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Descrierea generală a situaţiei şi a poziţionării în piaţă

1

Numele companiei în care lucraţi este
.......................................................................................................................................................................
Care este activitatea de bază a companiei în care lucraţi?

2

producere
distribuţie
furnizare

3
4

Puteti indica o cifră aproximativă (în GWh) a energiei pe care aţi tranzacţionat-o în anul 2004?
……………………………………………………..............................................................................................
Momentan aveţi în derulare contracte bilaterale (adică tranzacţionaţi pe piaţa OTC) ?
DA

5

NU

Momentan aveţi în derulare contracte cu parteneri externi?
DA

NU

Consideraţi că modelul de piaţă pentru ziua următoare cu ofertare atât pe vânzare cât şi pe cumpărare
6

este o abordare potrivită?
DA

NU

1

Chestionar -

Atelierul de lucru 24 august 2005

Percepţia generală a situaţiei şi a poziţionării în piaţă
Puteţi numi avantajele şi dezavantajele participării în Piaţa pentru Ziua Următoare?
7

avantaje:………………………................................................................................................................…….
dezavantaje:………………………..............................................................................................………………
Consideraţi că actualul cadru de reglementare şi momentul implementării acestuia permite companiilor

8

din România să se adapteze unui mediu liberalizat?
DA

NU

Considerati ca există aspecte privind reglementarile actuale care ar trebui revizuite în scopul minimizării
impactului tranziţiei de la mediul reglementat la mediul liberalizat ?
9

Dacă răspunsul este da, vă rugăm să le numiţi pe scurt:
………………………………………………………..........................................................................……………
…………………………………………………………….........................................................................………
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Nivelul general de dezvoltare în ceea ce priveşte tranzacţionarea şi
managementul riscului
Vă rugăm să evaluaţi nivelul importanţei care se dă în cadrul companiei din care faceţi parte
10

tranzacţionării ......................................................................................................................................... şi
managementului riscului .............................................................................................................................
(puteţi indica note de la 1 la 5 pentru a evalua nivelul: 1-foarte scăzut, 2-scăzut: 3- mediu; 4-ridicat; 5-foarte ridicat)

Există în cadrul companiei dumneavoastră unul sau mai multe departamente având ca obiect de
11

activitate:
tranzacţionarea….........................................................................................................................................
managementul riscului ................................................................................................................................
Considerând că riscul de piaţă este riscul ca preţurile să aibă o evoluţie viitoare nefavorabilă, cum

12

13

14

15

consideraţi că acest risc afectează afacerea Dvs. acum şi în viitor?
Acum
În viitor
Pozitiv
Pozitiv
Negativ
Negativ
Considerând că riscul de contraparte este riscul ca partenerul de contract să nu livreze energia
contractată, cum consideraţi că acest risc afectează afacerea Dvs. acum şi în viitor?
Acum
În viitor
Pozitiv
Pozitiv
Negativ
Negativ
Considerând că riscul de credit este riscul ca partenerul de contract să nu plătească energia contractată,
cum consideraţi că acest risc afectează afacerea Dvs. acum şi în viitor?
Acum
În viitor
Pozitiv
Pozitiv
Negativ
Negativ
Consideraţi că în cadru companiei Dvs. există un nivel adecvat de specializare în domeniul tranzacţionării
şi managementului riscului în noul model de piaţă liberalizată?
Răspundeţi prin da sau nu: ………………………..
Consideraţi potrivit ca în cadrul companiei Dvs. să se investească pe termen scurt şi mediu în

16

specializarea în domeniile tranzacţionarea energiei şi managementul riscului?
DA

17

Folosiţi sau intenţionaţi să implementaţi pe termen scurt/mediu metodologii de analiză a volatilităţii
preţurilor din piaţa spot (piaţa pentru ziua următoare) ?
DA

18

NU

NU

Folosiţi sau intenţionaţi să implementaţi pe termen scurt/mediu metodologii pentru predicţia preţului spot?
DA

