
Informaţia privind rezultatele activităţii pe piaţa valorilor mobiliare de stat 
la situaţia din 30 iunie 2012 

 

I n d i c a t o r i 

 
 

Unitatea  
2011 2012 

de 
măsură luna iunie 

2011 

la situaţia 
din 

30 iunie 
2011 

luna iunie 
2012 

la situaţia 
din 

30 iunie 
2012 

 Volumul VMS comercializat, total mil. lei 1469,8 7529,4 1168,5 7745,1 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 614,7 3102,6 473,8 3318,3 
- VMS convertite mil. lei 855,1 4426,8 694,7 4426,8 
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    

financiare 
mil. lei - - - - 

 Numărul licitaţiilor unităţi 6 32 5 32 
 Structura VMS comercializate pe piaţa 

primară, total %  100  100 

inclusiv pe tipuri VMS:      
- 91 zile %  36,2  33,8 
- 182 zile %  42,5  42,6 
- 364 zile %  17,7  19,9 
- 2 ani %  0,4  1,6 
- OS subscriere %  3,2  2,1 

 Ponderea VMS procurate de către investitori % 7,28 6,49 0,60 3,64 
 VMS în circulaţie, total mil. lei 76,7 5368,9 -47,5 5926,15 

inclusiv:      
- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 76,7 3155,5 -24,2 3386,76 
- VMS convertite mil. lei - 2213,4 - 2213,39 

            - VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    
financiare 

mil. lei - - -23,3 326,00 

 Rata dobânzii la VMS realizate pe piaţa 
primară, total % 11,08 10,81 5,53 6,84 

inclusiv:      
- 91 zile % 10,06 9,88 4,70 5,91 
- 182 zile % 11,55 11,23 5,66 7,15 
- 364 zile % 11,88 11,69 6,56 7,64 
- 2 ani % 12,11 11,48 6,11 8,56 

 Cheltuieli pentru răscumpărarea VMS, total mil. lei 1393,1 7465,4 1216,00 7660,8 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 538,0 3038,6 498,00 3187,5 
- VMS convertite mil. lei 855,1 4426,8 694,7 4426,8 
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    

financiare 
mil. lei - - 23,3 46,6 

 Serviciul VMS, total mil. lei 44,9 209,9 37,1 290,2 
inclusiv:      

- VMS emise pe piaţa primară mil. lei 22,2 118,2 28,8 190,4 
- VMS convertite mil. lei 22,7 91,7 8,3 99,8 
- VMS emise pentru asigurarea stabilităţii    

financiare 
mil. lei - - 0,009 0,02 

 Datoria de stat internă mil. lei - 5368,9 - 5926,15 
 

 


