
Care sunt cei mai importanti
factori ce influenteaza pietele 
financiare

Care este impactul dobanzilor in piata Forex si in 
functie de ce sunt stabilite



Impactul dobanzilor asupra economiei

Nivelul dobanzilor este principalul indicator macroeconomic 
ce influenteaza evolutia pe termen lung al unei monede. 

Cum functioneaza mai exact dobanda si cum influenteaza ea pietele financiare.
Pentru a intelege exact mecanismul de functionare al dobanzii, va trebui sa
explicam un concept macroeconomic adiacent: Masa Monetara.
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Ce este si cum functioneaza Masa
Monetara
Masa Monetara reprezinta cantitatea totala de bani dintr-o economie.
In economiile moderne aceasta este impartita in general in 4 clase in functie de gradul de 
lichiditate.

•M0 – reprezinta banii lichizi in circulatie – bancnote si monede (banii fizici)
•M1 – este M0 + banii in conturile curente sau conturile de debit. Practic, M1 reprezinta banii
fizici + banii din conturile cele mai lichide de la banci (conturi curente, conturi de debit, etc)
•M2 – este M1 + conturi cu depozite la termen si in anumite cazuri depozitele la termen sub 
100.000 unitati monetare. Depozitele la termen sunt depozite plasate la banci pentru o 
perioada mai lunga de timp.
•M3 – este M2 + depozitele la termen mari + alte instrumente bancare + bonuri de tezaur
(obligatiuni de stat) + alte active lichide. Reprezinta cea mai extinsa masa monetara.
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Structura generala a masei monetare intr-o economie moderna



Ce trebuie sa retinem…

Intr-o economie moderna, marea majoritate a banilor NU sunt banii fizici
(ei de obicei nu depasesc 5% din total masa monetara)  ci banii
“electronici” din sistemul bancar.  Practic, cea mai mare parte a banilor
este creeata de bancile comerciale, NU de Banca Centrala a statului
respectiv si nici de guvern sau trezorerie. 
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Care este impactul dobanzilor

Una dintre cele mai intuitive si relevante definitii ale dobanzii spune ca aceasta este costul
banilor.

Intr-o economie normala, cu cat dobanzile sunt mai mici, cu atat mai multe persoane (fizice sau
juridice) se imprumuta. Cu cat mai multe se imprumuta, cu atat cantitatea de bani creste. Cu 
cat cantitatea de bani creste, cu atat cererea pentru bunuri si servicii din tara respectiva creste. 
Odata cu aceasta cerere, apare si cresterea economica da si inflatia.

Inflatia este cresterea generalizata a preturilor.

Reversul este deasemenea valabil: cu cat dobanzile sunt mai mari, cu atat masa monetara
scade si tot fenomentul descris mai sus se inverseaza. 
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Impactul dobanzilor
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Nivelul dobanzilor si masa
monetara au o relatie
inversa intr-o economie
normala. 



Relatia dintre nivelul dobanzii si
piata monetara
Cunoasteti ceva pretios si mult? 

Cu cat masa monetara este mai mare, cu atat cantitatea de bani este mai
mare > cu cat cantitatea de bani este mai mare, cu atat pretul per unitate
monetara este mai mic. Reversul este deasemenea valabil.

Din acest motiv, nivelul dobanzii de referinta dintr-o tara este principalul
indicator economic ce determina evolutia acelei monede. 
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Cine determina nivelul dobanzilor ?
In orice economie exista doua forte care determina
nivelul dobanzilor: 

• Fortele “pietei” – cererea si oferta
• Banca Centrala a tarii respective
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Nivelul dobanzilor – Ciclul economic

Cine sunt fortele pietei si cum determina nivelul dobanzilor ?

“Fortele pietei” reprezinta activitatea tuturor actorilor economici din economia
respectiva. 
Principalele tipuri de activitati ce determina cererea si oferta sunt:
• Cresterea economica si dezvoltarea pietei imobiliare (si eventualele bule
speculative). 
• Nivelul de venituri al populatiei si gradul de bancabilitate
• Evolutia pietelor de capital si a celor cu venit fix. 

Toti acesti factori au insa un efect prociclic.
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Nivelul dobanzilor – Ciclul economic

• Exista insa inca un actor monetar important: Banca Centrala a statului
respectiv.

• Bancile Centrale stabilesc nivelul dobanzii de referinta din statul respectiv: 
Dobanda de referinta NU este o dobanda reala din piata ci este o DOBANDA  
TINTA  pe care Banca Centrala doreste sa o aiba in piata interbancara. 

• Bancile Centrale sunt singurele institutii ce actioneaza in piata cu masuri
anticiclice si in general, sunt forta care opreste o criza economica si relanseaza
urmatorul ciclu economic. 

© Admiral Markets 2015



Nivelul dobanzilor – Ineficienta economica

Exista o serie de factori ce influenteaza negativ activitatea Bancilor Centrale si care in 
ultima instanta afecteaza in general negativ politica monetara.

• Retineti ca NU Bancile Centrale creeaza cea mai mare parte a masei monetare, ci
bancile comerciale. O Banca Centrala poate reduce dobanda IN SPERANTA ca bancile
comerciale vor relua creditarea insa, uneori intarzierea poate fi foarte mare.
• Prin reducerea agresiva a dobanzilor prea devreme sau prea mult timp, o Banca
Centrala poate stimula aparitia bulelor speculative si poate genera ineficienta economica
pe termen lung. 
• Prin mentinerea dobanzilor prea jos pentru prea mult timp, o Banca Centrala poate
incuraja un comportament economic nesanatos.
• Prin majorarea dobanzii de referinta prea rapid, o Banca Centrala poate determina
reaparitia recesiunii sau a crizei.
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Nivelul dobanzilor – Sfaturi practice de 

tranzactionare

Intai, trebuie sa determinam dpdv. macroeconomic cine este principala “forta” care determina nivelul dobanzii
in momentul respectiv: Piata sau Bancile Centrale.

Dupa ce am determinat care este principalul actor, trebuie sa determinam principala motivatie a actorului
respectiv. Retineti: desi oficial Bancile Centrale urmaresc nivelul inflatiei, ele in ultima instanta sunt institutii
care deservesc interesul statului respectiv, deci cresterea economica va fi un criteriu important. 

Principala modalitate de comunicare publica a unei Banci Centrale este comuncatul sedintelor de politica
monetara. In acest communicate, sunt mentionate principalii indicatori economici urmariti de Banca Centrala
respectiva dar si eventualele masuri ce ar putea fi abordate in viitor. 

Nu intotdeauna limbajul Bancilor Centrale este direct. Pentru incepatori este foarte benefic sa citeasca
interpretarile publicatiilor economice dedicate sau, rapoartele economice ale principalilor jucatori din piata. 
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Nivelul dobanzilor – Sfaturi practice de 

tranzactionare

Intotdeauna pietele financiare tranzactioneaza viitorul nu trecutul. Din acest motiv, 
nivelul actual al dobanzii este in general inclus in pret. 
Bancile centrale prezinta periodic rapoarte macroeconomice cu predictii privind
evolutia viitoare a economiei si a principalilor parametrii economici. Cele mai mari
miscari apar atunci cand economia NU se comporta conform predictiilor. In acest
moment, in general Bancile Centrale intervin pentru a directiona economia in 
directia dorita. Aceste interventii sunt cele care genereaza cele mai mari miscari din 
piata valutara. 
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