NU
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Folosiţi sau intenţionaţi să implementaţi pe termen scurt/mediu metodologii bazate pe diferite scenarii
19

pentru a determina preţul pentru anumite contracte?
DA

NU

Folosiţi sau intenţionaţi să implementaţi pe termen scurt/mediu metodologii analitice pentru a determina
20

preţul diferitelor contracte pe care le încheiaţi?
DA

21

NU

Întâmpinaţi dificultăţi în a calcula preţuri corecte pentru tranzacţiile bilaterale?
DA

NU

Referitor la întrebarea precedentă, evitaţi utilizarea unor contracte complexe în tranzacţionare pentru a
22

evita implementarea anumitor metodologii de stabilire a preţului?
DA

NU

Referitor la intrebarea anterioară, v-aţi confruntat cu refuzul de încheiere a unui contract din partea unei
23

contrapărţi datorită dificultăţilor în stabilirea preţului pentru astfel de contracte nestandardizate ?
DA

NU

Apreciaţi oportună asistenţa în implementare a celor mai bune metode pentru modelare, tranzacţionare şi
24

managementul riscului în cadrul companiei dvs. ?
DA

NU
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Dezvoltarea pieţei OTC şi poziţionarea în piaţă
A-ţi fi interesat de oportunitatea decontării şi/sau compensării contractelor dvs bilaterale prin intermediu
25

unei instituţii specializate (Casă de Compensaţie)?
DA

NU

Consideraţi că piaţa OTC este suficient dezvoltată pentru nevoia actuală şi viitoare de diminuare şi
26

transfer al riscului ?
DA

NU

Cât de importantă este pentru dvs bonitatea contrapărţii, înainte de încheierea unui contract bilateral?
27

nu este importantă
este importantă
este foarte importantă
Consideraţi că piaţa OTC este suficient de transparentă (şi lichidă) pentru a fi utilizată ca un semnal de

28

preţ pentru tranzacţii?
DA

29
30

NU

Cu câte contrapărţi diferite tranzacţionaţi în piaţa OTC
……………………………........................................................................................................……………….
Consideraţi că partenerii dvs. (contrapărţile din contracte) pot intra în tranzacţii complexe pe piaţa OTC?
DA

NU

Ce tipuri de colateral sunteţi dispuşi să folosiţi pentru a vă proteja împotriva riscului de contraparte şi
31

riscului de credit? (de exemplu numerar sau/şi garanţii bancare, fonduri de risc, titluri de valoare,
obligaţiuni)
.........................................................................................................................................................................

32

Contractele bilaterale includ clauze de nelivrare sau de livrare parţială ?
DA

33

Contractele bilaterale includ clauze de încheiere a contractului înainte de scadenţă ?
DA

34

NU

V-aţi confruntat cu situaţia în care una din contrapărţile din piaţa OTC nu a livrat energia contractată?
DA

37

NU

Contractele OTC includ clauze referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor de plată de către un participant?
DA

36

NU

Contractele bilaterale includ clauze de neperformanţă datorate situaţiilor de forţă majoră?
DA

35

NU

NU

V-aţi confruntat cu situaţia în care una din contrapărţile din piaţa OTC nu a plătit energia contractată?
DA

NU

5

Chestionar -

Atelierul de lucru 24 august 2005

V-aţi confruntat cu situaţia în care un agent din piaţă a refuzat să încheie un contract datorită bonităţii
38

companiei Dvs.?
DA

NU

Consideraţi că s-ar putea să fi plătit un preţ mai mare în contractele OTC datorită bonităţii companiei
39

Dvs.?
DA

40
41
42

NU

Care sunt avantajele majore pe care le indentificaţi în actuala piaţă OTC?
……………………………………………………………............................................................................………
Care sunt dezavantajele majore pe care le indentificaţi în actuala piaţă OTC?
…………………………………………………………............................................................................…………
Sunteţi sau intenţionaţi să deveniţi participant activ în piaţa OTC?
DA

