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Piaţa valutară fără numerar a Republicii
Moldova în luna noiembrie 2017
Piata valutara fara numerar a Republicii Moldova este caracterizata de volumul tranzactiilor de
cumparare/vinzare a valutei straine cu exceptia celor efectuate de catre Banca Nationala a Moldovei, care au
avut loc pe cele mai diferite segmente ale pietei. Printre segmentele pietei monitorizate in particular se
numara piata interbancara (tranzactiile de cumparare/vinzare a valutei straine efectuate intre bancile
comerciale) si piata intrabancara (tranzactiile de cumparare/vinzare a valutei straine efectuate intre banci si
clientii acestora).
Informatia privind piata valutara fara numerar se calculeaza in baza Rapoartelor cu privire la sumele de
valuta straina cumparate ?i vindute de catre banci contra lei moldovenesti care sint prezentate catre Banca
Nationala a Moldovei in conformitate cu Regulamentul privind stabilirea cursului oﬁcial al leului moldovenesc
fata de valutele straine [1] (aprobat prin Hotarirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Moldovei
nr. 3 din 15 ianuarie 2009).
Operatiunile sint reﬂectate la data incheierii tranzactiei. Echivalentul in dolari SUA este calculat utilizind
cursurile medii lunare ale leului moldovenesc fata de dolarul SUA si valuta straina respectiva. Informatia cu
privire la piata valutara fara numerar se publica lunar pina in ultima zi a lunii urmatoare celei de raportare.
Metoda calcularii volumului operatiunilor SWAP - media ponderata zilnic, in functie de termenul operatiunii
SWAP (numarul de zile). Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul 15 zile in luna cu 30 zile calendaristice se
reﬂecta ca 5 mil. USD. Valutele sunt recalculate la ratele de schimb medii lunare.

Operatiuni SPOT
echivalentul in dolari SUA* echivalentul in dolari SUA Valutele sunt recalculate la ratele de schimb medii
lunare.
mii dolari SUA
Piaţa interbancară
(spot fără BNM)
CUMPĂRĂRI
1 Dolarul SUA
2 Euro
3 Rubla rusească

Piaţa intrabancară
(spot fără BNM)

VÎNZĂRI

CUMPĂRĂRI VÎNZĂRI

20,016.9

34,613.5

117,375.8

188,663.9

469.1

287.9

126,397.9

147,201.0

22.9

-

5,996.2

11,955.7

1

4 Leul românesc

-

-

1,105.5

2,053.1

5 Lira sterlină

-

-

1,992.8

630.4

6 Francul elveţian

-

-

1,345.3

114.3

7 Hrivna ucraineană

-

-

-

-

8 Alte valute

-

-

83.9

91.3

20,508.9

34,901.4

254,297.5

350,709.8

TOTAL rulajul pieţei
valutare

Informaţia este prezentată la data tranzacţiei.
* Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

Operațiuni SWAP și FORWARD nu au fost efectuate.
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