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REZUMAT 
 

Teza de doctorat Finanțele comportamentale. Abordare din perspectivă economică și 

psihologică reprezintă un demers de cercetare teoretică și aplicativă canalizat pe evidențierea 

diferențelor între comportamentul financiar rațional, așa cum este prezentat în cadrul lucrărilor 

asupra piețelor eficiente financiar, și comportamentul real al investitorului, prin prezentarea 

sistematică a factorilor psihologici care influențează deciziile financiare și le deviază de la 

regulile raționalității. Întreaga abordare teoretică și practică a avut ca principal obiectiv 

înțelegerea fenomenelor din zona de intersecție a economiei financiare cu psihologia socială și a 

comportamentului participanților de pe piața de capital, prin recunoașterea factorilor de influență 

emoțională, psihologică, atât sub efectul pozitiv, cât și negativ, asupra deciziilor investiționale 

individuale. 

Lucrarea sintetizează cele mai relevante informații prezente în lucrările de specialitate cu 

privire la comportamentul investitorului de capital și influența factorilor psihologici asupra 

deciziilor acestuia, dar și impactul acestora asupra dinamicii pieței valorilor mobiliare. 

Abordarea a avut în vedere nu doar aspectul explicativ, formativ, ci și intenția de a oferi 

investitorului un sprijin teoretic și practic în asumarea deciziilor într-un mod mult mai eficient, 

prin valorificarea suportului informațional rezultat din analiza clasică financiară și a elementelor 

subtile, de ordin psihologic și social, într-un mod adecvat obiectivelor urmărite în procesul de 

alocare a activelor.  

Valoarea științifică adăugată a lucrării rezidă din studiul aplicativ de cercetare, ale cărui 

concluzii evidențiază prejudecățile emoționale și cognitive ale investitorilor asupra acțiunilor 

întreprinse pe piața de capital, cât și asupra performanțelor investiționale. Dorim să subliniem 

ideea că, în cadrul prezentei lucrări, cercetarea practică a avut ca scop o prezentare explicativă, și 

nu predictivă a comportamentului investitorului român de pe piața de capital.  
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SUMMARY 
 

Ph.D. thesis Behavioral finance. Approach from an economic and psychological 

perspective represents a theoretical and applied research approach focused on highlighting the 

differences between rational financial behavior, as presented in the studies on financial efficient 

markets, and the real behavior of the investor, by systematically presenting the psychological 

factors that influence financial decisions and deviate from the assumptions of rationality. The 

whole theoretical and practical approach had as main objective the understanding of the 

phenomena in the area of financial economy convergence with the social psychology and the 

behavior of the participants in the capital market, by recognizing the factors of emotional, 

psychological influence, both under the positive and negative effect, on individual investment 

decisions. 

The paper synthesizes the most relevant information present in specialized studies 

regarding the behavior of the capital investor and the influence of the psychological factors on 

his decisions, but also their impact on the dynamics of the stock exchange market. The approach 

took into account not only the explanatory, formative aspect, but also the intention to provide the 

investor with theoretical and practical support in making decisions in a much more efficient way, 

by capitalizing on the informational support resulting from the classic financial analysis and the 

subtle elements, by psychological and social order, in a manner appropriate to the objectives 

pursued in the process of asset allocation. 

The added scientific value of the paper lies in the applied research study, the conclusions 

who put the accent on the emotional and cognitive biases of the investors in the capital market, 

as well as on the investment performance. We would like to emphasize the idea that, within the 

present paper, the practical research aimed at an explanatory presentation, not a predictive one of 

the behavior of the Romanian investor on the capital market. 
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ARGUMENT 

 

Lumea financiară modernă a fost zguduită periodic de crahuri care au pus în discuție 

fragilitatea sistemelor economice, dar mai ales ipotezele raționalității și imparțialității oamenilor 

în procesele decizionale, ipoteze asupra cărora psihologii își exprimaseră reținerile față de 

opiniile tradiționaliste ale economiștilor cu mult timp în urmă.  Panica din 1907, cunoscută sub 

numele „Panica Bancherilor”, crahul de pe Wall Street din 1929, criza de pe toate marile piețe 

bursiere ale lumii din 1973 - 1974, „Lunea Neagră” din octombrie 1987, zi în care piețele 

bursiere din întreaga lume s-au prăbușit, mini-crahul din ziua de vineri, 13 octombrie 1989, criza 

financiară din Asia începută în iulie 1997, criza dot-com din anul 2000, criza creditelor ipotecare 

subprime din SUA din 2008, criza financiară din Rusia (2014 - 2015) etc. sunt numai câteva 

dintre evenimentele financiare grave din ultimele secole care au afectat economia mondială și au 

adus în atenția cercetătorilor comportamentul uman, în general, și cel al investitorilor, în special.  

Eșecurile financiare și, în consecință, teoriile pieței eficiente și raționalității investitorilor 

pe care ortodoxia economică a pariat cu consecvență, au dus, inevitabil la întrebarea: Sunt 

oamenii cu adevărat raționali sau sunt conduși de emoții precum frica, lăcomia sau alte 

sentimente, care ar putea duce la adoptarea unor decizii nepotrivite? În ciuda convingerilor 

teoreticienilor că totul poate fi imaginat extrem de clar cu ajutorul unor modele flexibile, lumea 

reală se dovedește a fi, de fiecare dată, mult mai complexă și mult mai puțin previzibilă decât 

este surprinsă și analizată în cadrul ecuațiilor economiștilor. Nici până acum, teoreticienii nu au 

reușit să înțeleagă pe deplin cum funcționează mintea umană, pentru a putea oferi explicații 

incontestabile asupra modului în care sunt luate deciziile.  

Comportamentele puse în evidență în cadrul a nenumărate evenimente economice critice 

dezvăluie tipare repetate de iraționalitate, inconsecvență sau incompetență, când oamenii trebuie 

să ia decizii și să facă alegeri în medii dinamice sau când se confruntă cu situații de incertitudine 

sau cu extrem de multe informații. Raționamentele euristice sau comenzile rapide mentale 

reprezintă o reacție naturală care permite oamenilor să proceseze informații complexe și să 

ajungă mai rapid la concluzii. În mod paradoxal, în era tehnologiei informației, care presupune 

existența unor multiple și rapide căi de informare corectă și eficientă, procesarea informațiilor 

este limitată chiar de sistemul propriu de gândire umană, prin selectarea sau reținerea doar a 

unora dintre ele, prin găsirea doar a celor mai puțin exacte, dar mai rapide și, aparent, suficiente 
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pentru soluționarea unor probleme complexe, la care se adaugă diverse particularități ale 

personalității umane, cum ar fi reacțiile emoționale.  

În noul context creat prin evoluția fără precedent a tehnologiei și informațiilor, domeniul 

finanțelor, fundamentat pe ideea că piețele sunt eficiente și investitorii sunt raționali, nu a mai 

putut oferi suportul teoretic necesar pentru încadrarea observațiilor și explicarea 

comportamentelor oamenilor manifestate în timpul crizelor financiare. Ipoteza pieței eficiente 

implica faptul că piața este imbatabilă, iar informațiile deținute de agenții economici pe deplin 

raționali se reflectă în prețurile acțiunilor. O piață de acest tip nu permitea existența arbitrajului, 

iar Capital Asset Pricing Model configura relația dintre riscul sistematic și randamentul așteptat 

al unui titlu financiar, ceea ce însemna că rentabilitatea estimată de investitori este cea a riscului 

liber al titlului plus o primă pentru riscul sistemic măsurat prin Beta. În fapt, analizele întreprinse 

de specialiști în ultimele decenii au început să sugereze tot mai frecvent că la baza bulelor de pe 

piața financiară ar sta iraționalitatea investitorilor.  

Dificultățile cu care au început să se confrunte teoriile tradiționale în găsirea unor 

explicații la aceste comportamente au determinat coagularea destul de rapidă a unui nou 

domeniu, la frontiera dintre economie, psihologie, sociologie și științe cognitive: finanțele 

comportamentale, domeniu care se află în acest moment în continuă dezvoltare, grație 

evoluției progresive a tehnologiei și, deopotrivă, a științelor care se ocupă de studiul 

inteligenței umane. De aici și provocarea, motivarea de a aborda în prezenta teză de doctorat 

studiul noii ramuri a finanțelor, care așează în centrul preocupărilor științifice modul în care 

comportamentul agenților de pe piața financiară este influențat de factori psihologici, și 

modul în care sunt afectate deciziile legate de cumpărarea sau vânzarea de pe piața financiară  

și impactul acestora asupra prețurilor și, în final, asupra economiei. 
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INTRODUCERE 

 

În ultimele aproximativ cinci decenii, comportamentul și starea de spirit a oamenilor au 

reprezentat o temă majoră în numeroase studii interdisciplinare, aceste elemente fiind 

considerate factori determinanți în modelarea preferințelor investiționale. Treptat, în finanțe și-a 

făcut apariția un nou mod de gândire despre luarea deciziilor financiare, perspectivă din care a 

început să se ia în considerare și psihologia investitorului - euristica, prejudecățile, emoțiile, 

temerile, erorile etc. 

Așa-numita „revoluție comportamentală” în domeniul finanțelor, care a avut loc începând 

cu anii 1980, s-a declanșat ca urmare a unor întrebări privind diverse aspecte neconforme cu 

teoriile tradiționale, cum ar fi volatilitatea piețelor financiare sau numeroasele anomalii prezente 

pe piață. Tot mai multe studii au început să pună în evidență factori cauzatori ai iraționalității 

investitorilor și consecințele ulterioare generate de aceștia pe piața financiară. În sprijinul noilor 

teorii, au fost aduse dovezi care indicau faptul că fluctuațiile de preț ale activelor de pe piață apar 

ca urmare a modificării preferințelor în rândul oamenilor și a prejudecăților apărute în procesul 

luării deciziilor. Investitorii au început să fie priviți ca persoane nu întotdeauna raționale, într-o 

lume în continuă schimbare, reflectată desigur și de dinamica sau incertitudinile pieței financiare.  

Noul sistem de abordare a finanțelor, din perspectivă comportamentală, a început să se 

focalizeze asupra factorilor cognitivi importanți și asupra influențelor emoționale în timpul 

procesului cognitiv și al celui de luare a deciziilor de către indivizi, grupuri, organizații sau piețe. 

Studiile întreprinse au arătat că în procesul de judecată se dezvoltă, se evaluează și se selectează 

o variantă dintr-o serie de opțiuni, în care decizia finală se bazează pe un anumit grad de risc și 

incertitudine. Adepții teoriei finanțelor comportamentale au adus treptat tot mai multe argumente 

capabile să demonstreze că prejudecățile cognitive și emoționale, experiențele din trecut, valorile 

personale, greșelile mentale sunt factori capabili să influențeze rezultatul final al deciziei unui 

investitor pe piața de capital, în funcție de complexitatea informațiilor, a factorilor de risc sau de 

nivelul incertitudinii.  

Cercetările întreprinse în cadrul noului domeniu al finanțelor s-au focalizat pe explicarea 

anormalității fenomenelor prin intermediul a două metode:  

1.  Prin analizarea comportamentelor agenților de pe piața financiară și identificarea 

diferitelor efecte sau anomalii generate asupra acestora de către bursa de valori.  

2.  Prin analizarea unei anumite anomalii și încercarea de a se identifica un anumit 

comportament care a provocat acest fenomen. 



	 2	

Bazată pe teoriile și studiile aprofundate efectuate în ultimele decenii în domeniul 

finanțelor comportamentale, teza de doctorat Finanțele comportamentale. Abordare din 

perspectivă economică și psihologică explorează, din punct de vedere teoretic și aplicativ, 

cadrul în care se realizează managementul investițional al portofoliilor individuale și 

instituționale, cu focalizare asupra modului în care finanțele comportamentale completează 

analiza tehnică și fundamentală. Lucrarea prezintă comportamentul investitorului pe piața de 

capital, model descriptiv care pune în evidență procesul iterativ al interacțiunii dintre fenomenele 

cognitive complexe individuale și mediul investițional în care sunt luate deciziile financiare. 

Procesul investițional este analizat din perspectiva influențelor unui număr semnificativ de 

variabile interdependente, a căror interacțiune generează un comportament rațional limitat, 

marcat de o serie de procese euristice sau de diverse interferențe (biases) comportamentale.  

 Aria tematică fundamentală a lucrării se axează pe corelarea rezultatelor studiilor 

teoretice asupra celor mai comune modele comportamentale financiare și a modului practic în 

care se comportă și iau decizii investitorii pe piața de capital, pe baza răspunsurilor individuale 

obținute prin intermediul unui sondaj personal efectuat în anul 2019. 

Scopul principal al acestei lucrări este de a explora elemente analitice noi ale teoriei 

finanțelor comportamentale, menite să optimizeze procesul de previzionare și adoptare a 

deciziilor în cazul investitorilor bursieri români și, în egală măsură, să ajute analiștii financiari la 

înțelegerea mai cuprinzătoare a mecanismelor de funcționare a pieței și a modului în care factorii 

psiho-socio-culturali influențează deciziile financiare. 

Obiectivul principal al cercetării îl reprezintă analiza, înțelegerea și argumentarea 

importanței factorilor care influențează comportamentul investitorilor de pe piața de capital în 

contextul incertitudinii și riscurilor. 

Primul obiectiv: relevarea principalelor aspecte ale comportamentului individual al 

investitorilor financiari și examinarea ipotezei că acestea pot fi explicate prin intermediul 

teoriilor de bază din cadrul finanțelor comportamentale.  

Al doilea obiectiv: examinarea atitudinii investitorilor în fața riscului și a capacității de 

gestionare a portofoliilor investiționale în contexte dinamice economice, politice, sociale, de 

mediu, geografice etc.  

Al treilea obiectiv: încercarea de a răspunde la întrebarea dacă finanțele comportamentale 

pot oferi într-adevăr soluții practice, care să fie aplicate de profesioniștii din domeniul financiar 

spre a lua decizii financiare îmbunătățite pentru ei înșiși și clienții lor.  

Importanța și noutatea temei. În cadrul prezentului demers de cercetare științifică, au 

fost sistematizate și dezvoltate noțiuni teoretice definitorii privind teoriile neoclasice, precum 
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maximizarea utilității așteptate, așteptările raționale, echilibrul general și piețele eficiente, 

concepte care au dominat literatura de specialitate o lungă perioadă de timp, dar și noile curente 

de gândire behavioriste care au schimbat fundamental sistemul de abordare a finanțelor în 

ultimele decenii.  

Premisa de la care s-a pornit în abordarea cercetării în domeniul finanțelor 

comportamentale se bazează pe convingerea că nu este posibil să se obțină prognoze economice 

sau financiare eficiente prin reducerea comportamentului agenților economici la procesul de 

luare a deciziilor raționale. Finanțele comportamentale explică anomaliile piețelor financiare prin 

luarea comportamentului real al investitorilor ca punct de plecare, mai degrabă decât postulând 

raționalitatea ca normă și ca descriere pozitivă a comportamentului real.  

O întrebare importantă în acest context este, desigur, dacă comportamentul rațional al 

participanților de pe piață poate duce la ineficiența pieței în ansamblu. Este important să se facă 

o distincție între cele două definiții ale piețelor eficiente. Una arată că investitorii nu pot bate 

piața în mod sistematic, cealaltă spune că prețurile acțiunilor sunt determinate întotdeauna și pe 

deplin de fundamentele economice. În realitate, prețurile pot reflecta atât factorii fundamentali, 

cât și pe cei emoționali.  

Metodologia folosită în teza de doctorat se axează pe două abordări complementare. 

Prima parte a lucrării este concepută pe baza unui studiu cuprinzător al cărților și articolelor 

privind teoriile finanțelor comportamentale și strategiile de investiții pe piața de capital. Partea a 

doua a lucrării se bazează pe cercetarea cantitativă a comportamentului investitorilor, metodă 

folosită pentru înțelegerea teoriilor care influențează procesele decizionale ale acestora și pentru 

a face legătura între anumite strategii de investiții și tiparele de comportament întâlnite pe piața 

de capital din România. 

Limitele cercetării sunt determinate de investigarea comportamentului investitorilor 

selectați în cadrul sondajului efectuat numai din categoria celor privați activi, existenți pe piața 

de capital din România, prin activi înțelegând acei investitori care manifestă interes pentru 

investiții și care pot fi descriși ca având cunoștințe despre piața financiară situate peste media 

celor deținute de populația obișnuită.  

Utilitatea rezultatelor. Prezentarea modelelor de analiză tehnică, în paralel cu tiparele 

comportamentale ale investitorilor, cu insistență asupra profundelor implicații privind modul de 

evaluare a riscului, are ca principală justificare ideea că sistemul specific uman de gândire și 

decizie, supus limitărilor cognitive și reacțiilor emoționale, se reflectă asupra piețelor financiare, 

extrem de sensibile atât la factorii obiectivi, cât și la cei subiectivi. Dinamica economiei, pe de o 

parte, și a civilizației umane, pe de altă parte, asociate cu schimbările fără precedent generate de 
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procesul accelerat de globalizare susținut de dezvoltarea explozivă a tehnologiei informației și 

comunicațiilor, necesită permanent formulări și reformulări ale unui cadru teoretic adecvat 

pentru definirea conceptelor, metodelor și instrumentelor, care să permită o mai bună cunoaștere 

și gestionare a proceselor complexe care au loc pe piața de capital. 

