A XXVI-A ADUNARE GENERALĂ
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AG XXVI

Raportului Consiliului
Director

 Participare în grupul de lucru BMR organizat de ARB ;
 Participare în discuții cu autoritățile pe tema IBOR
transition;
 Participarea membrilor ACI ca lectori în programele
Envisia – Boards of Elite;
 Strategia de comunicare (parteneriatul cu ENVISIA/ATR/AAFBR);
 Raportul trezorierului.
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AG XXVI

Raportului Consiliului
Director– planuri 2022

 Profesionalism:
o Continuarea participării ACI, având în vedere expertiza tehnică în domeniu, la grupurile
de lucru pe tema IBOR transition organizate de ARB;
 Educație:
o Implicarea Asociației în proiectul “Educație financiară” alături de Ministerele Educației,
Finanțelor și Economie precum și de BNR, ASF și ARB;
o Continuarea parteneriatului cu Envisia ca furnizor, prin membrii ACI, de formare
profesională pe tema piețelor financiare.
 Comunicare:
o Punerea la dispoziția mebrilor asociatiei a website-ului pentru publicarea eventualelor
lucrări / materiale pentru susținerea doctoratului care au legătură cu domeniul pietelor
financiare;
o Publicarea în continuare, în mod regulat, pe website, de materiale de analiză a piețelor
financiare, redactate alternativ de membri asociației;
o Comunicarea oportunităților de cariera în domeniul financiar către membri, la
solicitarea reprezentanților angajatorilor.
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Evoluții guvernanță
ROBID/ROBOR

 Cadrul intern: Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței
monetare interbancare și Regulile privind stabilirea ratelor de
referință ROBID /ROBOR
 Cadrul internațional: Principiile IOSCO, Regulamentul UE 2016/11 al
Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind
indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor
financiare [.....]

Deși Principiile IOSCO și Regulamentul UE nu sunt aplicabile băncilor
centrale, BNR, în calitate de administrator, va întreprinde demersurile
pentru a continua adaptarea cadrului de guvernanță al ROBID/ROBOR
la cele mai bune practici în domeniu (inclusiv Principiile IOSCO).
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Evoluții guvernanță
ROBID/ROBOR

Elementele procesului de actualizare ROBID/ROBOR
 Instituirea de către BNR a funcției de supraveghere a ratelor dobânzii ROBID/ROBOR se va exercita de către un comitet care va funcționa în cadrul BNR susținut de către un
grup consultativ al părților interesate;
 Elaborarea codului de conduită al contribuitorului;
 Elaborarea/definirea metodologiei de stabilire a ratelor dobânzii ROBID/ROBOR –
obligatia contributorului de a adopta procedurile privind evaluarea internă și
aprobarea metodologiei, gestionara situațiilor privind modificarea substanțială a
metodologiei sau a procesului de stabilire a ratelor ROBID și ROBOR, încetarea
furnizării ratelor ROBID și ROBOR, procedura pentru situații de urgență (determinate
de factori externi precum defectarea infrastructurii).

AG XXVI

•

IBOR transition
stadiul actual

DISCUTII SI CONSULTARI PENTRU ADOPTAREA UNOR SOLUTII REGLEMENTARE

 Federația Bancară Europeană (EBF) a solicitat Comisiei Europene (EC) să desemneze un înlocuitor pentru EONIA, având în vedere

EURO

întârzierile în negocierile bilaterale de migrare a contractelor de la EONIA la ESTR (statutory replacement)

 EBF a răspuns consultării inițiate de EC solicitând desemnarea de câtre EC a înlocuitorilor pentru LIBOR CHF (statutory

replacement), pentru toate scadențele relevante, pentru toate contractele și instrumentele, utilizând SARON Compound Rate
ajustat cu un spread specific fiecărei scadențe.

