
 

FISA DE LUCRU 

 

PIATA CAPITALURILOR 

 

 

Completeaza spatiile libere: 

Una din principalele forme de a investi este plasarea…………………….in titluri de 

…………………….(actiuni si obligatiuni).  

Piata capitalurilor sau financiara are ca obiect titlurile de valoare, iar pretul lor poarta denumirea 

de curs. 

Caracterizarea titlurilor de valoare 

     In economia de piata, o parte din societatile comerciale sunt societati pe actiuni, adica au 

capitalul divizat in ………………Acestea iau nastere prin aportul ……………………, care 

primesc o parte din actiunile firmei proportional cu………………………subscris. 

     Actiunea este un ………………… de valoare care aduce venit …………………. 

Actiunile pot fi: actiuni nominative, cele care detin si numele posesorului si actiuni la 

purtator, cele care nu detin si numele posesorului. 

 Actionarul are anumite drepturi si obligatii: 

- dreptul de a primi dividende, adica o parte din ………………..societatii 

- dreptul de a participa la vot 

- dreptul de a se interesa de situatia economico-financiara a …………………. 

- dreptul de a primi o parte din …………… societatii, atunci cand aceasta este lichidata 

- obligatia de a acoperi pierderile 

Posesorii actiunilor le pot instraina prin mostenire , donatie sau ………….. 

   Obligatiunile sunt ………………………… care atesta existenta unui imprumut pe termen 

lung. 

  Asa cum pe piata monetara cei care au nevoie de disponibilitati banesti se imprumuta de la 

banci platind in schimb o …………, la fel si pe piata capitalurilor se pot imprumuta emitand 

……………….Cei ce emit obligatiuni se obliga sa le rascumpere la scadenta, platind o dobanda 

fixa indiferent de situatia economico-financiara. 

                        D = C * d’         unde : D- dobanda  

                                                             C- cursul obligatiunii 

                                                             d’- rata dobanzii 

 

Formele pietei financiare 

Piata financiara este locul in care cererea de titluri de valoare se intalneste cu…………….de 

titluri de valoare. 

Aceasta piata are doua forme:  

         -   piata financiara primara 

-   piata financiara secundara 

Piata financiara primara -  se caracterizeaza prin: 

- emisiunea si plasarea …………………nou emise. Societatile emit actiuni pentru a-si 

mari capitalul si le pun in vanzare pe aceasta piata 

- cursul(……………..) este fix si , de regula, este egal cu valoarea nominala 



- pe acesta piata actioneaza bancile in schimbul unui comision 

Piata financiara secundara – se caracterizeaza prin: 

- tranzactionarea …………………. emise anterior 

- tranzactionarea se realizeaza prin intermediul bursei de ………………., cu ajutorul 

agentilor specializati numiti brokeri 

- cursul pe aceasta piata nu mai este fix, el se formeaza in functie de ………………..si 

………………………. Raportul dintre ………………..si ………………de titluri 

depinde de starea economiei, de veniturile aduse de titluri, de marimea ratei dobanzii, 

etc. 

Unul din factorii care influenteaza cererea de titluri este si randamentul titlului: 

                               

                                                                           unde: r – randamentul titlului 

                                                                                     Vg - venit garantat 

                                            r =                                              VN – valoarea nominala 

 

Tranzactiile efectuate la bursa de valori pot fi : 

- la vedere – constau in tranzactionarea titlurilor in momentul intalnirii celor doua parti 

(vanzatorul si cumparatorul) 

- la termen -  se realizeaza prin incheierea unui contract intre cele doua parti ce contine: 

numele celor doua parti, numarul titlurilor tranzactionate, cursul existent in momentul 

incheierii contractului si un termen de lichidare sau scadenta. Tranzactionarea efectiva 

are loc la scadenta. 

 

Bursa de valori  - este institutia ce permite tranzactionarea ………………. pe piata 

financiara…………… 

- prin intermediul bursei agentii economici isi pot transforma capitalul banesc in capital 

real si invers 

- prin intermediul bursei agentii economici isi pot transfera capitalul dintr-o firma in 

alta. 

Bursa de valori este cea care asigura formarea pachetului majoritar. 

Evolutia bursei de valori este cea care indica starea economiei. 

   

                                                                                                                                       
 