Teza de doctorat este structurată pe cinci capitole, urmate de concluzii și recomandări 

formulate sub forma unor viitoare direcții de cercetare.  

Capitolul 1. Perspectiva economică și psihologică a investițiilor pe piețele de capital. 

Ideea principală a abordării cercetării în cadrul acestui capitol pornește de la observația că nu 

este posibil să se obțină prognoze economice sau financiare eficiente prin reducerea 

comportamentului agenților economici strict numai la procesul de luare a deciziilor raționale. 

Cercetătorii au observat că modelele construite pe această ipoteză manifestă o deviere 

semnificativă în perioadele de creștere economică și nu funcționează, de cele mai multe ori, în 

momentul apariției crizelor financiare. Teoriile normative economice presupun trei caracteristici 

ale modului de gândire uman - „raționalitate nemărginită”, „voință nemărginită”, „egoism 

nemărginit” –, caracteristici însă imposibil de observat, ca atare, în economia reală. Noile 

abordări behavioriste pun în lumină aceste deficiențe, oferind o altă perspectivă asupra 

comportamentului uman, nu totdeauna rațional. Primii care au venit cu explicații argumentate au 

fost psihologii, nu economiștii. Experimentele acestora și-au dovedit utilitatea în domeniul 

economic și financiar, deoarece au putut aduce o serie de clarificări asupra modului în care 

oamenii iau decizii, care nu întotdeauna sunt raționale.  

Apariția finanțelor comportamentale a reprezentat un teren nou pentru analiza modului în 

care investitorii iau decizii sub influența factorilor psihologici, punând sub semnul întrebării 

metodele tradiționale de modelare a comportamentului investitorilor. Acest teren integrează 

variate domenii, precum psihologia, sociologia și alte științe comportamentale, pentru a explica 

comportamentul individual, comportamentul de grup, precum și pentru a prognoza tendințele 

piețelor financiare. Noua disciplină a cunoscut o evoluție extrem de rapidă și un acord la fel de 

mare din partea cercetătorilor, cel puțin în privința modului în care investitorii iau decizii și cum 

funcționează piețele de capital.  

   Primul capitol abordează studiul pieței de capital, pornind de la stadiul actual al 

cunoașterii. În procesul de înțelegere a pieței de capital, este nevoie de cunoașterea modelelor 

economice și financiare care exprimă echilibrul și performanțele acesteia în contextul 

globalizării și de explicarea, în termeni științifici, a comportamentul oamenilor în privința 

administrării banilor pe această piață. Pentru a evidenția contribuția finanțelor comportamentale, 

prezenta lucrare de cercetare face o trecere în revistă a celor mai importante modele de selecție și 
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gestiune a portofoliilor de titluri financiare, prezentând pe scurt istoria timpurie a teoriei 

portofoliului, cu menționarea contribuției celor mai importanți autori care au permis cunoașterea 

avansată a sistemelor de alocare și utilizare a resurselor economice, în special monetare, într-un 

mediu incert, marcat de riscuri asociate cu rezultate viitoare (Louis Bachelier, Knight, von 

Neumann și Morgenstern, Savage, Arrow și Debreu etc.) În lunga serie de reputați economiști 

care au încercat să elaboreze modele statistico-matematice prin intermediul cărora să se poată 

efectua evaluarea rentabilității şi riscului portofoliilor de titluri financiare, un loc aparte i-a fost 

rezervat economistului american Harry Markowitz, cel care a pus bazele teoriei moderne a 

portofoliului eficient.  

Multe dintre contribuțiile originale din domeniul teoriei financiare, care păreau inițial 

simple ipoteze imposibil de pus în practică, s-au dovedit în timp a fi cadre de referință în analiza 

și fundamentarea deciziilor financiare legate de gestionarea unui portofoliu: Teoria utilității 

așteptate, Teoria echilibrului general, Teoria modernă a portofoliului, Capital Asset Pricing 

Model, Arbitrage Price Theory.  

Modelul de evaluare a activelor financiare, prezentat pentru prima dată de William F. 

Sharpe, sub denumirea C.A.P.M., pune în evidență un sistem diagonal de selecție a titlurilor și 

introducerea în portofoliu a activului fără risc. În cadrul subcapitolului dedicat Modelul de 

evaluare a activelor financiare - C.A.P.M., se insistă asupra abordărilor inovative ale autorului - 

noua frontieră de eficiență, cunoscută sub denumirea Capital Market Line, și introducerea a două 

subcategorii în cadrul analizei, riscul sistematic și riscul specific -, dar sunt prezentate și 

dezvoltările ulterioare ale modelului (Merton, Fischer – Scholes, Cox, Ross, Rubinstein). 

Modelul de arbitraj – A.P.T. este prezentat din perspectiva unui sistem mult mai riguros de 

analiză, deoarece aceasta se efectuează asupra unui subset reprezentativ selectat din cadrul unui 

set de titluri, eficient diversificate și care au o cerere pozitivă pe piață.  

 Studiul eficienței pieței de capital, definirea unui model de echilibru în termeni de 

rentabilitate și risc, alocarea optimală a resurselor, identificarea factorilor care concură la 

maximizarea profiturilor și creșterea gradului de eficiență a pieței de capital, reprezintă aspectele 

majore de interes în cadrul următorului subcapitol intitulat Eficiența pieței financiare în teorie și 

practică. Tema este abordată în context istoric - Originile teoriei pieței eficiente -, cu o 

prezentare detaliată a contribuției lui Fama la definirea conceptului de piețe eficiente, a tipurilor 

de eficienţă a pieței financiare – forma slabă, semi-puternică și puternică -, dar și a revizuirilor 

conceptuale ulterioare din partea autorului. Teoria piețelor eficiente a arătat economiștilor că (,) 

comportamentul prețului acțiunilor poate fi privit ca un fenomen economic rațional. Pe de altă 

parte, nu au întârziat să apară și criticile cercetătorilor. Utilizarea unor seturi sofisticate de date și 
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a computerului au permis unui număr mare de economiști începerea unor cercetări asupra 

testelor menite să valideze sau să infirme eficiența modelului. Au fost astfel identificate mult mai 

multe anomalii decât fuseseră avansate de autorul teoremei. Izbucnirea crizei în 2008 a fost 

momentul în care postulatele raționalității și eficienței piețelor au început să fie puse la îndoială 

chiar și de autorul lor.  

Ultima parte a acestui capitol este dedicată Teoriei așteptărilor, care a câștigat teren și 

importanță ca urmare a studiilor lui Muth, Sargent, Prescott și Wallace, dar cea mai relevantă 

contribuție a aparținut, categoric, lui Robert Lucas. Teoria așteptărilor raționale, deși extrem de 

matematică, a dominat gândirea economică în anii '70 și începutul anilor '80, atât de mult încât 

lucrările lui Lucas au atras un număr impresionant de discipoli care l-au ridicat la statutul de 

lider. Modelul teoretic conceput de Lucas a așezat în prim plan rolul informațiilor în cadrul luării 

deciziilor. Economistul american a încercat să demonstreze că eficacitatea politicii economice 

depinde de nivelul relativ al informației, precizând însă că informarea corectă cu privire la viitor 

este limitată. Această abordare a produs o schimbare importantă în felul în care economiștii au 

formulat așteptările în cadrul unor ipoteze. Încorporarea așteptărilor raționale în modele 

economice a fost unul dintre cele mai importante progrese înregistrate în teoria economică din 

deceniul opt al secolului trecut. Teoria așteptărilor raționale a generat dezvoltarea a nenumărate 

tehnici matematice și statistice noi, și a facilitat unei întregi generații de economiști posibilitatea 

de a se specializa în aceste tehnici.  

Capitolul 2. Toleranța la risc și evaluarea activelor financiare abordează 

comportamentul uman ca factor de influență pe piața de capital, pornind de la nenumăratele 

constrângeri generate de finanțele tradiționale, în speță de teoria piețelor eficiente, în explicarea 

nenumăratelor dovezi privind iraționalitatea investitorilor și erorilor repetate de judecată ale 

acestora.  

Anii 1980 au reprezentat perioada în care s-a pus în discuție, foarte serios, congruența 

modelului piețelor eficiente pentru agregarea bursei de valori cu dovezile econometrice 

referitoare la proprietățile seriilor temporale ale prețurilor, dividendelor și câștigurilor. 

Nenumăratele constrângeri în explicarea modelelor empirice – în special cele legate de 

investitorii particulari, de modul în care acționează pe piață sau cum își alcătuiesc portofoliile, 

ori cele legate de modul în care randamentele variază în funcție de acțiuni din alte motive decât 

cele legate de risc - demonstrau tot mai mult rolul limitat al finanțelor tradiționale în lămurirea 

unor aspecte importante. Anomaliile depistate au declanșat punerea în discuție a fundamentelor 

de bază ale teoriilor finanțelor neoclasice, subiect care este amplu tratat în cuprinsul acestui 

capitol al lucrării.  
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Sunt abordate diferitele puncte de vedere ale unor reputați cercetători preocupați de 

găsirea dovezilor privind iraționalitatea și erorile repetate de judecată de pe piața financiară. 

Michael Pompian, de exemplu, grupează anomaliile care contrazic ipoteza piețelor eficiente în 

trei categorii: fundamentale, tehnice și calendaristice. Mulți au abordat cercetarea anomaliilor 

plecând de la constatarea că subreacția investitorilor apare pe orizonturi scurte, în timp ce reacția 

exagerată apare pe orizonturi mai lungi, dar fiecare lucrare a venit cu propria explicație. Impasul 

finanțiștilor neoclasici în descifrarea și raportarea unui număr tot mai mare de anomalii la 

modelele financiare teoretice existente a determinat migrarea interesului la frontiera cu 

disciplinele sociale. 

Investigarea modului în care se comportă oamenii, individual sau în grup, a felului în 

care iau deciziile sau se raportează la mediul socio-politic, a determinat conectarea finanțelor la 

psihologie, sociologie, antropologie, științe politice, oferind noi perspective teoretice și practice 

de abordare a fenomenelor anormale de pe piețele financiare, necongruente cu cadrul analitic 

sugerat de teoriile finanțelor neoclasice. Ideea principală avansată în nenumăratele cercetări, care 

au început să prolifereze în domeniul noii discipline apărute în peisajul academic după 1990 - 

finanțele comportamentale -, a fost aceea că există un comportament de investiții, care diferă de 

ceea ce presupune paradigma finanțelor tradiționale, și că acest comportament influențează 

piețele financiare. 

În febra găsirii unor explicații „logice” asupra modului în care sunt luate deciziile și 

funcționează piețele financiare, nenumăratele dovezi privind comportamentul irațional al 

investitorilor au condus treptat la abandonarea conceptelor dominante ale finanțelor neoclasice. 

Mai mult chiar, s-a acreditat ideea că secolul 21 va fi „behavioristic” … sau nu va fi deloc. În 

urma nenumăratelor observații și teste efectuate, cercetătorii au putut demonstra că, de cele mai 

multe ori, convingerile oamenilor sunt predictibile în privința deformării deciziilor. În 

majoritatea cazurilor, sursa problemei este una cognitivă. Procesul de decizie prin care 

investitorii descoperă singuri lucruri, de obicei, prin încercare și eroare, duce la dezvoltarea unor 

norme generale de evaluare sau reguli de bun simț. În subcapitolul Erori comportamentale care 

afectează deciziile financiare, sunt abordate erori specifice (biases) întâlnite în raționamentul 

investitorilor, cu aplicații la peste 50 de astfel de deformări ale comportamentului în finanțe. 

 Atitudinea față de risc este o altă temă importantă abordată în următorul subcapitol, 

intitulat Teoria aversiunii la risc. Studiile întreprinse în domeniu ilustrează dificultatea definirii 

comparative a aversiunii individuale față de risc în funcție de preferințele individuale sau de 

circumstanțe. Nenumărate cercetări aplicative efectuate în domenii asociate finanțelor 

comportamentale – psihologie, sociologie, neurologie etc. – ilustrează faptul că toleranța la risc 
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reprezintă un subiect explorat cu mult interes. În ciuda acestui fapt, există numeroși autori care 

au venit cu argumente privind lipsa de coerență în ceea ce privește modul în care s-a definit, 

interpretat și măsurat atitudinea individuală față de risc, în speță, toleranța la risc financiar. 

Cercetarea literaturii de specialitate scoate în evidență faptul că, deși importanța evaluării 

toleranței riscului financiar este bine documentată, în practică, procesul de evaluare tinde să fie 

foarte dificil din cauza complexității conceptului și naturii subiective a asumării de riscuri. Sunt 

trecuți în revistă factorii care determină asumarea riscului financiar și toleranța la risc, dincolo de 

cei pur psihologici: sexul, vârsta, educația, starea civilă, ocupația, veniturile, rasa, etnia etc. 

Interesante și, ca atare, demne de amintit în lucrare, sunt și studiile întreprinse în domeniul 

comportamentului, care arată interacțiunea dintre procesele neurochimice și comportamentul 

uman, cu aplicație în domeniul investițiilor pe piața de capital. Diferitele studii amintite în 

prezenta cercetare demonstrează că riscul poate căpăta dimensiuni multiple în funcție de 

perspectiva de abordare.  

În subcapitolul Metode de măsurare a toleranței față de risc, sunt prezentate sisteme de 

măsurare recunoscute sau instrumente validate pentru a stabili toleranța unei persoane în privința 

riscului financiar sau preferința sa investițională. Cele mai frecvente metode de evaluare a 

toleranței la risc întâlnite în literatura de specialitate - alegerea dilemelor (choice dilemmas), 

teoria utilității, măsurătorile obiective, judecățile euristice și evaluarea subiectivă - sugerează că 

evaluarea toleranței în fața riscului financiar este esențială pentru alocarea optimă a resurselor 

limitate de capital. Din păcate, potrivit opiniei multor autori, sunt foarte puține sisteme de 

măsurare recunoscute sau instrumente validate pentru a stabili toleranța unei persoane în privința 

riscului financiar sau preferința sa investițională. 

Capitolul 3. Teoria sentimentelor investitorilor și influența acestora asupra piețelor de 

capital. Analizele efectuate de-a lungul prezentei cercetări doctorale ilustrează că într-un context 

real, multe dintre deciziile lui „homo economicus” sau ale omului economic rațional din cadrul 

teoriei finanțelor clasice nu au putut fi susținute în fața distorsiunilor psihologice, adeseori 

cruciale în situații critice sau de criză în arena investițiilor. De-a lungul anilor, mulți cercetători 

au ajuns la concluzia că psihologia investitorilor joacă un rol deosebit de important în 

determinarea comportamentelor pe piețele financiare. 

Opinia generală actuală arată că finanțele comportamentale au contribuit la o mai bună 

înțelegere a comportamentului investitorilor și a practicilor reale de pe piață, multe percepții, 

stări emoționale, sentimente sau atitudini aparent iraționale contribuind la adoptarea unor decizii 

mai bune în situații complexe sau complicate.  

Abordarea cercetării în cadrul acestui capitol, efectuată din perspectiva factorilor non-
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economici, a facilitat investigarea aprofundată a comportamentului investitorilor dincolo de 

presupunerea existenței unei raționalități stricte sau a prezenței arbitrajului în cadrul paradigmei 

finanțelor tradiționale. Susținătorii finanțelor comportamentale postulează că unii participanți de 

pe piață pot să prezinte caracteristici iraționale și că, prin comportamentul lor, ar putea afecta 

rezultatul prețurilor activelor și chiar comportamentul altor investitori. În acest context, 

sentimentul investitorilor devine un factor cheie care poate explica prezența unor denaturări ale 

pieței, cum ar fi arbitrajul limitat, care fac prețurile activelor să se abată de la linia de echilibru.  

În pofida multor evidențe, cercetătorii nu au căzut de acord asupra unei definiții comune 

în ceea ce privește sentimentul investitorilor. În literatura de specialitate găsim o gamă întreagă 

de definiții, care variază de la abordări greoaie privind percepțiile investitorilor, până la cele mai 

părtinitoare din punct de vedere al modelelor psihologice avute în vedere.  

În urma cercetărilor efectuate, problema pe care și-o pun acum specialiștii financiari nu 

se mai referă la capacitatea sentimentelor de a afecta prețurile titlurilor de pe piața de capital, așa 

cum se întâmpla în urmă cu mai mulți ani, ci se referă mai degrabă la modul în care se poate 

măsura sentimentul investitorilor și cum se pot cuantifica efectele sale, temă tratată pe larg în 

cadrul subcapitolului Metode de măsurare a sentimentului investitorilor. Principala dificultate 

întâmpinată în măsurarea sentimentului constă în faptul că cercetătorii nu au încă o idee clară 

despre ceea ce pretind a măsura. O trecere rapidă în revistă a lucrărilor care abordează această 

temă arată că termenul de sentiment prezintă multe conotații, în funcție de context, motiv pentru 

care cercetătorii încă nu au căzut de acord asupra unei definiții simple și clare a sentimentului, 

agreată unanim. În acest context, este evident faptul că nu se poate vorbi despre o abordare 

comună în ceea ce privește modul în care sentimentul poate fi măsurat. Zecile de măsurători 

existente variază în funcție de scopul urmărit, de indicatorii folosiți sau de înlocuitorii acceptați 

pentru sentimentul investitorilor.  