NU
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Strategii de tranzacţionare
Vă rugăm să indicaţi procentual volumul fix de energie din portofoliul Dvs care este protejat împotriva
43

riscului prin contracte reglementate, specificând dacă variază anual si durata contractului (mai puţin de un
an, un an, mai mulţi ani).
....................................................................................................................................................................
Vă rugăm indicaţi volumul opţional care este indicat în contractele reglementate cu opţiune pentru riscul

44

hidrologic, specificând dacă volumele variază anual.
......................................................................................................................................................................
Care este profilul curbei de sarcină prevăzut în tranzacţii :
bază
vârf de sarcină

45

alt profil. Vă rugăm sa descrieţi tipul de profil.
.....................................................................................................................................................................
Vă rugăm să atribuiţi un procent pentru fiecare tip de profil.
......................................................................................................................................................................

46

În contractele OTC , care este preţul de referinţă care este utilizat: preţul spot, altul?
………………………………………………………………......................................................................………
Puteţi descrie clauzele de livrare din contractele OTC? (de exemplu cantitatea livrată, clauzele de

47

nelivrare)
........................................................................................................................................................................
Vă rugăm să descrieţi clauzele privind decontarea contractelor OTC (data plăţilor, modalitatea de plată,

48

clauze pentru neplăţi)
.........................................................................................................................................................................

49
50

Care sunt proiecţiile Dvs. legate de participarea Dvs. pe piaţa OTC pentru anii 2005 şi 2006?
........................................................................................................................................................................
Sunt aceste proiecţii direct sau invers corelate cu prognoza activităţii pe Piaţa pentru Ziua Următoare?
................................................................................................
Luaţi în considerare o strategie combinată (simultană) de diminuare şi transfer al riscului pentru

51

tranzacţionarea pe piaţa OTC şi pe piaţa spot (piaţa pentru ziua următoare)?
…………………………………………………………………..........................................................................…..
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Dezvoltarea Casei de Compensaţie
Înţelegeţi natura şi scopul serviciilor oferite de o Casă de Compensaţie pentru pieţele de energie
electrică?
52

nu înţeleg
înţeleg puţin
înţeleg bine
înţeleg foarte bine

53

Consideraţi înfiinţarea unei Case de Compensaţie ca o oportunitate pentru afacerea Dvs.?
DA

NU

Puteţi clasifica următoarele servicii oferite de Casa de Compensaţie în ordinea interesului Dvs.?
1. managementul riscului. Eliminarea riscului de credit şi asigurarea plăţii integrale şi la timp.
2. Netting. Capacitatea de a stabili o valoare unică a colateralului pentru diferite
instrumente/contracte, minimizând sumele alocate pentru garantare, îmbunătăţindu-se în
consecinţă randamentul.
54

3. transparenţă. Publicarea preţurilor tranzacţiilor şi volumelor (totdeauna sub anonimat)
4. uşurinţa în exploatare. Aceasta însemnând minimizarea operaţiilor necesare pentru a încheia
o tranzacţie fermă în piaţa OTC (şi mai târziu pe bursa financiară)
5. servicii de evaluare a managementui riscului
6. altele?
Vă rugăm să indicaţi prin cifre clasamentul dvs.
…………………………………………………...................................................................................………..
În baza unei taxe pentru compensare rezonabilă, consideraţi oportun să folosiţi serviciile Casei de

55

Compensaţie ca mijloc de garantare a tranzacţiilor OTC cu contrapărţile dvs?
DA

NU

Ce procent din tranzacţiile Dvs OTC consideraţi că aţi dori să le „compensaţi” prin intermediul Casei de
56

Compensaţie pentru a elimina riscurile de contraparte şi de credit?
....................................................................................................................................................................
Consideraţi oportună publicarea de către Casa de Compensaţie a preţurilor tranzacţiilor (sub