US

 ARRC a emis formal recomandarea de utilizare a ratelor forward looking SOFR Term Rate pentru creditare (sindicalizări, midmarket, trade-finance) și pentru derivate utilizate în scop de hedging pentru credite indexate la SOFR Term Rate.
31 December 2021

EONIA, EUR LIBOR
USD LIBOR: 1W, 2M

31 December 2022

30 June 2023

Foreseeable future

CHF LIBOR

No new production
JPY & GBP LIBOR: O/N, 1W, 2M, 1Y

JPY LIBOR: 1M, 3M, 6M

GBP LIBOR: 1M, 3M, 6M

Synthetic LIBOR

?
Synthetic LIBOR

USD LIBOR: O/N, 1Y

Legacy only

USD LIBOR: 1M, 3M, 6M

Legacy only

EURIBOR

(for 10 years maximum)

Synthetic LIBOR

?
?
?
?
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IBOR transition
RFR disponibile

BACKWARD AND FORWARD-LOOKING RATES
Methodology

SOFR

SONIA

SARON

€STR

Compounded
Index

NY Fed

BoE

SIX Group

ECB

Standard
periods

NY Fed
30, 90 and 180
days

ECB

-

SIX-Group
1W,1M,2M,3M,6M,
9M,12M

CME

IBA & Refinitiv

IBA

Backward
looking

Forward
looking

For fallbacks

Published
Published under beta form

Term rates

Under study

Beta by IBA
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IBOR transition
recomandările autorităților

MESAJE CHEIE

 Recomandări pentru oprirea utilizării LIBOR pentru NOI instrumente financiare în vigoare în toate jurisdictiile importante.
 Inițiativele “RFR first” prevăzute pentru toata ratele de tip risk free (RFR): 26 iulie pentru SOFR, 1 septembrie pentru SARON and

18 octombrie pentru ESTR.

DATE RECOMANDATE PENTRU INCETAREA PRODUCTIEI LA LIBOR SI FINALIZAREA IDENTIFICARII LEGACY

Bonds
USD
LIBOR

Crediter

Derivative
(linear)

Derivative
(non-linear)

Cât de curând posibil, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021

GBP
LIBOR

Q1-2021

Q1-20211

Q2-2021

JPY
LIBOR

Q2-2021

Q3-2021*

TBD

CHF
LIBOR

Q2-2021

Identificare Legacy
Cât de curând posibil
Finalizarea /identificarea contractelor
Q1-2021, finalizarea migrarea Q3 2021
Reducerea senificativă a stocului de
credite și bond-uri până la finalul Q32021
Identificarea “tough legacy” în termeni
de contracte și volumetrie pana la Q12021

* For Interest Rate Swaps only
1Except

Cross Currency Derivatives with LIBOR Leg expiring after 2021 – Target Q2 – Q3

2 https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2021/pushing-ahead-with-sor-sora-transition-in-2021

AG XXVI

IBOR transition
stadiul utilizării RFRs

No transaction 0%; Beginning >0%; Active >10%; Mature > 50%
Pondere derivate RFR în total 11.7% (iulie 2021 – sursa ISDA)
GBP SONIA >60%; ponderi reduse SOFR și ESTR

AG XXVI

IBOR transition
aspecte locale

 ACI participă la grupul de lucru BMR organizat de ARB;
 Discuții în acest cadru cu BNR, ANPC, cu privire la
gestionarea stocului de credite indexate la LIBOR, axate pe
subiectul creditelor acordate consumatorilor în CHF și al
necesității modificării legislației locale;
 În cazul în care EC nu va emite reglementări pentru înlocuirea
LIBOR din contractele în vigoare, va fi necesară adoptarea
unei soluții locale, în caz contrar fiind necesară negocierea
individuală a contractelor;
 ACI va exprima un punct de vedere către ARB cu privire la
RFR care să substituie LIBOR pentru stoc, pentru noile
instrumente financiare, metodele de aplicare a RFR în funcție
de tipul de client și produs, etc.