Subcapitolul Efectele sentimentului investitorilor asupra piețelor de capital este dedicat 

în totalitate comportamentului mimetic al investitorilor, efectul de turmă explicând în cele din 

urmă de ce o tendință poate continua o perioadă lungă de timp pe piață și de ce evaluările 

financiare pot deveni atât de extreme încât să pară scandaloase celor care cred că oamenii ar 

trebui să își bazeze raționamentele pe o anumită valoare fundamentală calculabilă. 

Investitorii implicați în activitatea piețelor financiare s-au confruntat, indiferent de timp 

sau de loc, în mod frecvent, cu dificultăți legate de alegerea unei variante, opțiunea fiind marcată 

de manifestări conflictuale între abordarea personală rațională și cea a instinctului primar, de 

turmă, care conduce procesul decizional, de multe ori, într-o direcție diferită, dacă nu chiar 

opusă. Chiar și profesioniștii cu experiență pe piața de capital, care nu fac altceva decât să 
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prognozeze și să depășească gândirea sau înțelegerea celorlalți participanți, se întâmplă să cadă 

în această plasă a instinctului de turmă, într-un moment în care gândirea și decizia contrară ar fi 

fost cu adevărat potrivite sau necesare. Criza financiară care s-a manifestat la nivel mondial în 

aceste decenii a făcut ca problema comportamentului de turmă al investitorilor să devină un 

subiect de mare interes. Atunci când indivizii se confruntă cu situații încărcate emoțional, ei 

caută semnale din partea celorlalți, pentru a se alinia coerenței comportamentului de grup.  

Literatura de specialitate care se ocupă cu studiul stărilor emoționale ce influențează 

procesul de luare a deciziilor este bogată în documentări menite să demonstreze că alegerile, 

pozitive sau negative, sunt făcute în funcție de starea de dispoziție a persoanelor investigate, 

contribuția autorilor fiind deosebit de importantă pentru decopertarea elementelor care stau la 

baza anomaliilor întâlnite pe piețele financiare. Subcapitolul intitulat Influența stărilor afective 

sezoniere asupra randamentului pieței de capital prezintă cele mai multe anomalii întâlnite în 

practica financiară, altele decât cele fundamentale și tehnice, încadrate într-o categorie mai largă, 

denumită anomalii calendaristice. Deși este analizat un număr relativ restrâns al anomaliilor 

calendaristice, acestea sunt semnificative din punct de vedere statistic. În acest moment se 

manifestă aproximativ 9.500 de manifestări ale anomaliilor calendaristice. Dintre acestea, doar 

unele rămân semnificative, deoarece anomaliile nu persistă pe termen lung. În mod surprinzător, 

ele își pierd puterea de predicție atunci când sunt descoperite. Toate aceste anomalii identificate 

conduc la schimbări în starea de optimism sau de aversiune față de risc, dispoziții care, la rândul 

lor, afectează deciziile de tranzacționare.  

Aceste studii demonstrează că prețurile acțiunilor de pe piață pot fi influențate de 

schimbările în starea emoțională a investitorilor chiar și atunci când evenimentele de bază sunt 

neutre din punct de vedere economic, din perspectiva costurilor și beneficiilor directe.  

Capitolul 4.  Analiza tehnică - expresie grafică a sentimentelor. În această etapă de 

cercetare a fost făcută o trecere în revistă a două elemente de studiu în comportamentul 

investițional de bază: analiza fundamentală și cea tehnică. Dacă analiza fundamentală ne ajută să 

studiem evoluţia trecută a unei companii, atât cantitativ cât și calitativ, din punct de vedere al 

indicatorilor economici, dar și al examinării managementului, a politicii companiei, cât şi a 

industriei din care face parte aceasta şi a principalilor concurenţi, pentru a putea efectua 

previziuni privind evoluţia sa viitoare şi a preţului acţiunilor emitentului, analiza tehnică vine în 

sprijinul poziționării investitorului pe piață, în vederea construcției unei strategii din 

dimensionarea poziției și stabilirea punctelor de cumpărare, vânzare și marcare a profitului, 

respectiv a pierderilor. Analiza tehnică a fost dezvoltată destul de târziu, în jurul anului 1900, pe 

baza observațiilor făcute de Charles Dow,  primul editorialist al Wall Street Journal și 
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cofondator al Dow Jones & Company. Conceptul, asimilat cu destul de multă greutate în lumea 

financiară ca metodă validă de evaluare a oportunității unei investiții, se bazează pe principii 

precum: tendinţa naturală a preţului; preţul cuprinde toate informațiile prezente; suport şi 

rezistenţă; linii de trend; oscilatori; indicatori; formațiuni grafice; divergente etc. Deși aceste 

concepte cheie erau evidente în practică, explicarea lor, la vremea respectivă, s-a dovedit a fi 

dificilă și cu atât mai greu de cuantificat și integrat într-un sistem de tranzacționare. Analiza 

tehnică este de fapt o știință și o artă în același timp, deoarece depinde mult de experiența și 

talentul, intuiția, analistului financiar, ceea ce induce ideea existenței unui grad destul de mare de 

subiectivitate, element care, trebuie să recunoaștem, apare și în analiza fundamentală, în cadrul 

construcției ipotezelor de evoluție a unei companii.  

Analiza tehnică se folosește vizual, interpretând formațiuni grafice și dinamica prețurilor 

pe chart-uri. Decodarea mesajelor acestor grafice poate indica unde şi când o anumită acţiune 

este oportună a fi  cumpărată, respectiv vândută. Dacă în teorie lucrurile par destul de clare și 

ușor de rezolvat prin folosirea acelorași concepte și instrumente pe orice piață pe care se 

tranzacționează liber, în practică, gestionarea nenumăratelor informații, adeseori contradictorii, 

emise concomitent prin metode de analiză tehnică diferite, se dovedește a fi destul de anevoioasă 

și complexă. Este nevoie de multă experiență pentru filtrarea corectă a informațiilor, pentru 

selectarea trendurilor relevante și realizarea conexiunilor necesare pentru estimarea evoluției 

viitoare a prețurilor valorilor mobiliare, cât și a volumelor de tranzacționare.  

În acest capitol al lucrării se face o trecere în revistă a principalelor concepte și a celor 

mai importanți indicatori din cadrul analizei tehnice, pe baza celor trei componente ale acesteia: 

analiza tehnică subiectivă, analiza tehnică obiectivă sau statistică și elemente de psihologie 

investițională. Asupra acestei ultime ipoteze, care întărește ideea implicației subiectivismului în 

actul de decizie, au fost făcute comentarii extensive în cadrul celorlalte capitole ale lucrării, 

dedicate studiului aprofundat al comportamentului investitorilor pe piața de capital. Sunt 

prezentate instrumentele clasice ale analizei tehnice, instrumente care ajută la cercetarea şi 

urmărirea mişcărilor ciclice ale pieţei, urmărirea tendinţei actuale pentru a stabili când o variaţie 

de preţ va indica un punct de întoarcere a tendinţei și proiectarea în viitor a comportamentului 

trecut şi actual al cursului titlurilor: Teoria Dow, Teoria valurilor Elliott, Teoria undelor Wolfe, 

Teoria Jenkins, Teoria Gann și Analiza Pitchfork.  

În cadrul prezentării teoriilor moderne ale analizei tehnice a fost cuprinsă și abordarea 

fractalică a acesteia. Acest concept are la bază evoluția ciclică a pieței și similitudinea dinamicii 

ei cu aceea a compunerii și exprimării fractalilor care surprind patternuri ce se repetă în aceleași 

forme și pe baza acelorași criterii. Lucrarea dedicată acestei idei revoluționare aparține 
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matematicianului Benoit Mandelbrot, care a reușit să definească proprietățile fundamentale ale 

fractalilor. Aplicarea conceptului, potrivit căruia un fractal este o figură geometrică care poate fi 

separată într-o multitudine de părți, fiecare fiind o reprezentare la scară redusă a imaginii inițiale, 

a permis analiza evoluțiilor cursului unui activ din perspectiva ipotezei piețelor fractale. Teoria 

pune accent pe impactul lichidității pieței și orizontului de investiție asupra comportamentului 

investitorilor.    

John Murphy, unul dintre cei mai apreciați analiști tehnici, face un pas mai departe în 

acest exercițiu excelent de cunoaștere a activelor, înspre care investitorii intenționează să-și 

orienteze resursele. Murphy pornește în lucrarea sa dedicată studiului analizei tehnice de la 

următoarele premise, despre care putem spune că stau la baza acestei arte: evoluția pieței include 

toate informațiile; prețurile se mișcă în trenduri; istoria se repetă; sursele de informare necesare 

sunt prețul, volumul și pozițiile deschise (open interest). 

Acestui capitol i-a fost atașat și un suport aplicativ, subcapitolul Tehnici și strategii de 

tranzacționare aplicate în piața de capital românească și indici internaționali, care cuprinde un 

set complex de reguli de tranzacționare considerate extrem de utile în activitatea de 

tranzacționare zilnică. Pe lângă aceste reguli de tranzacționare care vizează în special 

comportamentul participantului la piață și evitarea implicării sale emoționale, există o 

multitudine de tehnici de tranzacționare care au ca punct de plecare studiul exclusiv al 

instrumentelor financiare prin prisma evoluției lor matematice: Strategia ADX + Oscilatorul 

Stochastic; Strategia Ichimoku; Strategia RSI(2); Strategia benzilor Keltner în complementare cu 

SAR și RMI; Tehnica CCI – timeframe weekly-daily cu semnal corecție trend principal; Strategia 

Mediei exponențiale pivotale 34 în conjuncție cu pivoții zilnici; Strategia SMA(20/150) cu 

confirmare pullback stochastic și semnal MACD. 

Capitolul 5. Studiu de caz: Comportamentul investitorilor din piața românească de 

capital prezintă rezultatele unui sondaj personal efectuat în prima parte a anului 2019 cu scopul 

de a examina caracteristicile investitorilor din România și de a analiza procesul decizional și 

alegerile făcute de aceștia, din perspectiva finanțelor comportamentale.  

Obiectivele cercetării 

Obiectivul cercetării practice este acela de a identifica prezența, modul de manifestare și 

gradul de penetrare/influențare al predilecțiilor cognitive în actul investițional al participanților 

din piața de capital autohtonă. În acest sens s-a plecat de la o bază de chestionare cu o arie de 

aplicabilitate fundamentată pe criterii de vârstă, gen, nivel educațional, disponibilități financiare, 

statut social și situație ocupațională. Prelucrarea răspunsurilor a avut ca scop relevarea 

următoarelor obiective specifice: înțelegerea perspectivei de risc a investitorilor autohtoni; 
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impactului sentimentelor primare în decizia de investire; identificarea resorturilor de gândire și 

decizie în activitatea investițională a respondenților. 

Ipotezele cercetării 

Participanții la piață tind să utilizeze euristici simplificatoare pentru a emite judecăți 

complicate. Plecând de la acest concept valabil în majoritatea acțiunilor cognitive ce stau la baza 

comportamentului uman, se prezumă ideea că și în actul investițional participantul la piață va 

modela informația existentă prin prisma șabloanelor de gândire rapidă, și abia după aceea a 

aprecierilor raționale, a judecăților de valoare și logică. Intersectarea celor două sisteme 

generează divergențe în luarea deciziilor în mod omogen, adesea deciziile fiind diferite pentru 

situații cu un rezultat probabilistic identic. În rândul investitorilor autohtoni este de așteptat să se 

regăsească șabloane cognitive din următoarele categorii: sentimentul posesiunii, conservatorism, 

ancorarea, aversiunea față de pierdere, regretul, maparea, spiritul de turmă ș.a. 

Metodologia folosită 

Metoda de cercetare folosită a fost cantitativă, prin adresarea online a unui chestionar 

cuprinzând un set de întrebări închise. Distribuția chestionarului a avut ca obiectiv atingerea 

tuturor categoriilor investiționale existente prin concentrarea directă înspre societăți de brokeraj, 

administratori de fonduri de investiții, administratori de fonduri de pensii, specialiști, grupuri 

publice dedicate, consultanți financiari, investitori HNWI (High-Net-Worth Individuals).  

Modul de manifestare și gradul de penetrare/infuențare al predispozițiilor cognitive a fost 

observat prin aplicarea unui instrument de cercetare ce a însumat 19 întrebări specifice 

domeniului finanțelor comportamentale și șase întrebări pentru stabilirea statutului socio-

profesional. Definirea statutului socio-profesional a avut ca scop identificarea vârstei, genului, 

disponibilităților financiare, nivelului educațional, statutului social și gradului ocupațional. 

Pentru a oferi relevanță sporită a cercetării, au fost selectate doar răspunsurile de la investitori 

care s-au declarat ca având o minimă experiență în domeniul piețelor de capital. Prelucrarea 

răspunsurilor a condus la emiterea de judecăți calitative asupra gradului de influențare a 

participanților de către anumite predilecții cognitive, identificarea acestora și modul în care 

afectează comportamentul rațional al investitorilor.  

Prezentarea pe scurt a rezultatelor principale 

Modelarea matriceală a răspunsurilor înregistrate a permis obținerea de argumente solide 

ce demonstrează că investitorul autohton este adesea ghidat teoretic de prezumțiile teoriei 

piețelor eficiente, dar comportamental și decizional se lasă influențat de multiple prejudecăți și 

predilecții comportamentale ce îi diminuează eficiența investițională. Se remarcă astfel prezența 

semnificativă a sentimentului de supraîncredere ca fiind una dintre cele mai răspândite erori de 
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sentiment, îmbrăcând fie forma supraestimării abilităților investiționale, fie supraevaluarea 

capacităților de identificare a direcției pieței sau a anumitor active. Efectele directe ale acestei 

anomalii se reflectă în portofoliu sub forma randamentelor suboptimale, tradingului excesiv și 

slabei diversificări. Alte sentimente ce influențează major comportamentul investitorilor 

autohtoni având puterea de a genera șabloane comportamentale sunt frica, respectiv regretul. 

Percepția față de pierdere nu numai că înregistrează valori diferite de la o persoană la alta, dar și 

în cazul aceluiași individ ea este variabilă în funcție de context. Influența prezentului este 

definitorie și schimbă pe termen scurt percepția asupra pierderii. Regretul de a fi ratat 

oportunitatea unui profit cântărește deopotrivă de mult în conștiința investitorilor și, în mod 

particular, capătă o importanță sporită în rândul investitorilor profesioniști sau al celor cu 

experiență. Aceste categorii de investitori profesionali poartă răspunderea justificării în fața 

celorlalți, ipostază care stârnește puternice sentimente de regret privind retrospectiv la 

performanța ratată. Așadar, în anumite situații, chiar categoriile care se prezumă a fi mai 

raționale în raport cu abordările lor față de piață și delimitările față de predispoziții cognitive 

sunt predispuse să adopte șabloane emoționale suplimentare. 

Concluziile cercetării  

Teoria clasică prezintă investitorul din piața de capital într-o lumină rațională, nealterată 

de evenimente psihologice externe, influențe sau predispoziții comportamentale și într-o asiduă 

căutare a maximizării profitului în condiții de adaptare a riscului.  

Teoria comportamentală înlătură această imagine idealizată a investitorului și îi dă 

conotații umane, în care acesta se ghidează în procesul investițional nu numai prelucrând și 

aplicând vasta resursă economică existentă, dar și aplicând conștient sau nu propriile șabloane 

comportamentale. 

Din studiul răspunsurilor oferite de către cei 236 de investitori la cele 19 întrebări ale 

chestionarului aplicat rezultă că investitorul tipic al pieței de capital românești se regăsește prin 

atitudine și decizie mai mult în litera și spiritul teoriei comportamentale, nu însă fără a înțelege 

într-o măsură consistentă importanța investițiilor printr-o abordare pragmatică și rațională. 

Concluzia spre care orientează rezultatele studiului indică imperativul conlucrării celor 

două teorii, care se complementează, funcționează precum o ecuație cu două necunoscute 

dependente una de cealaltă, indisolubil legate și permanent conectate.   

Actualitatea și gradul de studiere a temei de cercetare 

Problematica tezei a fost structurată astfel încât noutatea ştiinţifică şi valoarea practică a 

lucrării să rezide în demonstrarea ipotezei că finanțele comportamentale dețin într-adevăr 

instrumente puternice, nu numai în înțelegerea mai profundă a cauzelor intuitive a unora dintre 
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comportamentele investitorilor legate de luarea deciziilor financiare, ci și în folosirea lor 

eficientă în activitatea practică de pe piața de capital. Aceste instrumente ajută profesioniștii din 

domeniul investițiilor financiare să dobândească o înțelegere mai profundă a direcțiilor de 

abordare a deciziilor lor, cât și celor ale clienților lor.  

Teza ilustrează faptul că în ultimii 50 de ani, teoria și practica financiară au cunoscut o 

evoluție fără precedent. Cercetarea academică a avut un rol hotărâtor în înțelegerea modului în 

care funcționează piețele financiare, cât și a comportamentului investitorilor. Cercetarea 

academică a stimulat inovația financiară și a condus la dezvoltarea piețelor și a noi instrumente 

financiare. 

O constatare esențială a cercetării prezente este faptul că, fie și numai simpla 

conștientizare a existenței distorsiunilor cognitive și a slăbiciunilor inerente condiției umane în 

luarea deciziilor, ajută într-o proporție semnificativă la evitarea acestora, iar abordarea lor activă 

poate oferi rezultate îmbunătățite.  

O concluzie crucială a tezei este că o aplicare mai largă a constatărilor științei finanțelor 

comportamentale are nu numai capacitatea de a îmbunătăți randamentul investițiilor 

participanților la piață, ci și de a ameliora derapajele comportamentale iraționale, contribuind la 

reducerea tendinței acestora de a genera crize financiare sau alte evenimente dramatice. 

