
Rezumat 

 

În această lucrare este elaborat un model de stabilire a prețurilor bazat pe risc pentru creditele 

emise de băncile de retail libaneze. Avantajul modelului dezvoltat este înțelegerea corectă și 

stabilirea corectă a prețurilor pentru toate riscurile financiare. Se utilizează un mecanism de 

blocare a clădirilor pentru a se face diferența între diferitele componente ale modelului "Pricing 

Based Risk". Se pune accentul pe modul de estimare adecvată a spread-ului "Riscul de rată a 

dobânzii", a spread-ului "Risc de finanțare" și a "Riscului de bază" al modelului dezvoltat prin 

cuantificarea corectă a costului de acoperire a acestor expuneri la risc. În plus, este prezentată 

o metodologie generală de stabilire a prețurilor la credite, luând în considerare variația "Specie 

de finanțare specială" și tipul fluctuant al ratei dobânzii (fixă vs. plutitoare) pe perioade diferite, 

urmată de o secțiune care discută cum să prețuiască anumite împrumuturi agricole complexe 

oferite de retailul libanez bănci. 
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