✔ client profesional
✔ contraparte eligibila

Cunostinte si experienta in materie de investitii

Clientii trebuie sa aiba un nivel de
cunostinte si experienta pentru a
tranzactiona acest produs:

▬ Scazut:
- cunostinte elementare in domeniul
economic;
- abilitati limitate de a intelege
intrumente financiare cu un grad
mediu de complexitate;
- fara experienta in investiii.
▬ Mediu:
- un minim de cunostinte in
domeniul financiar;
- capacitatea de a intelege produse
financiare cu un grad mediu de
complexitate;
- experienta redusa in domeniul
investitiilor.
✔ Ridicat
- cunostinte relevante in domeniul
financiar, atat teoretice cat si
practice;
- capacitatea de a intelege
caracteristicile
si
riscurile
produselor financiare complexe;
- experienta in domeniul financiar,
atat ca timp cat si ca diversitate.

(c)

Piata tinta
negativa

Tipul de clienti vizati de produs

Produsul este potrivit urmatoarelelor
categorii de clienti, conform clasificarii
MIFID II:
(b)

CARACTERISTICI PIATA TINTA

Situația financiară si pe capacitatea de a suporta pierderile
Situatia financiara:

▬ Venit impredictibil, care face ca
stabilirea bugetului sau investirea sa
fie dificile;

X

▬ Surse de venit predictibile, cu
surplus pentru investitii ocazionale;
✔ Nivel de venit predictibil, cu surplus
mare pentru investitii regulate.
Capacitatea
pierderile:

(d)

de

a

suporta

▬ Investitori fara toleranta la
diminuarea investitiei sau a sumei
initiale;
▬ Investitori care isi pot asuma
pierderea unei parti din investitie sau
din suma initiala;
✔ Investitori
care
pot
accepta
pierderea intregii investitii sau a
sumei initiale.

Toleranța la risc și compatibilitatea profilului de risc/ randament al produsului cu piața
▬ Investitori cu o atitudine
conservatoare fata de risc, ce isi pot
asuma doar riscuri minime si au o
abordare precauta.
▬ Investitori cu o atitudine
echilibrata fata de raportul riscuri/
beneficii;
✔ Investitori cu apetit pentru risc,
dispusi sa accepte fluctuatii mari de
pret sau randament.

(e)

X

X

Obiectivele și nevoile clienților
Durata investitiei:

▬ termen lung
▬ termen mediu
✔ termen scurt

Scopul investitiei:

▬economisirea
▬ fluxuri constante de venituri din
dividende si dobanzi;
✔ castig din aprecierea investitiei.

Lichiditatea:
▬ lichiditate scazuta
▬ lichiditate medie
✔ lichiditate ridicata
STRATEGIA DE DISTRIBUTIE

✔ Produsul este distribuit in vederea preluarii si
executarii ordinelor iar personalul poate furniza
informatii fara consultanta.
✔ Produsul nu face obiectul consultantei in investitii,
nefiind oferite recomandari.