Potrivit scopului și obiectivelor tezei, menționate mai sus, este de așteptat ca această 

lucrare să contribuie la dezvoltarea studiilor teoretice și empirice în domeniul luării deciziilor în 

finanțele comportamentale, generând interes pentru continuarea dezbaterilor și cercetărilor 

asupra modului în care agenții economici, investitorii etc. pot deveni mai eficienți în adoptarea 

deciziilor financiare corecte.  
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1. PERSPECTIVA ECONOMICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ A INVESTIȚIILOR PE PIEȚELE 

DE CAPITAL 

 

 1.1. MIZELE DEZVOLTĂRII TEORIILOR FINANCIARE ÎN ULTIMA 

JUMĂTATE DE SECOL   

Pentru a înțelege o piață de capital, este nevoie să cunoaștem, pe de o parte, modelele 

economice și financiare care exprimă echilibrul și performanțele acesteia în contextul 

globalizării și, pe de altă parte, să explicăm, în termeni științifici, comportamentul oamenilor în 

privința administrării banilor pe această piață.   

Dacă în primul caz, cunoașterea aprofundată a modelelor economice și financiare, 

mecanismelor și instrumentelor de lucru specifice, ne aflăm pe un teren relativ stabil din 

perspectiva abordărilor teoretice necesare pentru realizarea unei radiografii obiective a pieței de 

capital, în cel de al doilea caz, comportamentul investitorilor, înțelegerea și, cu atât mai mult, 

explicarea acestuia rămâne un deziderat, chiar dacă studiile în domeniul finanțelor 

comportamentale au înregistrat o evoluție remarcabilă în ultimele decenii.  

Desigur că teoriile economice și financiare, în sine, nu reprezintă altceva decât soluții 

ideale care, pentru a le fi demonstrată validitatea, trebuie analizate din perspectiva rezultatelor pe 

care le generează pe piața de capital. O privire retrospectivă asupra dinamicii activității de 

cercetare evidențiază legături directe între declanșarea crizelor economice și evoluția teoriilor 

economice și financiare (Bekaert & Campbell, 1997), fapt care vine în sprijinul ideii că practica 

se schimbă mult mai repede decât abordările de ordin formal-analitic. În mod evident, 

globalizarea și informatizarea au reprezentat factori majori de schimbare accelerată. Teoria 

economică este extrem de cuprinzătoare în privința conceptelor noi lansate de specialiștii 

preocupați de înțelegerea naturii și consecințelor generate de fenomenul globalizării care a 

schimbat fundamental istoria omenirii (Beck, 2003). Amploarea și complexitatea proceselor 

economice și financiare, dinamica variabilă în diverse domenii ale societății au făcut însă 

imposibil consensul cu privire la definirea conceptelor și, cu atât mai puțin, în ceea ce privește 

cunoașterea și controlul pieței de capital la scară mondială.  

În acest cadru teoretic extrem de laborios, abordarea globalizării din perspectiva evoluției 

economice internaționale a ultimelor decenii a trebuit relaționată, în mod inevitabil, de 

progresele înregistrate în cadrul sistemului monetar-financiar internațional. Procesul de 

globalizare economică, susținut de puterea comunicațiilor moderne, dar mai ales mutațiile 

intervenite în comportamentul jucătorilor financiar-valutari, au favorizat extinderea ariei de 

studiu în domeniul finanțelor (Mionel, 2011). Integrarea progresivă a piețelor financiare 
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naționale a condus la apariția unei noi configurații financiare la nivel mondial. Dezvoltarea 

explozivă a tehnologiei informației și comunicațiilor a favorizat fenomenul de transparență și de 

integrare a piețelor și relațiilor monetar-financiare internaționale, a facilitat executarea rapidă a 

tranzacțiilor, a optimizat procesele de adoptare și executare a deciziilor financiare, dar în același 

timp a intensificat procesul de restructurare pentru a putea face față concurenței tot mai 

puternice. Inovația tehnologică a asigurat nu numai „platforma” pe care s-a construit 

globalizarea economică și financiară, dar a fost și mecanismul prin care s-a pus în mișcare 

globalizarea comportamentală a actorilor economici și a investitorilor. Mijloacele de informare, 

comunicare și acțiune la distanță au permis intervenția rapidă a acestora pe orice piață din lume, 

la orice oră, dar mai ales au facilitat valorificarea oportunităților în timp real. Conexiunile 

sociale, economice și politice generate de globalizare și de inovarea tehnologică au avut ca 

rezultat crearea unor interdependențe care au transformat lumea într-un ”vaste casino où les 

tables de jeu sont réparties sur toutes les longitudes et toutes les latitudes. Le jeu et les enchères, 

auxquelles participent des millions de joueurs, ne s'arrêtent jamais.”1 (Allais, 1999: 71).  

În ultimii 50 de ani, teoria și practica financiară au cunoscut o evoluție fără precedent. 

Cercetarea academică a avut un rol hotărâtor în înțelegerea modului în care funcționează piețele 

financiare, cât și a comportamentului investitorilor. Cercetarea academică a stimulat inovația 

financiară și a condus la dezvoltarea piețelor și a noi instrumente financiare. Numărul de lucrări 

de specialitate în domenii precum teoria portofoliului, teoria stabilirii prețurilor activelor de 

capital, teoria structurii dobânzii, teoria structurii capitalului, teoria piețelor eficiente etc. 

aproape că a depășit limitele imaginabilului. Noua viziune asupra societății ca sistem de evoluție 

a rețelelor interconectate a oferit o perspectivă complet diferită, care a generat emulație în rândul 

diverselor categorii de specialiști pentru cercetarea unor „teritorii” neexplorate.  

Dacă teoriile economice neoclasice, cum ar fi maximizarea utilității așteptate, așteptările 

raționale, echilibrului general și piețele eficiente au dominat literatura de specialitate o lungă 

perioadă de timp, dinamica pieței din ultimele decenii a deschis noi perspective și s-au înregistrat 

progrese remarcabile în neuroștiințele cognitive, inteligența artificială, comportamentul 

economic și financiar sau în utilizarea algoritmilor genetici și evolutivi în investigarea piețelor 

financiare. Noile concepte științifice, precum dinamica neliniară, haosul determinist, fractalii, 

mulțimile fuzzy etc. au început să își facă loc în teoria economică modernă, promițând noi 

descoperiri, dar în același timp și revizuiri ale conceptelor existente.  

	
1	„vast cazinou unde mesele de joc sunt repartizate la toate longitudinile și latitudinile. Jocuri de 
noroc și licitații, care implică milioane de jucători, nu se opresc niciodată.” (t. a.)	
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Progresul economic și financiar internațional extrem de dinamic a generat și efecte mai 

puțin dorite, devansând capacitatea de adaptare a economiei mondiale și conceperea unui sistem 

adecvat de analiză și practică financiară. Importanța și amploarea fenomenului a generat 

emulație în rândul teoreticienilor, ceea ce a accelerat viteza de completare a „zestrei” doctrinare 

referitoare la noile realități economice și financiare. Dezvoltarea abordărilor behavioriste a 

reprezentat nu numai un răspuns la imperfecțiunile teoriilor economice tradiționale, dar și una 

dintre principalele direcții care au schimbat gândirea economică a ultimei jumătăți de secol.  

Ideea principală a abordării behavioriste se bazează pe convingerea că nu este posibil să 

se obțină prognoze economice sau financiare eficiente prin reducerea comportamentului 

agenților economici la procesul de luare a deciziilor raționale. Cercetătorii au observat că 

modelele construite pe această ipoteză manifestă o deviere semnificativă în perioadele de 

creștere economică și nu funcționează, de cele mai multe ori, în momentul apariției crizei 

financiare. Teoriile normative economice presupun trei caracteristici ale modului de gândire 

uman - raționalitate nemărginită, voință nemărginită, egoism nemărginit –, caracteristici însă 

imposibil de observat, ca atare, în economia reală. Noile abordări behavioriste pun în lumină 

aceste deficiențe, oferind o altă viziune asupra comportamentului uman, nu întotdeauna rațional.  

În mod surprinzător, cercetătorii care au venit cu explicații argumentate au fost psihologi, 

și nu economiști. Experimentele acestora și-au dovedit utilitatea în domeniul economic și 

financiar, deoarece au putut aduce o serie de clarificări asupra modului în care oamenii iau 

decizii, care nu întotdeauna sunt raționale. Primii care au început a descrie și clasifica multe din 

atitudinile la care indivizii recurg în momentul în care sunt puși să facă alegeri dificile au fost 

Kahneman și Tversky, urmați apoi de o serie întreagă de cercetători – psihologi și economiști – 

care au pus bazele unui nou domeniu: comportamentul economic și financiar sau finanțele 

comportamentale. 

Cercetarea comportamentului în finanțe a preluat prin transfer de la psihologi multe 

dintre modalitățile de înțelegere și aplicare a sistemului de luare a deciziilor financiare, acordând 

o atenție specială limitărilor cognitive. Oricum, psihologia în sine a jucat un rol limitat în cadrul 

teoriilor financiare care presupun că indivizii maximizează utilitatea așteptată folosind regulile 

probabilității și statisticii. Ipoteza pieței eficiente, deși nu a fost singurul model economic care a 

descris comportamentul pe piața financiară, a fost paradigma centrală în economia financiară 

timp de mai multe decenii. Recunoașterea faptului că anumite aspecte în luarea deciziilor nu sunt 

compatibile cu ipoteza pieței eficiente, cât și a faptului că manifestările comportamentale 

individuale pot influența rezultatele de pe piață, au reprezentat suficiente motive care au generat 

un veritabil val de interes în cercetarea comportamentului în finanțe.  
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Apariția finanțelor comportamentale a reprezentat un teren fertil pentru analiza modului 

în care investitorii iau decizii sub influența factorilor psihologici, punând sub semnul întrebării 

metodele tradiționale de modelare a comportamentului investitorilor. Acest teren integrează 

variate domenii, precum psihologia, sociologia și alte științe comportamentale pentru a explica 

comportamentul individual, comportamentul de grup, precum și pentru a prognoza tendințele 

piețelor financiare. Noua disciplină a cunoscut o evoluție extrem de rapidă și un acord la fel de 

mare, cel puțin în privința modului în care investitorii iau decizii și funcționează piețele de 

capital. Richard Thaler (1999:16) își exprimă însă convingerea că ”Behavioral finance is no 

longer as controversial a subject as it once was. As financial economists become accustomed to 

thinking about the role of human behavior in driving stock prices, people will look back at the 

articles published in the past 15 years and wonder what the fuss was about. I predict that in the 

not-too-distant future, the term «behavioral finance» will be correctly viewed as a redundant 

phrase. What other kind of finance is there? In their enlightenment, economists will routinely 

incorporate as much «behavior» into their models as they observe in the real world. After all, to 

do otherwise would be irrational.”2. 

 

1.2. MODELE DE SELECȚIE ȘI GESTIUNE A PORTOFOLIILOR DE TITLURI 

FINANCIARE  

Concentrarea asupra activităților financiare, cu focalizare asupra gradului de 

incertitudine/risc și identificare a unor opțiuni/alternative temporale și spațiale a impulsionat 

dezvoltarea conceptelor care definesc fundamentele economiei financiare. Cele mai vechi și, în 

același timp, cele mai simple metode de gestionare a riscului pe piețele financiare au fost 

analizele fundamentale, prin intermediul cărora se încerca identificarea cauzelor care determină 

modificarea prețului activelor. Analiza mediului – companii relevante, industria respectivă sau 

anumite aspecte ale economiei – s-a dovedit a fi un demers extrem de anevoios și nefolositor în 

previzionarea consecințelor asupra prețurilor acțiunilor bursiere. Au urmat analizele tehnice, care 

au adăugat, în cadrul de recunoaștere a modelelor de stabilire a prețurilor, volumul și alți 

indicatori relevanți pentru tranzacționare. Acest tip de analize, concepute să funcționeze pe 
	

2	„Finanțele comportamentale nu mai reprezintă un subiect la fel de controversat cum a fost 
odată. Așa cum economiștii financiari s-au obișnuit cu sistemul de gândire despre rolul 
comportamentului uman în conducerea prețurilor acțiunilor, tot la fel oamenii vor privi articolele 
publicate în ultimii 15 ani și se vor minuna ce tam-tam a fost atunci. Eu prevăd că, în viitorul nu 
prea îndepărtat, termenul de „finanțe comportamentale”, va fi privit ca o expresie redundantă. Ce 
alt tip de finanțe este acesta? În modul lor de înțelegere, economiștii vor încorpora la fel de mult 
„comportament” în modelele lor pe cât vor observa în lumea reală. La urma urmei, dacă s-ar 
proceda altfel ar fi iraţional.” (t. a.) 
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moment, nu au putut însă constitui un fundament solid pe care să se poată construi un sistem 

global de gestionare a riscurilor. Ceea ce astăzi numim „finanțe moderne”, domeniu rezultat din 

matematica aplicată - mathematics of chance - și statistică, a apărut ca reacție la ineficiența 

metodelor și instrumentelor puse la dispoziție de analiza fundamentală și tehnică (Mandelbrot & 

Hudson, 2004). 

 Ce surprinde în cadrul acestor permanente cercetări, legate de gestionarea riscului sau de 

găsirea unor tipare de estimare a randamentelor așteptate, este faptul că ”the earliest statements 

of the theory were the most powerful ones, and were followed by weaker conceptions.” 3 

(Lengwiler, 2009:  535).  

 

1.2.1.  Istoria timpurie a teoriei portofoliului 

Dacă facem abstracție de problema de matematică privind posibilitatea distribuirii 

șanselor în jocurile de noroc (corespondența dintre Blaise Pascal și Pierre de Fermat, purtată de-a 

lungul anului 1654), considerată a fi cea mai veche abordare în teoria probabilității (Adamson, 

1994), ori de Tabelul lui Loyd (1687), prima structură asemănătoare cu a unei baze de date 

contemporane în domeniul previziunii riscului, Daniel Bernoulli este primul care postulează 

funcția de utilitate în Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, publicată 

în 1738 (Marques de Sa’, 2008). Bernoulli a observat că ”no valid measurement of the value of a 

risk can be obtained without consideration being given to its utility, that is to say, the utility of 

whatever gain accrues to the individual or, conversely, how much profit is required to yield a 

given utility. However it hardly seems plausible to make any precise generalizations since the 

utility of an item may change with circumstances. Thus, though a poor man generally obtains 

more utility than does a rich man from an equal gain (Paradoxul de la Sankt-Petersburg s. n.), it 

is nevertheless conceivable, for example, that a rich prisoner who possesses two thousand ducats 

but needs two thousand ducats more to repurchase his freedom, will place a higher value on a 

gain of two thousand ducats than does another man who has less money than he.”4 (Bernoulli, 

	
3	„cele mai timpurii concepte teoretice au fost și cele mai puternice, fiind urmate de concepții 
mai slabe” (t. a.)	
4	„nu se poate obține nicio măsură validă a valorii unui risc fără a se lua în considerare utilitatea 
acestuia, adică utilitatea oricărui câștig acumulat de către individ sau, invers, cât de mult este 
nevoie pentru a obține o utilitate dată. Cu toate acestea, pare greu de făcut generalizări precise, 
deoarece utilitatea unui element se poate schimba în funcție de circumstanțe. Astfel, deși un om 
sărac obține în general mai multă utilitate decât un om bogat dintr-un câștig egal (Paradoxul de 
la Sankt-Petersburg s. n.), este totuși de conceput, de exemplu, că un prizonier bogat care posedă 
două mii de ducați, dar are nevoie de încă două mii de ducați pentru a-și răscumpăra libertatea, 
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1954: 23-24). Bernoulli relevă astfel relația dintre risc și utilitate anticipată. Ideea că într-un joc 

de noroc creșterea utilității generată de câștig ar putea fi mai mică decât scăderea utilității 

generată de pierdere reprezintă nu doar o simplă definire a principiului utilității marginale 

descrescânde, ci și punctul de plecare al Teoriei economice neoclasice. 

Cercetările întreprinse ulterior au permis cunoașterea avansată a sistemelor de alocare și utilizare 

a resurselor economice, în special monetare într-un mediu incert, marcat de riscuri asociate cu 

rezultate viitoare. Louis Bachelier se numără printre pionierii studiului piețelor financiare. El 

este primul om se știință care a utilizat analiza statistică pentru studierea cursurilor bursiere. În 

anul 1900, Bachelier a formulat Teoria speculației, propunând modelul pașilor aleatori pentru 

analiza investițiilor financiare. Chiar din introducere, Bachelier face precizarea că, fără îndoială, 

teoria probabilităților nu se poate aplica la mișcările prețurilor cotate, iar dinamica Bursei de 

Valori nu va fi niciodată o știință exactă. ”However, it is possible to study mathematically the 

static state of the market at a given instant, that is to say, to establish the probability law for the 

price fluctuations that the market admits at this instant. Indeed, while the market does not 

foresee fluctuations, it considers which of them are more or less probable, and this probability 

can be evaluated mathematically.”5 (Bachelier, 1900: 1). 