AG XXVI

FX Global Code

Principalele capitole care au suferit modificări:
 La capitolul Executare (Tranzacționare): principiile 8, 9 și 18;
 La capitolul Partajarea informațiilor: principiile 19 și 22;
 La capitolul Risc și conformitate: principiile 29, 35, 36 și 41;
 La capitolul Confirmare și decontare: principiile 50 și 53.
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FX Global Code

Capitolul “Executare”

 obligativitatea explicării motivelor în baza cărora ordinele de
tranzacționare ale unui client pot fi respinse;
 tipul și modalitatea partajării unor informații (date de piață,
contrapartide, etc.) oferite clienților, de către utilizatorii unor
platforme de FX e-trading;
 politicile de atribuire, gestionare și publicare a identificatorilor
unici (tag-uri) în cazul utilizării de platforme de FX e-trading
anonime de către participanții la piață;
 partajarea informațiilor către clienți într-un format
standardizat (FX Algo Due Diligence / Transaction Cost Analysis)
în cazul oferii de servicii de trading pe bază de algoritmi.
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FX Global Code

Capitolul „Partajarea informațiilor”

 modul de gestionare internă a informațiilor confidențiale;
 gestionarea corespunzătoare a metodei de re-tagging și
stabilirea categoriilor de informații ce pot fi publicate;
 posibilitatea oferirii utilizatorilor de platforme de
tranzacționare anonime a informațiilor legate de semnarea
de către o contrapartidă a Declarației de Adeziune
(Statement of Commitment) la FX Global Code.
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FX Global Code

Capitolul „Risc și conformitate”
 modalitatea de control pentru stabilirea, actualizarea și monitorizarea
limitelor de credit aplicabile;
 stabilirea răspunderii în cazul încălcării limitelor de credit;
 reducerea riscului decontării prin utilizarea (unde este posibil) a
serviciilor PVP și a netting-ului (sisteme de netting automat);
 importanța deținerii unor unui nivel ridicat de cunoștințe (în cadrul
fiecărui departament implicat în operațiunile FX) privind procesul și
instrumentele de decontare;
 reducerea limitelor de expunere față de o contrapartidă care nu
agreează un acord PVP sau netting;
 menținerea de către participanții la piață a unei evidențe corecte și cât
mai apropiate în timp față de momentul realizării ordinelor care au fost
acceptate și declanșate/executate (pentru audit trail);
 furnizarea de către brokerii primari, către clienți, a modalității prin care
aceștia monitorizează limitele de credit.
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FX Global Code

Capitolul „Confirmare și decontare”

 cuantificarea, monitorizarea și controlul adecvat al riscului
de decontare de către participanții la piață, în cazul
inexistenței decontării PVP, prin stabilirea de limite și
controlul expunerii de credite (volume & durată);
 proceduri în cazul tranzacțiilor de netting;
 momentul de început al riscului de decontare;
 conștientizarea efectelor generate în urma neonorării la
timp a propriilor obligații de plată FX.
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Noul Statut
ACI ROMÂNIA

Modificările inserate în cuprinsul Statutului au
avut în vedere:
asigurarea conformității cu versiunea în
vigoare a OG nr. 26/2000 privind asociațiile și
fundațiile;
armonizarea cu Codul de conduită ACI și cu
Statutul ACI FMA;
contextul pandemiei Covid 19;
asigurarea clarității unor prevederi.
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Noul Statut
ACI ROMÂNIA

Modificările principale operate în contextul celor menționate mai sus sunt următoarele:

 versiunea în vigoare a Statutului prevede trei categorii de membrii (membri,
membri afiliați și membri onorifici). Noua versiune propune existența
următoarelor categorii de membrii: membri asociați, afiliați, fondatori și
onorifici;
 Reglementarea respectiv asigurarea clarității prevederilor privind condițiile
de acces respectiv de acceptare în Asociație pentru fiecare dintre
categoriile menționate, precum și cu privire la retragerea din Asociație;
 inserarea unor prevederi conform cărora Adunarea Generală poate fi
organizată și prin mijloace electronice de comunicare la distanță iar
documentele acesteia pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură
electronică extinsă;
 convocarea lucrărilor Adunării Generale se va face prin afișarea anunțului de
convocare pe website-ul Asociației și prin informarea membrilor, prin email, la adresele existente în evidențele Asociației, sau prin alt mod decis de
Consiliul Director al Asociației.
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Noul Statut
ACI ROMÂNIA