57

anonimat), în scopul de a crea un “semnal de preţ” pentru toţi participanţii la piaţă?
DA

NU
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Aţi dori să deveniţi un participant activ în cadrul “Grupului Tehnic” ce va fi creat pentru definirea
58

serviciilor ce vor fi oferite de către Casa de Compensaţie OPCOM?
DA

NU

Consideraţi că este bine dacă Casa de Compensaţie începe oferirea de servicii de compensare pentru
contractele forward cu livrare fizică?
59

DA

NU

Aveţi alte preferinţe? Dacă da, vă rugăm să le menţionaţi:
………………………………………………...............................................................................……………...
Consideraţi că este bine ca perioadele de livrare considerate pentru compensare să fie:
următoarele şase săptămâni
60

următoarele şase luni
următoarele şase trimestre
următorii doi ani calendaristici
Consideraţi oportună existenţa posibilităţii divizării contractelor OTC în scopul compensării (anii în

61

trimestre şi trimestrele în luni)?
DA

NU

Consideraţi ca adecvată varianta oferirii de servicii de compensare pentru contractele forward cu
62

livrare fizică având un profil al curbei de sarcină definit astfel?
energie electrică în bandă (de la 00:00 AM la 24:00 PM)
energie electrică la vârf (de la 08:00 AM la 20:00 PM)
Consideraţi că este bine dacă mărimea contractelor pentru energie în fiecare oră pentru întreaga durată

63 a contractului va fi de 1 MW/h?
DA

64

Consideraţi că este bine dacă preţul contractelor va fi în RON/MWh?
DA

65

NU

NU

Consideraţi că este bine dacă pasul minim pentru preţul contractelor va fi în 0,01 RON/MWh?
DA

NU
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Dezvoltarea Bursei Financiare
Înţelegeţi natura şi scopul serviciilor oferite de o Bursă Financiară pentru pieţele de energie electrică?
nu înţeleg
66

înţeleg puţin
înţeleg bine
înţeleg foarte bine
Consideraţi că pentru perioade mai lungi (săptămâni, luni, ani) contractele standardizate reprezintă o

67

oportunitate pentru piaţa de energie electrică?
DA

NU

Consideraţi organizarea unei Burse Financiare ca o oportunitate pentru afacerea Dvs.? (din punctul de
68

vedere al lichidităţii, soldării, transparenţei, uşurinţei în tranzacţionare, eliminarea riscului de contraparte
şi de credit, servicii de instruire, etc.).
DA

NU

Când consideraţi oportună introducerea unei Burse Financiare de energie electrică cu instrumente
69

standardizate pentru necesităţile firmelor de utilităţi publice din România?
Indicaţi o dată estimativă.............................................................................................................................
Cunoaşteţi semnificaţia intrumentelor tranzacţionate la bursă, precum:
Contract forward cu livrare fizică
Contract forward cu regularizare în numerar

70

Contract futures cu livrare fizică
Contract futures cu regularizare în numerar
Contracte pentru diferenţe
Contracte cu opţiune.
(*) Descrierea instrumentelor sus menţionate se poate găsi în materialul prezentat la atelierul de lucru.
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Puteţi clasifica instrumentele enumerate mai jos, în ordinea interesului care îl prezintă pentru Dvs. în
cazul în care Bursa Financiară ar funcţiona?
1. Contract forward cu livrare fizică
2. Contract forward cu regularizare în numerar
71

3. Contract futures cu livrare fizică
4. Contract futures cu regularizare în numerar
5. Contracte pentru diferenţe
6. Contracte cu opţiune.
Vă rugăm să indicaţi prin cifre clasamentul dvs.
………………………………………………....................................................................................…………..
Consideraţi că este bine ca Bursa Financiară să înceapă prin listarea contractelor forward cu livrare
fizică?
Răspundeţi prin da sau nu: …………………..................................................................................…..….......