Matematicianul francez a făcut observația că investitorii de pe piața financiară iau decizia 

de plasament în funcție de „șocurile” (evenimentele) aleatorii care se produc în sistem după o 

probabilitate matematică (clopotul lui Gauss), dar și în funcție de probabilitatea producerii unor 

evenimente viitoare. Suma evenimentelor/șocurilor remarcate de fiecare participant de pe piață 

duce la formarea prețurilor care evoluează aleatoriu. Varianța și deviația câștigurilor nu depind 

de informațiile disponibile în momentul luării deciziei. Faptul că nimeni nu poate cunoaște 

evenimentele viitoare în momentul luării deciziei demonstrează că prețurile activelor financiare 

se formează corect (fair game). Modelul matematic propus de Bachelier, care are ca element 

principal de referință faptul că estimările bazate pe informațiile prezente nu pot explica evoluția 

așteptată a randamentul unui titlu în viitor, a influențat, fără îndoială, dezvoltarea teoriei 

portofoliului modern. Criticată la vremea respectivă, teoria a fost apreciată ulterior de 

	
va pune mai multă valoare pe un câștig de două mii de ducați decât un alt om care are mai puțini 
bani decât el.” (t. a.)	
5	„Cu toate acestea, este posibil să se studieze matematic starea statică a pieței la un anumit 
moment, și anume, să se stabilească legea probabilității pentru fluctuațiile prețurilor pe care piața 
le admite la acest moment. Într-adevăr, în timp ce piața nu anticipează fluctuațiile, ea apreciază 
care dintre ele sunt mai mult sau mai puțin probabile, iar această probabilitate poate fi evaluată 
matematic.” (t. a.)	



	 23	

economiștii contemporani care au așezat-o la baza teoriei pieței financiare (Courtault, Kabanov, 

Bru, Crepel & Lebon, 2000).  

Importanța distincției între risc și incertitudine în cadrul unei analize economice a fost 

formulată pentru prima dată de Frank H. Knight în lucrarea Risk, Uncertainty and Profit, editată 

în 1921. Knight afirmă că ”There is a fundamental distinction between the reward for taking a 

known risk and that for assuming a risk whose value itself is not known.”6 (Knight, 1964: 43 - 

44).  Economistul american este de părere că un risc cunoscut este uşor de convertit într-o 

certitudine eficientă, în timp ce adevărata incertitudine nu poate fi supusă măsurătorilor (Knight, 

1964). Interpretarea dată de Knight riscului se referă la faptul că investitorul poate atribui 

probabilități matematice evenimentelor viitoare, în tip ce incertitudinea se referă la cazurile în 

care caracterul aleator al evenimentelor nu poate fi exprimat în termeni probabilistici. Denumită 

ulterior „incertitudinea Knightiană”, teoria cu privire la diferența dintre risc și incertitudine a 

generat ample dezbateri. Deși nu s-a ajuns nici în prezent la un rezultat unanim acceptat, 

explicațiile date de Knight au fost de un real folos în clasificarea celor mai importante teorii cu 

privire la formularea deciziei în condiții de risc sau incertitudine: Teoria utilității așteptate cu 

probabilități obiective (von Neumann & Morgenstern, 1944), Teoria aversiunii față de risc 

în 1959), Teoria utilității așteptate cu probabilități subiective (Arrow în anul 1953 și Debreu 

(Savage, 1954) ș.a.  

  Istoria teoriilor financiare este un domeniu interesant de studiu asupra modului în care s-

au intersectat și au interacționat abstractizările teoretice și aplicațiile practice. Multe dintre 

contribuțiile originale din domeniul teoriei financiare, care păreau inițial simple ipoteze 

imposibil de pus în practică, s-au dovedit a fi ulterior cadre de referință în analiza și 

fundamentarea deciziilor financiare. Începută ca o modestă propunere de colaborare din partea 

matematicianului de origine maghiară John von Neumann și economistului german Oskar 

Morgenstern, lucrarea Theory of Games and Economic Behavior, a revoluționat, după publicarea 

sa în 1944 de către Princeton University Press, nu numai domeniul economic, ci a deschis 

drumul unor numeroase dezvoltări teoretice şi practice în sfera socială, politică, militară și chiar 

în negocierile salariale din marile ligi de baseball. Cu toate că nu era nou, conceptul de utilitate 

așteptată teoretizat de cei doi autori a conferit precizie şi obiectivitate în procesul de luare a 

deciziilor în condiții de risc şi incertitudine. Definind jocul ca orice interacțiune între diverşi 

agenţi, guvernată de un set de reguli specifice care stabilesc mutările posibile ale fiecărui 

	
6	„Există o distincţie fundamentală între recompensa asociată asumării unui risc cunoscut şi 
aceea a asumării unuia a cărui valoare nu este cunoscută.” (t. a.)	
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participant şi câștigurile pentru fiecare combinaţie de mutări (von Neumann & Morgenstern, 

1944), autorii promovează un principiu de bază în luarea deciziilor, conceptualizând utilitatea 

așteptată pe baza probabilităților statistice. Ei demonstrează că, dacă alegerile unui individ sunt 

făcute după anumite reguli, este posibil să se derive utilitatea (sau oportunităţile), astfel încât o 

alternativă cu consecinţe probabilistice să fie preferată alteia, în cazul în care utilitatea așteptată 

este mai mare. Modelul utilității expectate cu probabilități obiective promovat de autori lua în 

considerare felul în care oamenii apreciază aceeași opțiune, calculând utilitatea pe care o are 

pentru o anumită persoană, în cadrul aceluiași raport al utilităților și probabilităților. Abordarea a 

fost criticată, deoarece pornește de la premisa că probabilitățile sunt cunoscute și au un caracter 

obiectiv, aspect discutabil din perspectiva unei alegeri, oricare ar fi aceasta, care duce la rezultate 

aleatorii.  

Leonard J. Savage a venit cu un nou cadru de analiză a utilității anticipate, folosind 

probabilități subiective. Savantul american spune că luarea deciziilor în condiții de incertitudine 

se referă la situații în care alegerea unei direcții de acțiune nu determină un singur rezultat, de la 

sine. Evaluarea unei acțiuni în fața incertitudinii implică opțiunea decidentului pentru posibile 

consecințe și convingeri personale privind realizarea probabilă. Teoria utilității așteptate 

subiective a lui Savage postulează o structură preferată, descrisă axiomatic, care permite 

exprimarea numerică a evaluării factorului de decizie a consecințelor prin funcția de utilitate, și 

anume a credințelor sale cu privire la probabilitatea (subiectivă) de estimare a mulțimii tuturor 

evenimentelor și evaluarea actelor prin expectații matematice ale utilității cu privire la 

probabilitatea subiectivă (Savage, 1954). Probabilitatea este, astfel, pur subiectivă întrucât ea 

depinde întotdeauna de tot ceea ce individul cunoaşte în prezent (raportat la experienţa, 

prejudecăţile şi limitele personale de cunoaștere). În acest context, subiectivismul se remarcă 

prin faptul că  persoane diferite, care dispun de aceleaşi informaţii, pot da probabilităţi diferite 

aceleiaşi ipoteze. 

Observând cât este de dificilă precizarea modului în care riscul şi incertitudinea afectează 

deciziile economice, Kenneth J. Arrow, în anul 1953, și Gerard Debreu, în 1959, au abordat 

creșterea sau descreșterea gradului de incertitudine şi modificarea comportamentului 

decidentului din perspectiva „stării naturale” (state-of-nature) și alegerii acțiunilor viitoare. 

Abordarea se bazează pe faptul că bunurile pot fi diferenţiate nu doar prin proprietăţile lor fizice 

sau locul lor în spaţiu şi timp, ci şi prin locul lor în în starea respectivă (state-of-nature). Teoria 

lor, elementar de simplă prin logica gândirii, a făcut senzație. Introducerea conceptului de „state-

of-nature” – evenimentul la momentul T (situarea într-un spațiu dat) – a deschis noi posibilități 

de analiză, deoarece un produs pentru a avea identitate trebuie să fie disponibil în perioade și 
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împrejurări diferite. Folosind această tehnică de abordare a teoriei deciziilor în condiții de 

incertitudine și risc, autorii au reușit să demonstreze că punctul de echilibru există și că el este 

unic. Conceptul a fost ulterior dezvoltat în Teoria echilibrului general.  

Chiar dacă noile abordări nu au stârnit ecoul dorit la vremea respectivă în rândul 

cercetătorilor, și nici nu au generat rezultate semnificative referitoare la investițiile de pe piețele 

de capital, aceste modele economice abstracte au constituit fundamentul pentru descoperirile și 

aplicațiile ulterioare din domeniul financiar.  

 

1.2.2. Teoria modernă a portofoliului 

Principalele teorii care au început să se contureze la jumătatea secolului trecut – Teoria 

portofoliului, Teoria piețelor eficiente, Teoria generală a prețurilor activelor etc. – au conferit 

economiei financiare unicitate, originalitate, dar mai ales utilitate, în condițiile în care cercetarea 

a început să se orienteze cu prioritate asupra variabilelor economice reale, cuantificate exclusiv 

financiar. Teoria portofoliului modern, în special, a început să se bucure de un interes major din 

partea cercetătorilor, iar modelele financiare lansate ulterior au jucat un rol important în acest 

proces alert de dezvoltare a curentelor doctrinare. O serie întreagă de reputați economiști a 

încercat să elaboreze modele statistico-matematice prin intermediul cărora să se poată efectua 

evaluarea rentabilității şi riscului portofoliilor de titluri financiare.  

Economistul american, Harry Markowitz, este cel care a pus bazele Teoriei moderne a 

portofoliului eficient. La jumătatea secolului trecut, Markowitz a propus o metodă inovatoare 

pentru optimizarea portofoliului în condiții de incertitudine. Cercetătorul și-a fundamentat teoria 

pe modul în care investitorii, cu un comportament rezervat în privința riscului, au tendința de a-și 

alcătui portofoliile în așa fel încât să realizeze câștiguri optime în raport cu un anumit nivel de 

risc de piață (Markowitz, 1952). Studiul comportamentului investitorilor pe piața financiară l-a 

ajutat să direcționeze dezvoltarea teoriei către o zonă pragmatică a finanțelor, astfel încât decizia 

de constituire a unui portofoliu de active financiare să răspundă, pe de o parte, situației existente 

pe piață, iar pe de alta, să satisfacă obiectivele investitorului. Ipotezele de la care pornește 

Markowitz în susținerea teoriei sale, Portofolio Selection, se bazează pe câteva reguli observate 

în comportamentul investitorilor (Anghelache & Anghel, 2013: 5): „Modelul elaborat de către 

Markovitz are la bază o serie de ipoteze ce pot fi sintetizate astfel: 

- Investitorii consideră fiecare alternativă de investiţie ca fiind reprezentată prin 

distribuția probabilităților de profit sperat într-o perioadă de timp.  

- Investitorii maximizează utilitatea sperată într-o perioadă de timp, iar curba 

utilității maximizează utilitatea marginală a bunăstării lor.  
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- Investitorii estimează riscul pe baza modificărilor în profiturile sperate.  

- Investitorii iau decizii numai pe baza riscului şi a profitului sperat, deci curba 

utilității este exprimată ca o funcție de profit așteptat şi varianță a profitului.  

- Pentru un nivel dat al riscului, investitorii preferă un profit mare; pentru un nivel 

dat al profitului așteptat, investitorii preferă riscul mai mic.”  

Potrivit opiniilor avansate de Markowitz, investitorul nu poate obține beneficii fără să își 

asume un risc corespunzător. Deoarece nu poate cunoaște cu certitudine viitorul, el are 

posibilitatea să anticipeze. În cadrul modelului formulat de economistul american, titlurile sunt 

corelate două câte două. În acest fel, investitorul poate stabili proporția titlurilor în cadrul 

portofoliului pentru a putea identifica portofoliul cu varianță minimă absolută. Metoda, greoaie 

deoarece implică un număr foarte mare de informații pentru efectuarea analizei financiare, 

permite corelarea titlurilor care prezintă cea mai bună rentabilitate pentru un anumit risc. Selecția 

portofoliului se realizează în mai multe etape care se bazează pe comportamentul investitorilor și 

caracteristicile instrumentelor financiare. În prima fază, investitorul trebuie să facă o analiză a 

titlurilor de valoare existente pe piața de capital. Acest studiu îi va permite să formuleze predicții 

referitoare la performanțele titlurilor de valoare viitoare în materie de rentabilitate și risc. El va 

putea selecta astfel, într-o etapă ulterioară, un portofoliu care i-ar putea aduce rentabilități 

maxime raportate la nivelul cel mai scăzut de risc.  

Markowitz formulează pentru prima dată principiul potrivit căruia, dacă investitorul 

dorește reducerea riscului într-un portofoliu trebuie să aibă în vedere diversificarea titlurilor 

financiare (Markowitz, 1959). Dintr-o multitudine de active riscante, investitorul poate stabili o 

limită eficientă a portofoliului optim care oferă câștigul maxim așteptat pentru un anumit nivel 

de risc. Noțiunea de „frontieră eficientă” introdusă de Markowitz se axează pe ipoteza mediei 

câștigului maxim admisibil ce poate fi obținut în funcție de diferite niveluri ale riscului sau în 

funcție de riscul minim pentru diferite niveluri ale câștigului mediu, caz în care riscul este dat de 

varianța câștigurilor din cadrul portofoliului. În felul acesta, investitorul are posibilitatea să 

aleagă portofoliul dorit din cadrul portofoliilor eficiente, în funcție de pragul de risc-rentabilitate 

(„frontiera eficientă”), pe baza predicțiilor anterioare.  

Cercetările întreprinse de Markowitz au reprezentat o contribuție importantă la elaborarea 

unui model economico - matematic privind eficiența alegerii în cadrul portofoliului, dar nu 

trebuie de neglijat dificultățile de aplicare a modelului, determinate de numărul foarte mare de 

informații necesare pentru aplicare, cât și limitele cauzate de faptul că nu reușește să surprindă 

evoluțiile viitoare ale titlurilor sub influența factorilor macroeconomici sau a factorilor specifici 

titlurilor individuale.  
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Modelul lui Markowitz a fost abordat ulterior de Sharpe (1963), dintr-o perspectivă 

simplificată a modului de selecție a titlurilor. Acești cercetători au încercat să găsească o metodă 

care să conducă la diminuarea numărului de informații necesare pentru gruparea intercorelărilor 

dintre titlurile grupate câte două. Ei au observat că piaţa de capital este în echilibru când toţi 

investitorii deţin o combinaţie între titlul financiar fără risc şi portofoliul pieţei (compus din toate 

titlurile riscante existente pe piaţă la un moment dat). Consecința acestei observații a fost faptul 

că echilibrul prețurilor titlurilor financiare poate fi descris ca o combinație liniară a prețului 

titlului financiar și valoarea de piață a portofoliului. Cu alte cuvinte (Milne, 2004: 7), ”the 

expected rate of return on any asset can be written as the risk-free rate of interest plus the 

asset’s normalized covariance with the market, times the difference between market’s expected 

rate of return and the risk-free rate.”7.  

 

1.2.3. Modelul de evaluare a activelor financiare - C. A. P. M. 

Modelul de evaluare a activelor financiare a fost pentru prima dată prezentat de Sharpe, 

sub denumirea CAPM (Capital Asset Pricing Model), fiind urmat ulterior de comentariile lui 

Lintner, în 1965, și Mossin, un an mai târziu. Shape a fost însă primul care a pus în evidență 

legătura directă între rentabilitatea unui titlu financiar şi rentabilitatea unui portofoliu care 

cuprinde toate titlurile existente pe piaţă la un moment dat. Spre deosebire de Hary M. 

Markowitz care propunea gruparea titlurilor două câte două, William F. Sharpe avansează un 

sistem diagonal de selecție a titlurilor și introducerea în portofoliu a activului fără risc, 

demonstrând astfel că există o nouă frontieră de eficiență, cu o formă particulară, aceea a unei 

drepte, cunoscută sub denumirea Capital Market Line (Sharpe, 1964). Ecuația dreptei CML este:  

         RT – rf 
Rp = rf + ——— σp 

           σT 

Ecuația măsoară randamentul așteptat al unui portofoliu de active riscante (Rp), unde: rf 

reprezintă rata dobânzii fără risc a pieței, RT reprezintă riscul titlului în raport cu piața sau prețul 

unitar al riscului de piață, σp reprezintă deviația standard a randamentelor portofoliului, iar σT 

abaterea standard a randamentelor pieței. 

Sharpe are meritul de a fi introdus noțiunea de portofoliu al pieței care conține câte un 

titlu din fiecare, ponderea acestuia calculându-se în funcție de raportul dintre valoarea de piață a 

fiecărui titlu și valoarea totală a pieței. În felul acesta, se poate stabili relația liniară între 
	

7 „rata rentabilității așteptate a oricărui titlu financiar poate fi exprimată ca fiind rata fără risc a 
dobânzii plus covarianța normată a activului cu piața, ori diferența dintre rata rentabilității 
așteptată pe piață și rata fără risc.” (t. a.) 
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rentabilitatea sperată și nivelul de risc sistematic asumat de investitor la momentul cumpărării 

unui titlu. De asemenea, Sharpe a considerat că în calculul rentabilității este necesară 

introducerea noțiunii de volatilitate, singura în măsură să exprime existența unei legături directe 

între evoluția rentabilității unui titlu financiar și rentabilitatea medie a pieței. Pentru reducerea 

riscului, Sharpe a lansat o abordare inovativă prin introducerea a două subcategorii în cadrul 

analizei: riscul sistematic și riscul specific. Economistul american spune că prin diversificarea 

portofoliului se poate reduce la minimum riscul specific al titlurilor financiare, și se păstrează 

numai riscul sistematic, acesta din urmă nemaiputând fi influențat de opțiunile investitorului 

deoarece depinde de factorii macroeconomici.  