Modificările principale operate în contextul celor menționate mai sus sunt următoarele:
(continuare)

 modificarea componenței Consiliului Director și a duratei mandatului
membrilor din componența acestuia;
 întrunirea Consiliului Director inclusiv prin mijloace electronice de
comunicare la distanță (online) și semnarea deciziilor Consiliului inclusiv
cu semnătură electronică extinsă;
 Consiliul Director poate aproba, prin majoritate simplă, angajarea de
personal calificat plătit care să deservească Asociația pe perioadă
limitată și/sau nelimitată de timp, în funcție de nevoile Asociației;
 asigurarea clarității unor prevederi privind Comisia de profesionalism și
Comisia de educație;
 inserarea anexelor privind: (i) Datele de identificare ale membrilor
asociați, (ii) Semnăturile membrilor asociați (iii) Componența nominală a
celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale Asociației.
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Situație promovări
examene ACI

368 examene promovate din 2000 până în
prezent, din care:
 314 Dealing Certificate;
 45 Diploma;
 9 Operations/Settlement Certificate;
examene susținute în 2020 și 2021: 7 Dealing
Certificate & 1 Diploma.
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Venituri și Cheltuieli
Venituri
(RON)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sponsorizari

40,971

-

0

79,259

-

41,850

20,517

0

Cotizatii

113,200

60,134

73,200

64,400

59,600

46,980

81,200

31,600

3,604

6,457

6,665

2,184

9,358

8,436

7,509

10,567

157,775

66,591

79,865

145,843

68,958

97,266

109,226

42,167

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Servicii

57,138

27,399

32,812

180,087

29,893

39,661

123,663

28,961

Cotizatii

14,839

14,750

14,999

15,173

15,438

17,213

16,097

16,452

71

4,218

3,750

7,798

5,903

4,864

14,278

4,648

72,048

46,367

51,561

203,058

51,234

61,737

154,038

50,062

Dobanzi +
Dif. curs
TOTAL

Cheltuieli
(RON)

Dobanzi +
Dif. curs
TOTAL
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Rezultatul exercițiului

RON

2014

2015

2016

2017

Excedent/Defi
cit

85,727

20,224

28,304

-57,215

2018
17,723.85

2019
35,528.43

2020
-44,812.73

2021
-7,894

Grad de colectare cotizații

Grad de incasare

2015

2016

2017

2018

2019

2020

85%

81%

87%

86%

88%

89%

Sold conturi

RON 67,204.42
USD 15,196.92
EUR 102.75
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Alegeri pentru Consiliul Director

Funcţia

Durată mandat

Candidaţi

Institutie de credit

Propunere

Președinte

3 ani

Luminița
RUNCAN

Banca Transilvania

CD ACI

Secretar General

3 ani

Iancu
CUȚUMIȘU

Banca Naționala a României

CD ACI

Trezorier

3 ani

Corina
CUDRIC

First Bank

CD ACI

Şef comisie
profesionalism

2 ani

Adrian
PÂRVULESCU

Unicredit Bank

CD ACI

Şef comisie educație

2 ani

Valentin
POPOVICI

BCR

CD ACI

Membru responsabil
comunicare

2 ani

Laurențiu
MIHĂILESCU

ING Bank România

CD ACI

Membru

2 ani

Marius
STOICA

BRD - Groupe Societe
Generale

CD ACI
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SPONSORI

Bloomberg

A XXVI-a ADUNARE GENERALĂ
Bucureşti – 23 septembrie 2021
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Sponsor presentation

REFINITIV
PART OF LSEG
Open Opportunities
A XXV-a ADUNARE GENERALĂ
Bucureşti – 23 septembrie 2021
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Sponsor presentation

LIBOR TRANSITION TO
NEW REFERENCE
BENCHMARKS
Bloomberg
A XXV-a ADUNARE GENERALĂ
Bucureşti - 23 noiembrie 2019
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WWW.ACI-ROMANIA.RO
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