SOLU}II PENTRU ACOPERIREA RISCULUI DE DOBÂND~
1. OP}IUNI PE RATA DOBÂNZII
1.1 CAP
Utilizare: tranzac]ia de tip cap ofer` protec]ie, \n baza pl`]ii unei prime, \mpotriva cre[terii dobânzii
peste un anumit nivel, \n acela[i timp permi]ând cump`r`torului acesteia s` beneficieze de
sc`derile ratei de dobând`.
DEFINI}IE
Cap este un contract (op]iune) pe rata dobânzii care permite cump`r`torului, \n baza pl`]ii unei
prime, s` se protejeze împotriva unei cre[teri a ratelor de dobând` peste un anumit nivel (nivel de
exercitare al Cap). La fiecare dat` de observare a dobânzii de referin]`, nivelul acesteia este
comparat cu nivelul ratei de dobând` garantat de Cap, [i dac` rata de referin]` este mai mare decât
nivelul de exercitare al Cap-ului, vânz`torul op]iunii \i pl`te[te cump`r`torului suma egal` cu
diferen]ialul de dobând`. Graficul de mai jos prezint` cazul ratei efective de finan]are a unui pl`titor
de dobând` variabil` dup` cump`rarea unui Cap.
Acest produs permite cump`r`torului s` beneficieze de o sc`dere a nivelului dobânzilor \n pia]`,
[i \n acela[i timp \l protejeaz` \mpotriva oric`rei cre[teri a dobânzilor peste nivelul ratei de
exercitare a Cap.

Caracteristici ale tranzac]iei Cap:
Cump`r`torul [i vânz`torul unui Cap au obliga]ii care nu sunt simetrice
În cazul cump`r`torului: costul maxim posibil este valoarea primei pl`tite, \n timp ce beneficiul este
poten]ial nelimitat
În cazul vânz`torului: pierderea poten]ial` este nelimitat`, \n timp ce câ[tigul maxim este valoarea
primei primite.
Cump`rarea unui Cap este o solu]ie pentru clien]ii care dispun de finan]`ri la rata de dobând`
variabil` [i care doresc s` stabileasc` un plafon maxim al costului cu dobând`, [i \n acela[i timp
s` beneficieze de sc`derile ratelor de dobând` sub nivelul ratei de exercitare a Cap (\n cazul \n care
nivelul de exercitare nu este dep`[it de cota]iile pie]ei, \mprumutatul \[i p`streaz` structura
ini]ial` de rat` de dobând` variabil`).
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1.2 FLOOR
Utilizare: tranzac]ia de tip Floor permite beneficierea de cre[terea nivelului ratelor de dobând`
concomitent cu protejarea \mpotriva oric`rei sc`deri a cota]iilor pie]ei sub nivelul de exercitare a
Floor-ului.
DEFINI}IE
Floor este un angajament contractual ce permite cump`r`torului, \n baza pl`]ii unei prime, s` se
protejeze \mpotriva unei sc`deri a nivelului ratelor de dobând` sub un anumit nivel (nivelul de
exercitare al Floor). La fiecare dat` de observare a dobânzii de referin]`, nivelul acesteia este
comparat cu rata de dobând` garantat` de Floor: dac` nivelul stabilit al referin]ei este inferior ratei
de exercitare a Floor, vânz`torul op]iunii pl`te[te o sum` egal` cu diferen]ialul de dobând`
cump`r`torului. Graficul de mai jos prezint` cazul dobânzii efective a unei investi]ii \ntr-un
instrument cu rat` de dobând` variabil`, dup` cump`rarea unui Floor:
Acest produs permite cump`r`torului s` beneficieze de o cre[tere a nivelului ratelor de dobând`,
[i \n acela[i timp s` se protejeze \mpotriva oric`rei sc`deri a dobânzilor sub nivelul de exercitare
al Floor-ului.

Caracteristici ale tranzac]iei Floor:
Cump`r`torul [i vânz`torul unui Floor au obliga]ii care nu sunt simetrice
În cazul cump`r`torului: costul maxim posibil este valoarea primei pl`tite, \n timp ce profitul este
poten]ial nelimitat.
În cazul vânz`torului: pierderea poten]ial` este nelimitat`, \n timp ce câ[tigul maxim este valoarea
primei primite.
Cump`rarea unui Floor este o solu]ie pentru investitorii \n instrumente financiare cu randament
variabil [i care doresc un randament minim garantat al investi]iilor [i \n acela[i timp flexibilitate
\n a beneficia de o cre[tere a nivelului ratelor de dobând`.
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