La baza modelului CAPM stau o serie de ipoteze ale unei realități simplificate (Haim & 

Post, 2005: 293), ceea ce limitează evident rezultatele analizei de portofoliu:  

 „-  The capital market is characterised by perfect competition. There are a large 

number of investors, each with wealth that is small relative to the total market value of 

all capital assets. Hence, the portfolio choice of individual investors has no noticeable 

effect on the prices of the securities; investors take the price as given.  

- All investors choose their portfolio according to the mean–variance criterion, i.e. 

each investor selects the optimal portfolio from the mean–variance efficient that is 

optimal given his or her expectations about the means, variances and covariances of the 

assets and given his or her preferences (the personal mean–variance indifference 

curves). Notice that the mean– variance criterion ignores practical considerations such 

as transaction costs and taxes.  

- All investors have the same expectations regarding the future in terms of means, 

variances and covariances (homogeneous expectations). Hence, every investor faces the 

same mean– variance portfolio possibilities set and the same mean–variance-efficient set. 

This assumption requires that all investors have access to the same information. Also, it 

assumes that all investors have the same investment horizon, as the shape of the return 

distribution typically differs for different investment horizons.  

- Investors can borrow and lend at a risk-free interest rate. Again, the variance of 

the riskfree asset, as well as the covariance with other assets, is zero.”8. 

	
8	„	 	 	 	 -	 	 	Piața de capital este caracterizată de o competitivitate perfectă. Există o largă categorie de 
investitori, fiecare cu o deținere de capital relativ mică față de capitalizarea bursieră. Cu toate 
acestea opțiunea de investiții a fiecărui investitor nu are un efect însemnat asupra prețurilor 
acțiunilor; investitorii consideră prețul ca pe un element dat. 
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După cum se poate observa, aceste atribute simplifică în mod evident forma/rezultatul 

frontierei de eficiență în cazul împrumuturilor fără risc.  

Cu toate limitările legate de aceste ipoteze și de evaluarea rentabilității estimate în funcție 

doar de un singur factor sistematic, modelul clasic CAPM al lui Sharpe a permis determinarea 

rentabilităţii pentru orice titlu financiar riscant, fiind utilizat nenumărați ani, atât în analiza și 

decizia investițională individuală a investitorilor, cât și în analiza instituțională pe piața de 

capital. 

După 1970 a urmat o serie întreagă de dezvoltări ale teoriei finanțelor. Merton a fost 

primul care a extins modelul CAPM la o economie multi-ciclică, explicând foarte clar că, într-o 

astfel de abordare economică, investitorii sunt stimulați pentru a se acoperi împotriva viitoarelor 

schimbări stochastice în aria de consum și a oportunităților de investiții. Acest lucru presupune 

că variabilele care sunt corelate cu modificări în consum și în oportunitățile de investiții sunt 

estimate în piețele de capital în sensul că, covariația unui activ cu acele variabile afectează 

rezultatele așteptate (Merton, 1973). În cadrul teoriei stabilirii raționale a prețului opțiunilor, 

Merton insistă asupra ideii că alegerea portofoliului optim pentru o investiție multi-ciclică 

însumează două componente: una corespunde variantei optime, cea cu o singură perioadă a 

investiției, iar cealaltă reflectă importanța politicii de hedging împotriva schimbărilor care au loc 

în economie.  

 A urmat, în anul 1973, publicarea unui alt model important de evaluare și de calculare a 

valorii opțiunilor: Fischer – Scholes. Modelul care poartă numele autorilor, Fischer Black și 

Myron Scholes, ia în calculul evaluării prețului unei opțiuni factori precum: maturitatea opţiunii, 

prima primită de vânzător, rata de dobândă fără risc, preţul de exercitare al opţiunii şi distribuţia 

normală standard cumulată. Rezultatul cercetărilor a condus la dezvoltarea rapidă a unui întreg 

șir de variații pe baza modelului Fischer – Scholes. O contribuție importantă a avut-o un grup de 
	

- Toți investitorii își aleg portofoliul bazându-se pe criteriul variației mediei; adică, fiecare 
investitor își construiește  portofoliul optim pornind de la eficiența variației medii, plecând de la 
așteptările sale față de media, variația și covariația activelor/acțiunilor și preferințele sale 
(curbele indiferenței mediei varianței personale). Criteriul variației mediei nu ia în considerare 
aspecte practice precum taxe și comisioane de tranzacționare. 

- Toți investitorii au aceleași așteptări în ceea ce privește viitorul în termeni de medie, 
variație și covariație (așteptări omogene). Așadar, fiecare investitor are aceleași criterii de 
construire a portofoliului pe baza variației medii și același set de date. Pentru ca această afirmație 
să fie validă, este necesar ca toți investitorii să beneficieze de accesul egal la informație.  De 
asemenea, se presupune ca toți investitorii să aibă același orizont investițional, întrucât rezultatul 
este în mod normal diferit, în funcție de maturitatea investițiilor. 

- Investitorii împrumută și iau cu împrumut acțiuni la o rată de risc zero. Și în acest caz 
trebuie menționat faptul că variația/covariația  unor  active/acțiuni fără risc este zero.” (t. a.) 
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cercetători americani (Cox, Ross & Rubinstein, 1979), care a încercat să demonstreze faptul că 

acest model poate fi mult simplificat. Utilizând modelul binomial, a cărui caracteristică o 

reprezintă împărțirea perioadei până la maturitate în intervale discrete, în loc de o abordare 

continuă a timpului, autorii au reușit să arate că în acest fel este ușor să se evalueze chiar și 

opțiuni ce sunt folosite înainte de a atinge stadiul maturității.  

 

1.2.4. Modelul de arbitraj – A. P. T. 

În toate aceste modele unifactoriale de analiză a riscului se remarcă limitele de modelare 

a prețului titlurilor financiare. Stephen Ross propune, ca alternativă la modelul unifactorial 

CAPM, un model multifactorial: Arbitrage Price Theory. APT este considerat cel mai riguros 

model multidimensional al riscului (Stancu, 2002), principiul de bază constând în faptul că un 

activ financiar ar trebui să poată fi evaluat identic pe diferite piețe pe care este tranzacționat. 

Teoria APT sau Teoria generală a prețurilor activelor se axează pe ipoteza conform căreia 

rentabilitatea estimată a unui titlu financiar poate fi modelată ca o funcție liniară a diferiților 

factori macroeconomici. Rata rentabilității oricărui titlu financiar se poate stabili pornind de la 

rentabilitatea așteptată a investiției inițiale la care se adaugă influența variabilelor 

macroeconomice comune tuturor titlurilor. Fiecare factor macroeconomic primește un coeficient 

de ierarhizare în funcție de importanță și de impactul asupra formării prețului acțiunilor. 

Măsurarea relației risc - rentabilitate presupune identificarea acestor variabile și stabilirea 

influenței lor asupra fiecărui titlu în parte (Ross, 1976). În cadrul acestui model nu sunt însă 

specificați factorii de risc care trebuie luați în considerare în cadrul analizei randamentului unui 

titlu, și nici cum trebuie cuantificați pe parcursul unor intervale de timp medii și lungi.  

Spre deosebire de CAPM, Arbitrage Price Theory presupune asumarea unui set restrâns 

de ipoteze:  

- Toate titlurile financiare au valori așteptate finite și variații. 

- Unii investitori pot alcătui portofolii bine diversificate. 

- Nu există taxe. 

- Nu sunt costuri de tranzacție. 

După cum se poate observa, modelul APT nu propune ipoteze cu privire la 

comportamentul investitorilor sau la funcția de utilitate. Este un sistem mult mai riguros de 

analiză, deoarece nu propune ipoteze cu privire la distribuțiile de probabilitate asociate 

rentabilităților. Ideea centrală pe care se axează APT este aceea că investitorii pot evalua titlurile 

financiare/activele în raport cu alte active, preferând întotdeauna portofolii bazate pe analiză 
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factorială. Analiza se efectuează asupra unui subset reprezentativ selectat din cadrul unui set de 

titluri, eficient diversificate și care au o cerere pozitivă pe piață. Investitorii se pot confrunta cu o 

serie de probleme (Shanken, 1985):  

- Matricea covarianței nu este reprezentativă covarianței titlurilor din economie.  

- Analiza factorială poate produce mai multe structuri factoriale în cazul în care 

portofoliile se formează din orice set de titluri date.  

- Analiza factorială nu produce niciun factor comun dacă portofoliile construite nu 

sunt corelate.  

- Creșterea eșantionului de titluri folosit pentru extragerea factorilor comuni atrage 

majorarea corespunzătoare a numărului de factori.  

- Variația factorului comun setului de la un portofoliu la altul conduce la 

respingerea modelului APT.  

Deși este o teorie a arbitrajului, în mod surprinzător, investitorii vor avea limitări în 

stabilirea prețului activelor chiar din cauza lipsei oportunităților de arbitraj, motiv pentru care se 

prezumă că piața este în echilibru, iar rentabilitatea oricărui portofoliu, cu o investiție netă egală 

cu zero și un risc asumat nul, este zero. Există însă două condiții:  

1. Să existe o diversificare eficientă a portofoliului.  

2. Investitorii să știe exact care este „state-of-nature” – evenimentul la momentul T 

(situarea într-un spațiu dat) și ce se va întâmpla cu fiecare activ în viitor.  

Avantajul acestui model îl reprezintă faptul că rentabilitatea nu mai depinde de un singur 

factor, ci de mai mulți, ceea ce determină înlăturarea rolului dominant pe care îl are portofoliul 

pieței. Arbitrage Price Theory s-a bucurat de un interes major din partea cercetătorilor, fiind 

amplu dezbătut în literatura de specialitate, Chamberlain (1983), Cho, Elton și Gruber (1984), 

Dhrymes, Friend și Gultekin (1984), Burmeister și Wall (1986), Connor și Korajczyk (1986), 

McElroy și Burmeister (1988), Kelsey și Milne (1995) sunt numai câteva exemple. Cea mai 

importantă încercare de aplicare a modelului pe piață a fost formulată de Chen, Roll şi Ross 

(1986). Autorii au încercat să demonstreze dacă inovațiile în variabile macroeconomice sunt 

riscante în cazul în care sunt luate în considerație pe piața de capital. Pe lângă variabilele 

sugerate în cadrul teoriilor financiare că ar putea afecta în mod sistematic randamentele pieței de 

capital – inflația expectată sau neprevăzută, ratele de creștere a producţiei industriale, ecartul 

dintre gradul de risc înalt și scăzut al obligațiunilor, riscul prețului petrolului -, și care sunt luate 

în mod semnificativ în considerare, autorii spun că este nevoie de o componentă suplimentară în 

estimarea randamentului pe termen lung, dacă un anume titlu financiar/activ este influențat 
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sistematic de aspecte economice noi și nu se pot obține randamente suplimentare prin metoda de 

diversificare a riscului.  

Luând în considerare toate teoriile, metodele și aspectele practice prezentate se poate 

concluziona că gestiunea portofoliului trebuie privită ca ansamblu de abordări capabile să 

permită combinația optimă a instrumentelor financiare sub raportul rentabilitate-risc. În 

contextul permanentelor schimbări și, nu de puține ori, a surprinzătoarelor evoluții ale pieței de 

capital, activitatea de cercetare este continuu supusă provocării de a identifica noi instrumente și 

metode de analiză pentru a veni în sprijinul investitorilor. ”The academic creators of all these 

models knew that the real world is different from the models, but they were in search of a 

process, a systematic understanding of how markets work, how investors interact, and how 

portfolios should be composed. They understood that financial markets are about capitalism - a 

dynamic, complex, rough-and-tumble system in which there are always winners and losers.”9 

(Bernstein, 2005: 55). 

 

1.3. EFICIENȚA PIEȚEI FINANCIARE ÎN TEORIE ȘI PRACTICĂ 

Dinamica economiei impune permanent formulări și reformulări ale unui cadru teoretic 

adecvat pentru definirea conceptelor, metodelor și instrumentelor care să permită o mai bună 

cunoaștere și gestionare a proceselor complexe care au loc pe piața de capital. Crearea unei 

imagini cât mai corecte asupra comportamentului activelor financiare și impactului acestora 

asupra economiei a reprezentat o constantă provocare, generând ample dezbateri în literatura de 

specialitate, și nu numai. Studiul eficienței pieței de capital, definirea unui model de echilibru în 

termeni de rentabilitate și risc, alocarea optimală a resurselor, identificarea factorilor care 

concură la maximizarea profiturilor și creșterea gradului de eficiență a pieței de capital au 

preocupat deopotrivă economiștii, investitorii și autoritățile de reglementare. Studiul relației 

existente între rentabilitate și risc, pe de o parte, și diversificarea portofoliului de active, pe de 

altă parte, și-a demonstrat importanța și utilitatea în contextul definirii unui cadru de testare 

empirică a eficienței piețelor de capital. Lansarea ipotezei eficienței informaționale a piețelor de 

capital a marcat debutul unei noi serii de studii și aplicații ale teoriei anticipațiilor raționale.  

În urmă cu aproximativ cinci decenii, în rândul cercetătorilor economiști și finanțiști era 

	
9	„Academicienii creatori ai tuturor acestor modele, știau că lumea reală este diferită de modele, 
dar au continuat cercetarea pentru o înțelegere sistematică a felului în care funcționează piețele, 
interacționează investitorii și a modului în care pot fi alcătuite portofoliile. Ei au înțeles că 
piețele financiare sunt pe drumul capitalismului, un cuvânt pe care noi îl menționăm adeseori. 
Capitalismul este un sistem dinamic, complex, dur, în care întotdeauna sunt învingători și 
învinși, iar noi nu putem ști dinainte cine este pe cale să câștige sau să piardă.” (t. a.)	



	 33	

larg acceptată ideea că o piață financiară este eficientă în raport cu o anumită informație setată, 

dacă prețul „reflectă pe deplin" respectivul set de informații (Fama, 1970). 

 

1.3.1. Originile teoriei pieței eficiente  

Ipoteza piețelor eficiente are însă un istoric mai lung, dacă se analizează cu atenție 

preocupările și concluziile la care au ajuns, independent, savanți din diferite țări ale lumii. 

Ipoteza a fost pusă în discuție cu mult timp înainte de fundamentarea doctrinară, secolul al 17-lea 

fiind un prim reper, dacă se apreciază, tale quale, afirmațiile făcute de matematicianul italian 

Girolamo Cardano în Liber de Ludo Aleae (1663): ”The most fundamental principle of all in 

gambling is simply equal conditions, eg of opponents, of bystanders, of money, of situation, of 

the dice box, and of the die itself. To the extent to which you depart from that equality, if it is in 

your opponents favour, you are a fool, and if in your own, you are unjust.”10 (Sewell, 2011: 2). 

Cel care a făcut o primă mențiune clară cu privire la eficiența pieței de capital a fost George 

Gibson. În lucrarea The Stock Markets of London, Paris and New York (Gibson, 1889: 11), 

analistul financiar făcea precizarea că ”and when these shares become publicly known in the 

open market, the value which they there acquire may be regarded as the judgment of the best 

intelligence concerning them.”11. 

O atenție specială trebuie acordată lui Bachelier, care a avut o contribuție semnificativă la 

configurarea conceptului, chiar dacă observațiile sale au intrat în atenția publicului mulți ani mai 

târziu. Matematicianul francez a anticipat conceptul de piață eficientă chiar la începutul secolului 

trecut, precizând în disertația tezei de doctorat în matematică, susținută la Sorbona, că: 

„Trecutul, prezentul și chiar unele evenimente viitoare sunt reflectate în prețul de piață, dar de 

multe ori nu ilustrează nici o legătură aparentă cu variațiile de preț” (Săvoiu, 2013: 32). 

Recunoașterea eficienței informației asupra pieței financiare este susținută de matematician cu 

argumente specifice: ”if the market, in effect, does not predict its fluctuations, it does assess them 

as being more or less likely, and this likelihood can be evaluated mathematically”.12 (Dimson & 

Mussavian, 1998: 92). Ipoteza random walk a avut implicații importante în fundamentarea 

teoriei moderne a portofoliului, mai ales pentru explicarea echilibrului piețelor financiare, în 
	

10 „Principiul fundamental al tuturor jocurilor de noroc îl constituie pur și simplu condițiile 
egale, de exemplu ale adversarilor, ale participanților, de bani, de situație, de zaruri și de moarte 
chiar. În măsura în care te îndepărtezi de această egalitate, dacă este în favoarea adversarului, 
ești un prost, iar dacă este în favoarea personală, ești nedrept.” (t. a.) 
11	„în momentul în care acțiunile devin cunoscute public pe piața deschisă, valoarea de achiziție 
poate fi considerată ca fiind cea mai bună apreciere din partea celor interesați de aceasta.” (t. a.) 
12	 „în cazul în care piața, de fapt, nu prezice fluctuațiile sale, o determină să le evalueze ca fiind 
mai mult sau mai puțin probabile, iar această probabilitate poate fi evaluată matematic.” (t. a.)	
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condițiile în care prețul include toate informațiile disponibile (Bachelier, 1900). Tot 

matematicianul francez este cel care a explicat eficiența piețelor în termeni de martingale, pe 

baza expectației matematice zero a investitorului. Analizele strălucite efectuate de Bachelier au 

anticipat multe dintre teoriile (re)descoperite de finanțiști în a doua jumătate a secolului trecut. 