72

Aveţi alte preferinţe? Dacă da, vă rugăm să le specificaţi:
contracte forward cu regularizare în numerar, contracte futures cu livrare fizică, contracte futures cu
regularizare în numerar, contracte pentru diferenţe, contracte cu opţiune, etc.)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Consideraţi că este bine ca perioadele de livrare pentru listarea contractelor forward cu livrare fizică să
fie:

73

următoarele şase săptămâni
următoarele şase luni
următoarele şase trimestre
următorii doi ani calendaristici
Consideraţi oportună existenţa posibilităţii divizării contractelor listate la Bursă în scopul compensării (ani

74

în trimestre şi trimestre în luni)?
DA

NU

Consideraţi că este bine dacă Casa de Compensare începe operaţiunile de compensare ale
75

instrumentelor forward cu livrare fizică cu un profil al curbei de sarcină definit astfel?
energie electrică în bandă (de la 00:00 AM la 24:00 PM)
energie electrică la vârf (de la 08:00 AM la 20:00 PM)
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Consideraţi că este bine ca mărimea contractelor pentru energie în fiecare oră pentru întreaga durată a
76

contractului va fi 1 MWh/h, de exemplu:
energie electrică în bandă: 1 MWh/h * zile calendaristice * 24h
energie electrică la vârf: 1 MWh/h * zile calendaristice * 12h
Vorbind la modul general, consideraţi de mai mare interes instrumentele cu regularizare prin livrare fizică

77

sau instrumentele cu regularizare în numerar?
………………………………………………………………….
Puteţi clasifica următoarele oportunităţi oferite de Bursa Financiară în ordinea interesului Dvs.?
1. Lichiditate. Uşurinţa în deschiderea/închiderea poziţiilor. Diferenţă între preţul de vânzare şi
preţul de cumpărare mică.
2. Randamentul. Listarea instrumentelor cu un randament ridicat (de exemplu solicitarea constituirii
unei garanţii cu valoarea 1 pentru un instrument pentru care valoarea activului suport este 6)
3. Netting. Capacitatea stabilirii unei valori unice a colateralului pentru diferite

78

instrumente/contracte, minimizând alocarea capitalului.
4. Transparenţă. Publicarea preţurilor tranzacţiilor şi volumelor pe web.
5. Uşurinţa în tranzacţionare. Aceasta însemnând utilizarea de aplicaţii web
6. Eliminarea riscului de contraparte şi de credit, însemnând o Casă de Compensaţie cu
mecanisme adecvate pentru managementul riscului
7. Servicii de instruire pentru tranzacţionare
8. Altele?
Vă rugăm să indicaţi prin cifre clasamentul dvs......................................................................…………..
Consideraţi că existenţa Bursei Financiare va implica scăderea numărului tranzacţiilor încheiate în cadrul

79

pieţei OTC sau acestea vor fi complementare?
DA

NU

Aţi dori să deveniţi un participant activ în cadrul “Grupului Tehnic” ce va fi creat pentru definirea
80

serviciilor care vor fi oferite de către Bursa Financiară OPCOM?
DA

81

NU

Intenţionaţi să deveniţi participant activ la Bursa Financiară?
DA

NU

12

Chestionar -

Atelierul de lucru 24 august 2005

Sistemul IT
Aţi evaluat impactul mediului de tranzacţionare dereglementat (liberalizat) asupra sistemelor IT folosite
pentru tranzacţionare şi managementul riscului sau intenţionaţi să faceţi acest lucru pe termen scurt?
82

DA

NU

Dacă răspunsul este da, vă rugăm detaliaţi:………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………
Utilizaţi aplicaţii cu licenţă pentru tranzacţionare şi managementul riscului?
DA

83

NU

Dacă răspunsul este da, vă rugăm să descrieţi funcţionalitatea principală a acestora:
………………………………………………………………………………………….……….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

Cum evaluaţi acest chestionar?
nesatisfăcător
satisfăcător
bun
foarte bun
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