Contribuția valoroasă a savantului francez a devenit vizibilă de-abia în deceniul șase, prin 

mediatizarea teoriei în limba engleză de către Paul Cootner (1964), dar mai ales prin intermediul 

analizelor efectuate de economistul Paul Samuelson (1965).  

Numeroasele cercetări realizate în a doua jumătate a secolului trecut au încercat să 

testeze eficiența diferitelor piețe, descoperirea și utilizarea computerului electronic fiind de real 

folos în studiul tendințelor seriilor de prețuri pe termen lung. Cercetarea statistică riguroasă a 

pieței financiare din Marea Britanie i-a permis lui Maurice Kendall, spre exemplu, să analizeze 

seriile de timp generate de evoluția cursurilor bursiere şi să ajungă la concluzia că acestea au un 

„mers aleator”. Deși găsește o slabă corelație a variațiilor bursiere, precum și corelația de 

întârziere între serii, Kendall se rezumă la aprecieri destul de prudente (Kendall, 1953). Ipoteza 

random walk a făcut obiectul studiilor ulterioare, analizele efectuate de Osborne în 1959, Larson, 

1960, Cootner, Moore în 1962, Mandelbrot în 1963, încercând să valideze sau să amelioreze 

modelul, prin utilizarea unor metode mai puțin restrictive pentru plasamentele financiare.  

La această dezvoltare teoretică au contribuit numeroși alți autori, însă Samuelson, prin 

teoria sa cuprinsă în lucrarea Dovada că preţurile anticipate corespunzător fluctuează aleatoriu 

(1965), a avut o contribuție care trebuie semnalată distinct. Paul Samuelson, laureat al Premiului 

Nobel pentru Economie în 1970, este cel care a făcut prima formulare teoretică riguroasă a 

eficienței piețelor. Samuelson a susținut că imprevizibilitatea modificărilor de preț succesive nu 

reprezintă o bază valabilă pentru teste empirice asupra eficienței informaționale a pieței. El a 

încercat să demonstreze că seriile modificărilor succesive de preț sunt independente, afirmând că 

”In competitive markets there is a buyer for every seller. If one could be sure that a price will 

rise, it would have already risen.”13 (Samuelson, 1965: 41). Economistul american a realizat 

faptul că definiția eficienței pieței este axiomatică, comparabilă cu teorema lui Pitagora aplicată 

triunghiului euclidian: piața este eficientă și prețurile egale cu valorile fundamentale dacă există 

o concurență perfectă în piață, în condițiile în care toți participanții au acces gratuit la 

informațiile esențiale pentru tranzacționare. În aceste circumstanțe, toate informațiile relevante 

sunt incluse în prețuri. Samuelson susține că într-o piaţă eficientă informațional, modificările 

	
13	„Într-o piață competitivă este un cumpărător pentru orice vânzător. Dacă cineva este sigur că 
un preț va crește, acesta va fi fost mărit deja.” (t. a.)	
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prețurilor nu trebuie să fie previzionate dacă sunt anticipate corect, adică dacă încorporează 

așteptările şi informaţiile despre toţi participanţii de pe piața financiară. 

În opinia matematicianului Benoit Mandelbrot, cercetarea statistică a pieței financiare și 

fundamentarea acestor modele nu au șanse mari de reușită din cauza fluctuațiilor neregulate ale 

prețurilor acțiunilor care determină schimbări neașteptate. Mandelbrot (1963) a arătat că este 

posibilă crearea de modele ale comportamentului prețurilor care să nu se bazeze pe ipoteza că 

acestea au o evoluţie pur aleatoare pe piața financiară. În opinia lui Mandelbrot, aceste modele 

de analiză trebuie să ia în considerare legăturile existente între preţurile titlurilor la momente 

diferite de timp, dar atenționează că această dependență nu este relevantă pentru creşterea 

profiturilor aşteptate.  

 

1.3.2. Contribuția lui Fama la fundamentarea teoriei pieței eficiente 

Observațiile lui Mandelbrot au avut o influență majoră asupra lui Eugen F. Fama, 

considerat „părintele” teoriei piețelor eficiente. Pornind de la demersurile științifice ale 

predecesorilor săi, E. Fama a încercat de-a lungul anilor să analizeze eficiența piețelor financiare 

din perspective multiple, opiniile sale atrăgând atenția comunității financiare chiar de la 

publicarea tezei de doctorat The Behavior of Stock-Market Prices. Autorul supunea atenției unele 

teste empirice justificative privind teoria random walk (Fama, 1965a). În versiunea prescurtată a 

lucrării, prezentată la Universitatea din Chicago în cadrul Conferinței de Management (Fama, 

1965b), tânărul economist prezenta modelul random walk ca fiind o descriere exactă 

comportamentului prețurilor pe piața de capital, chiar dacă nu încadrează întocmai faptele. 

Abordarea sa nu s-a bucurat de interesul scontat din partea non-matematicienilor. La momentul 

respectiv, analizele chartiste și fundamentale erau  metodele utilizate în mod obișnuit și acceptate 

în estimarea prețurilor de tranzacționare a titlurilor financiare de către experții pieței de capital. 

Abordările din cadrul analizelor se bazau pe ipoteza că activul financiar are o valoare intrinsecă, 

sau în termeni economici, un preț de echilibru, care depinde de potențialul profit al activului. Cu 

alte cuvinte, prin valoare intrinsecă se înțelegea valoarea potențialelor câștiguri ale activului 

financiar. Unii factori fundamentali, cum ar fi calitatea managementului, situația generală a 

industriei în care operează firma și starea economică generală pot afecta profitul potențial al 

activului financiar. Drept urmare, un analist poate previziona prețul viitor al unei acțiuni prin 

evaluarea acestor factori fundamentali, astfel încât să afle valoarea intrinsecă (fundamentală) și 

să o compare cu prețul real al acțiunii. Dacă prețul real al acțiunii este mai mic decât valoarea sa 

fundamentală, mai devreme sau mai târziu prețul real va urca spre valoarea sa intrinsecă și 

invers.  
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Față de aceste abordări chartiste și fundamentale, pe care nu le considera baze sigure de 

analiză, Fama a încercat să convingă cu argumentul că ”chartist theories implicitly assume that 

there is dependence in series of successive price changes. That is, the history of the series can be 

used to make meaningful predictions concerning the future. On the other hand, the theory of 

random walks says that successive price changes are independent, that is, the past cannot be 

used to predict the future. Thus the two theories are diametrically opposed, and if, as the 

empirical evidence seems to suggest, the random-walk theory is valid, then chartist theories are 

akin to astrology and of no real value to the investor.”14 (Fama, 1965b: 10). Potrivit analizelor 

efectuate de Fama, este imposibil să se obțină un profit diferit/anormal dacă se ia în considerare 

istoricul schimbărilor în cadrul unei serii de preț, deoarece modificările succesive ale valorii unui 

activ financiar sunt independente (teoriile chartiste spun dependente), aspect care se regăsește ca 

atare în teoria random walk. 

Fama apreciază că teoria random walk pornește, în mod obișnuit, de la premisa că bursele 

majore de capital sunt bune exemple pentru a înțelege termenul de piață eficientă. Pentru prima 

dată în literatura de specialitate, Fama a definit o „piață eficientă” ca fiind ”where there are 

large numbers of 4 rational profit-maximizers actively competing, with each trying to predict 

future market values of individual securities, and where important current information is almost 

freely available to all participants. In an efficient market, competition among the many 

intelligent participants leads to a situation where, at any point in time, actual prices of 

individual securities already reflect the effects of information based both on events that have 

already occurred and on events which as of now the market expects to take place in the future. In 

other words, in an efficient market at any point in time the actual price of a security will be a 

good estimate of its intrinsic value.”15 (Fama, 1965b: 3 - 4). 

	
14	„Teoriile chartiste presupun implicit că există dependență în seriile de modificări de preț 
succesive. Așa că, istoricul seriei poate fi folosit pentru a face predicții semnificative în ceea ce 
privește viitorul. Pe de altă parte, teoria random walks spune că variațiile de preț succesive sunt 
independente, așa că, trecutul nu poate fi folosit pentru a prezice viitorul. Astfel cele două teorii 
sunt diametral opuse și, așa cum dovezile empirice par să sugereze, dacă teoria random walk este 
valabilă, atunci teoriile chartiste sunt asemănătoare cu astrologia și nu au nici o valoare reală 
pentru investitor.” (t. a.)	
15	„una pe care există un număr mare de participanți raționali care își maximizează profiturile, 
sunt angajați într-o concurență permanentă, încearcă să prezică cursul viitor al acţiunilor, și în 
care informația curentă este disponibilă aproape gratuit pentru toţi participanţii. Pe o piaţă 
eficientă, concurența dintre numeroșii participanţi inteligenți conduce la o situaţie în care, în 
fiecare moment, preţurile actuale ale acțiunilor individuale reflectă deja efectele informațiilor 
trecute dar şi anticipate. Altfel spus, pe o piaţă eficientă, preţul curent al acţiunii va fi în orice 
moment un bun estimator al valorii sale fundamentale.” (t. a.)	
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Această definiție implică faptul că multitudinea de participanți raționali care concurează 

unul cu altul duce la eliminarea discrepanțelor dintre prețurile reale și valorile fundamentale, 

chiar dacă acestea din urmă sunt greu de estimat. Procesul de neutralizare a discrepanțelor dintre 

prețul real și valorile intrinseci va determina fluctuația prețului real în mod aleator în jurul valorii 

sale fundamentale. Informațiile actuale sau cele așteptate pot schimba valoarea intrinsecă. 

Potrivit Fama, în această situație, prețurile reale vor fi schimbate imediat prin absorbția noilor 

informații și vor tinde să găsească un nou nivel al valorii fundamentale din cauza concurenței 

dintre participanții raționali de pe piață.  

 Câțiva ani mai târziu, Fama a publicat o lucrare de referință cu privire la piața eficientă, 

în care a făcut o revizuire cuprinzătoare a teoriei, dar și a testelor empirice. El pune sub semnul 

întrebării definițiile consacrate privind înțelesul unei piețe eficiente: ”The definitional statement 

that in an efficient market prices «fully reflect» available information is so general that it has no 

empirically testable implications.” 16  (Fama, 1970: 384). În circumstanțe generale, prețurile 

acțiunilor nu pot fi previzionate pe o piață eficientă, deoarece în momentul în care informația 

devine disponibilă, participanții raționali vor fructifica această informație, iar rezultatul se va 

reflecta în modificarea imediată a prețului acțiunilor. Din păcate autorul însuși a recunoscut că 

este aproape imposibilă testarea în practică a noțiunii de piață eficientă, pentru că în cadrul unei 

astfel de analize rămâne neclar modul în care se formează prețurile astfel încât ele să se modifice 

doar aleator. Pentru a realiza o testare a eficienței pieței este nevoie în prealabil de o abordare 

detaliată a mecanismelor de formare a prețurilor.  

Inițial, ipoteza pieței eficiente a pornit de la presupunerea că toate cheltuielile legate de 

colectarea de informațiilor, efectuarea analizei, precum și costurile de tranzacție sunt zero. 

Considerând eronată premisa, Fama a revenit asupra definiției prin introducerea acestor costuri 

asociate: ”prices reflect information to the point where the marginal benefits of acting on 

information (the profits to be made) do not exceed the marginal costs.”17 (Fama, 1991: 1575), 

idee pusă în discuție de Jensen cu câțiva ani înainte chiar (Jensen, 1978). De data aceasta, Fama 

s-a axat pe principiul că eficiența pieței este invers proporțională cu costurile implicate în 

tranzacții și colectarea de informații. Cu cât sunt mai mici aceste costuri, cu atât este mai mare 

gradul de eficiență. Cu toate acestea, Fama consideră că rămâne deschisă problema informațiilor 

„private”, adică a celor deținute de managerii, administratorii sau specialiștii din interiorul 
	

16 	„Afirmația definitorie potrivit căreia într-o piață eficientă prețurile «reflectă în totalitate» 
informațiile disponibile sunt atât de generale încât nu are implicații empirice testabile.” (t. a.) 
17	„prețurile reflectă informații, până la punctul în care beneficiile marginale care acționează 
asupra informațiilor (profiturile care trebuie să fie făcute) nu depășesc costurile marginale.” (t. 
a.)	
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companiilor. Autorul consideră că aceste informații private nu se reflectă pe deplin în preț. Cele 

mai recente observații demonstrează că ”professional investment managers (mutual fund and 

pension fund) have private information is, however, murky, clouded by the joint-hypothesis 

problem.”18  (Fama, 1991: 1577). În anul 1998, Fama a revizuit și această ultimă definiție, 

declarând că în piețele eficiente se poate observa faptul că ”the expected value of abnormal 

returns is zero, but chance generates deviations from zero (anomalies) in both directions.”19  

(Fama, 1998: 284). Este vorba despre reacțiile pe care le generează piața pe termen lung: over-

reaction și under-reaction. Potrivit opiniilor avansate în lucrarea amintită, Market Efficiency, 

Long-Term Returns, and Behavioral Finance, dacă piața este eficientă, supra-reacțiile și reacțiile 

slabe vor avea aceeași frecvență, deci anomaliile vor fi împărțite aleator. 

 

1.3.2.1. Tipuri de eficienţă a pieţei financiare  

Studiile efectuate de Fama arată că, formal, piața se presupune a fi eficientă în raport cu 

informațiile disponibile tuturor participanților existenți în acel moment. Potrivit definiției date de 

acesta referitor la „setul relevant de informații”, prețul unei acțiuni ar trebui să reflecte trei 

categorii de informații: prețul trecut, informațiile disponibile public și toate informațiile private. 

În practică însă, testarea este imposibil de materializat pentru a vedea dacă prețurile acțiunilor se 

modifică în momentul în care informațiile sunt relevate (în același timp) tuturor participanților și, 

cu atât mai puțin, în cazul în care accesul la unele informații din interiorul companiilor este „de 

nepătruns”. În funcție de efectul celor trei categorii de informații disponibile asupra prețurilor 

titlurilor financiare – informația privind prețurile trecute, informația publică, informația publică 

și privată -, Eugene Fama (1970) a definit trei niveluri de eficiență informațională: slabă, semi-

forte și forte.   

Primele studii s-au focalizat asupra formei slabe de eficiență informațională, categorie în 

care prețurile acțiunilor încorporează istoricul informațiilor trecute. Fama recunoaște că 

majoritatea rezultatelor testelor efectuate se regăsesc în lucrările referitoare la metoda random 

walk. Forma slabă de eficiență se bazează pe ipoteza că prețul actual al unei acțiuni cuprinde 

toate informațiile referitoare la prețurile istorice, dar și la volumul tranzacțiilor, schimbările 

cursului valutar sau alte informații legate de activitatea bursieră. Concluzia generală este aceea 

că ”whatever dependence exists in series of historical returns cannot be used to make profitable 

	
18 	 „administratorii fondurilor de investiții (fondurile mutuale, fondurile de pensii) dețin 
informații care sunt, în continuare, de nepătruns.” (t. a.)	
19	 „valoarea estimată a profiturilor anormale este zero, dar șansa generează abateri de la zero 
(anomalii) în ambele direcții.” (t. a.)	
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predictions of the future.”20  (Fama, 1970: 399). Testările empirice arată faptul că nu există 

corelații între schimbările trecute și cele viitoare ale randamentului prețurilor și că orice regulă 

de tranzacționare care cuprinde informații trecute nu este folositoare. Într-o piață eficientă, 

schimbarea prețului în timp este aleatoare sau, cu alte cuvinte, schimbările succesive ale cursului 

titlurilor financiare sunt independente. Această independenţă demonstrează faptul că prețurile, în 

orice moment, reflectă valoarea fundamentală a titlurilor (Fama, 1970). 

În testele empirice referitoare la forma semi-puternică informațională asupra eficienței 

piețelor, cercătările s-au focalizat pe verificarea ipotezei dacă prețurile curente reflectă pe deplin 

toate informațiile aflate la dispoziția publicului în mod evident. Din păcate, ”Each individual 

test, however, is concerned with the adjustment of security prices to one kind of information 

generating event (e.g., stock splits, announcements of financial reports by firms, new security 

issues, etc.). Thus each test only brings supporting evidence for the model, with the idea that by 

accumulating such evidence the validity of the model will be «established».”21 (Fama, 1970: 

404). Teoretic, investitorii care acționează imediat la aceste informații publice nu ar trebui să 

obțină câștiguri peste medie, deoarece prețul acțiunii reflectă deja noile informații, cursul fiind 

ajustat instantaneu. Practic însă, testarea este dificilă deoarece este puțin probabil să se cunoască 

precis momentul în care o nouă informație devine cunoscută publicului. Oricum, testele acestei 

forme de eficienţă dovedesc faptul că există o corelaţie puternică între variaţia prețului de piață 

al acțiunilor unei firme şi data publicării unei informaţii pertinente. Pe baza rezultatelor testelor 

empirice efectuate în timp de reputați economiști (Fama, Fisher, Jensen & Roll, 1967; Ball & 

Brown, 1968; Waud, 1970), Fama afirmă ”In short, the available semi-strong form evidence on 

the effect of various sorts of public announcements on common stock returns is all consistent 

with the efficient markets model.”22 (Fama, 1970: 409). Cu alte cuvinte, respectiva informaţie 

nouă este încorporată complet în prețul acțiunii firmei numai în momentul anunțării ei. 

Observațiile sunt însă mai degrabă consistente decât cantitative, dar oricum mult mai numeroase 

comparativ cu testele empirice efectuate asupra formei informaționale puternice.  

	
20	„orice legătură există în seriile profiturilor istorice, (această dependență s. n.) nu poate fi 
folosită pentru a face predicții profitabile în viitor.” (t. a.)	
21	„Fiecare test individual, este preocupat de ajustarea prețurilor titlurilor financiare la un anume 
tip de informații generate de eveniment (de exemplu divizări de acțiuni, publicarea de rapoarte 
financiare de către firme, emisii noi de titluri etc.) Astfel, fiecare încercare aduce numai 
documente justificative pentru model, cu ideea că prin acumularea de astfel de dovezi 
valabilitatea modelului va fi instituită.” (t. a.)	
22	„Pe scurt, forma semi-tare disponibilă evidențiază cu privire la efectul diferitelor tipuri de 
anunțuri publice privind randamentele bursiere comune (că) este în concordanță totală cu 
modelul piețelor eficiente.” (t. a.)	
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Fama consideră forma informațională puternică fiind idealul de eficiență a pieței, 

deoarece prețurile acțiunilor reflectă toate informațiile (publice și private). Toți participanții de 

pe piața de capital au acces la același set de informații și în același moment, fapt pentru care 

nimeni nu are așteptări mai mari privind profitul pentru că deține monopolul asupra unor 

informații. Realist, Fama recunoaște însă că nu se așteaptă ca acest model să fie o descriere 

exactă a realității, dar consideră că pe baza lui pot fi puse în lumină deviațiile pieței. Fapt dovedit 

în cercetările întreprinse și de Niederhoffer și Osborne (1966), care subliniază că specialiștii de 

pe bursele majore de capital au acces monopolistic la informații privind ordinele la termen 

neexecutate și folosesc aceste informații pentru a genera profituri de tranzacționare. Scholes 

(1972), de asemenea, a descoperit în cadrul cercetărilor efectuate că administratorii, managerii 

din interiorul companiilor au acces monopolistic la informațiile referitoare la firma lor. Acest 

lucru le permite să obțină câștiguri peste medie. Forma puternică informațională poate fi 

considerată însă cel mai bun reper față de astfel de deviații de la piața eficientă. ”There is no 

evidence that deviations from the strong form of the efficient markets model permeate down any 

further through the investment community.”23 (Fama, 1970: 415 - 416), cu atât mai mult că 

informațiile private par să fie și extrem de costisitoare.  

 

1.3.3. Limitele teoriei piețelor eficiente 

Conceptul dezvoltat de Fama a pregătit terenul pentru noi descoperiri, dar și celelalte 

direcții de cercetare financiar-economică deschise în același timp cu teoria eficienței pieței – 

„dividendul” și „structura de capital” formulate de Merton Miller și Franco Modigliani sau 

modelul CAPM – au beneficiat de acest suport teoretic, în special cu privire la modul în care 

funcționează piețele financiare. Teoria piețelor eficiente a arătat economiștilor că (,) 

comportamentul prețului acțiunilor poate fi privit ca un fenomen economic rațional. Pe de altă 

parte, nu au întârziat să apară și criticile cercetătorilor. Utilizarea unor seturi sofisticate de date și 

a computerului a permis unui număr mare de economiști începerea unor cercetări asupra testelor 

menite să valideze sau să infirme eficiența modelului. Au fost astfel identificate mult mai multe 

anomalii decât fuseseră avansate de autorul teoremei. S. Grossman şi J. Stiglitz (1980) au 

încercat să pună în evidență „cercul vicios” al sistemului de informare, demonstrând că dacă 

toate informaţiile sunt cuprinse în preţul unui activ, acestea își pierd relevanţa, motiv pentru care 

nimeni nu va mai acţiona pe baza lor și, pe cale de consecință, informaţiile nu vor mai fi 

transmise de preţ. Studiile efectuate de Shiller (1981) au arătat că rezultatele testelor empirice 
	

23	„Nu există nicio dovadă că aceste deviații de la forma puternică a modelului piețelor eficiente 
pătrund mai adânc, extinzându-se asupra comunității de investiții.” (t. a.)	
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sunt mai degrabă în contradicție cu susținerile teoretice. Ray Ball (1996: 5) a clasificat în trei 

categorii deficiențele sau limitele identificate în cadrul teoriei piețelor eficiente: 1) eșecul teoriei 

în explicarea anumitor aspecte ale comportamentului prețul acțiunilor, denumite în literatura de 

specialitate ca „anomalii"; 2) limitele „eficienței” ca model de funcționare a piețelor (costul 

informației, operațiunilor de tranzacționare, administrare etc.); 3) probleme legate de testarea 

eficienței modelului (majoritatea testelor empirice se bazează pe prezumția că ratele fără risc, 

primele de risc de piață sau „individual-security betas” ca fiind date). Cea mai importantă 

limitare rezultă din faptul că eficiența pieței reprezintă un model de „schimb pur” de informații 

pe piețele de capital. Teoria nu oferă nici un fel de informații cu privire la „oferta” de pe piață: 

despre cât de multe informații sunt disponibile, dacă este vorba de rapoarte contabile, declarații 

ale managerilor sau comunicate statistice guvernamentale, cât sunt de autentice etc. Teoria se 

adresează doar părții care reprezintă cererea pe piață.  

Lista autorilor și a criticilor aduse teoriei piețelor eficiente este lungă și susținută de 

argumente mai mult sau mai puțin convingătoare. Cert este faptul că în octombrie 1987, crahul 

bursier a generat dezbateri aprinse pe seama eficienței piețelor și raționalității prețului acțiunilor, 

cap de afiș fiind chiar E. Fama, cu articolul Perspectives on October 1987 or What Did We 

Learn from the Crash? (1989: 71 - 77) unde spune: ”If there are bubbles, economic efficiency is 

served by letting them burst rather than leak.”24. În lucrări ulterioare, Fama a recunoscut de altfel 

că întâmpină dificultăți considerabile în a dovedi sau a cotesta ipoteza eficienței piețelor (Fama 

& French, 1988).  

Donald C. Langevoort (1992: 854 - 855) sintetizează excelent într-o singură frază toate 

aceste dezbateri determinate de criza economică, care provoacă revoluții de tip kuhnian: ”In 

many ways our culture acts as if economists proved the efficient market hypothesis a decade ago 

and moved on to other topics entirely, so that all that is left is for the law to come into 

conformity with this intellectual orthodox.”25. Contestarea postulatelor raționalității și a piețelor 

eficiente, considerate repere de bază ale teoriei economice, confirmă schimbările importante pe 

care le provoacă marile crize economice și în domeniul științei.  

Controversele pe baza teoriei piețelor eficiente au condus la construcția de noi teorii 

financiare care au permis o mai bună cunoaștere și explicare a comportamentului prețului 

	
24	 „Dacă există bule, eficiența economică le ajută să se spargă, mai degrabă decât să se scurgă.” 
(t. a.) 	
25	 „În nenumărate situații cultura noastră acționează de maniera în care dacă economiștii au 
demonstrat ipoteza eficienței pieței cu un deceniu în urmă și s-au mutat (ulterior) către cu totul 
alte subiecte, tot ceea ce rămâne este pentru ca legea să fie conformă cu prezenta ortodoxie 
intelectuală.” (t. a.)	
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activelor (Shefrin & Statman, 1994), a comportamentului de asumare a riscurilor (Kahneman & 

Tversky, 1979; Thaler, 1993), a teoriei evoluționiste a jocurilor (Friedman, 1991) sau a modelării 

pe bază de agenţi a piețelor financiare (Arthur, 1995). Multe dintre noile direcții de cercetare s-

au concentrat pe fundamentarea unor modele matematice și statistice mult mai elaborate, dar și 

pe zone care abordează piețele financiare din perspective inedite, psihologice sau chiar biologice.  

Andrew W. Lo (2007) este de părere că eficiența pieței nu poate fi evaluată în vid, sub un 

clopot de sticlă, deoarece piețele, grupurile de participanți de pe piață, investitorii, 

administratorii de fonduri interacționează și evoluează în mod dinamic, iar aplicarea legilor 

selecției în mediul economic permite înțelegerea mai exactă a contradicțiilor aparente dintre 

teoria piețelor emergente și prezența deviațiilor de comportament. Un exemplu al acestei selecții 

economice îl reprezintă „bula tehnologică” din anul 2000 care a eliminat, în mod natural, de pe 

piață investitorii care nu aveau o experiență veritabilă pe o piață în scădere (bear market). 

”Irrespective of whether prices fully reflect all available information, the particular path that 

market prices have taken over the past few years influences current aggregate risk preferences. 

Among the three fundamental components of any market equilibrium – prices, probabilities, and 

preferences – preferences is clearly the most fundamental and least understood. Several large 

bodies of research have developed around these issues – in economics and finance, psychology, 

operations research (also called ‘decision sciences’) and, more recently, brain and cognitive 

sciences – and many new insights are likely to flow from synthesizing these different strands of 

research into a more complete understanding of how individuals make decisions.”26 (Lo, 2007: 

20 - 21). O părere asemănătoare, din perspectiva factorilor subiectivi, a preferințelor, care 

intervin în procesul investițional, se regăsește și la George Soros. Teoria reflexivității, care se 

află în centrul cărții The Alchemy of Finance (2003) arată că există o puternică interdependență 

între funcțiile cognitive și de manipulare ale participanților de pe piața de capital. Soros atacă 

„ortodoxia” academică ancorată în asumarea cunoașterii perfecte a pieței, susținând că teoria 

piețelor eficiente este falsă și înșelătoare. Explicația omului de afaceri este pe cât de simplă, pe 

atât de clară. Dacă este unanim acceptată ideea că, oricare ar fi cauza, cunoașterea este 

	
26	„Indiferent dacă prețurile reflectă pe deplin toate informațiile disponibile, acea parte pe care 
prețurile pieței a dat-o la o parte cu câțiva ani în urmă a influențat preferințele de risc curent. 
Dintre cele trei componente fundamentale ale oricărui echilibru de piață – prețuri, probabilități și 
preferințe - preferințele în mod clar reprezintă partea cea mai însemnată, dar și mai puțin 
înțeleasă.	 În jurul acestor probleme s-au dezvoltat mai multe mari grupuri de cercetare - în 
economie și finanțe, psihologie, cercetare operațională (numite și „științe decizionale”) și, mai 
recent, științe cerebrale și cognitive - și multe perspective noi ar putea rezulta din sintetizarea 
acestor diferite direcții de cercetare pentru a înțelege mai complet modul în care indivizii iau 
decizii.” (t. a.)	
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limitată/imperfectă, atunci paradigma cunoașterii perfecte pe care se bazează economia, atât în 

cazul eficienței piețelor, cât și al așteptărilor raționale, trebuie respinsă (Soros, 2003: 5).  

Izbucnirea crizei în 2008 a fost momentul în care postulatele raționalității și eficienței 

piețelor au început să fie puse la îndoială chiar și de autorii lor. Într-un articol recent, Fama 

însuși recunoaște: ”As the market efficiency ideas took shape, it dawned on me that the reason 

the trading rules I'd developed earlier didn't work out of sample was because price changes were 

random, which at that point was what people thought an efficient market meant. We know now it 

doesn't.”27 (Fama & Litterman, 2012: 15).  

Economistul român Gheorghe Hurduzeu propune abordarea ideii de eficiență economică 

prin asocierea cu bursele de valori și de mărfuri, alăturare ce oferă cea mai pertinentă apropiere 

de modelul teoretic al pieței pure și perfecte. „Menirea bursei este de a pune în valoare jocul 

liber al forţelor pieţei, «mâna invizibilă» - cum l-a numit părintele ştiinţei economice, Adam 

Smith - excluzând orice intervenţie extraeconomică, precum şi orice tendinţă provenită din afara 

sau din interiorul pieţei, de manipulare a variabilelor pieţei, în speţă a preţului. De aceea s-a şi 

spus că bursa este mecanismul care se apropie cel mai mult de modelul teoretic al pieţei pure şi 

perfecte, asigurând formarea preţurilor pe baza raportului ce se stabileşte în fiecare moment 

între cerere şi ofertă şi reflectând în permanenţă realitatea economică.” (Hurduzeu, 2014: 4).  

Evoluția argumentelor și contra argumentelor teoriilor economice demonstrează, o dată 

în plus, că știința este în continuă căutare a celei mai bune ipoteze, și până când o ipoteză greșită 

se înlocuiește cu o ipoteză mai bună, critica are o valoare limitată. 

 

1.4. AȘTEPTĂRILE RAȚIONALE – UN CONCEPT CU ISTORIC 

Începutul anilor 1970 a marcat renașterea unei perioade favorabile pentru promovarea 

unor modele macroeconomice noi, dar și a unor ample dezbateri asupra ideii că economia de 

piață poate fi capabilă să atingă stabilitatea macroeconomică dacă „mâna” vizibilă a guvernului 

este împiedicată să efectueze în mod greșit și discreționar politici economice, fiscale și monetare. 

După o perioadă considerabilă (anii `60 - `70), în care problema flexibilității sau rigidității 

prețurilor și salariilor, cât și modul în care această politică a influențat stabilitatea economică, au 

ocupat un loc central în cadrul dezbaterilor economice, reprezentanții curentului de gândire 

keynesian au început să se confrunte cu ample critici legate de girul acordat statului în procesul 

	
27	„Pe măsură ce ideile privind eficiența pieței s-au conturat, mi-am dat seama că motivul pentru 
care regulile de tranzacționare dezvoltate mai devreme de mine nu au funcționat pentru că 
variațiile de preț au fost întâmplătoare, lucru care în acel moment era ceea ce oamenii credeau că 
înseamnă o piață eficientă. Acum știu că nu este așa.” (t. a.)	
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de stabilizare economică. Climatul de cercetare științifică a captat eforturile celor mai buni 

economiști care au promovat idei noi legate de folosirea distribuției decalajelor în contextul 

macroeconomic, costurile de adaptare, prețurile activelor „piețelor eficiente”, echilibrul 

așteptărilor raționale, rata naturală a șomajului, teoria monetară etc. Aplicarea noilor modele a 

condus la schimbări radicale macroeconomice, culminând în următorii ani cu răsturnarea 

macroeconomiei keynesiene și înlocuirea acesteia cu macroeconomia echilibrului general 

stochastic.  

Trebuie de amintit faptul că, în încercarea de a oferi sprijin pentru intervenția statului în 

stabilizarea economiei, keynesiștii au utilizat curba lui Phillips pentru a explica rata naturală a 

șomajului și relația dintre șomaj și inflație. Ulterior, curba lui Phillips s-a confruntat cu multe 

critici, în mare parte generate de eroarea de a nu fi luat în considerare așteptările privind inflația 

în negocierea contractelor salariale dintre angajați și angajatori. La sugestia lui Abba Lerner 

(1972), modelul a fost completat prin introducerea termenului așteptărilor privind inflația în 

cadrul ecuației. Cu toate acestea, ceea ce i-a intrigat pe analiștii economici în legătură cu această 

„inovare” a fost constatarea că prețurile și salariile nu pot fi ajustate suficient de repede astfel 

încât să se realizeze o concordanță a așteptărilor: o eroare repetată legată de așteptări s-ar putea 

produce în fiecare perioadă care se presupune a fi ajustată ulterior în procesul de stabilire a 

echilibrului pe termen lung. 

De-a lungul acestor discuții în care oamenii de știință au dezbătut fiecare element al 

politicii macroeconomice, opiniile emergente cu privire la relația dintre șomajul involuntar și 

inflație, reflectată în mod corespunzător de curba lui Phillips, au avut meritul de a face lumină 

asupra ideii care a atras atenția atât keynesienilor, cât și economiștilor clasici: importanța 

inevitabilă pe care o au așteptările în determinarea variabilelor macroeconomice reale, în special 

în ipoteza unui mediu economic dinamic (Kantor, 1979). 

Atât dovezile empirice, cât și abordările teoretice sugerează că indivizii își formează 

așteptări cu privire la veniturile lor viitoare, cu scopul de a echilibra consumul lor viitor (ipoteza 

venituri permanente); firmele au, la rândul lor, așteptările proprii cu privire la rentabilitatea 

activității lor de producție, cu scopul de a determina cantitatea de forță de muncă necesară în 

viitor; investitorii de pe piețele financiare au, de asemenea, așteptări cu privire la rentabilitatea 

firmelor pentru a determina cât de mult și pentru cât timp ar trebui să investească în companii; 

angajații au și ei, desigur, așteptări cu privire la nivelul prețurilor viitoare (inflația) în negocierea 

contractelor lor salariale. Aceste realități au atras atenția economiștilor de a întreprinde noi 

cercetări cu privire la modul individual de formare a așteptărilor și de a privi mai critic modul în 
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care aceste așteptări au legătură cu politica statului de stabilizare economică (Kodres & Pritsker, 

2002; Lines & Westerhoff, 2010). 

Principalele discuții despre așteptări au gravitat în special în jurul teoriei așteptărilor 

adaptive, o metodă algoritmică care postulează că agenții economici fac previziuni viitoare luând 

în considerare media ponderată a unei variabile (ex. prețul, inflația, șomajul) din trecut și pentru 

viitor. Una dintre principalele probleme ale acestei abordări „retroactive” în cazul formării 

așteptărilor este aceea că, până să fie anticipată, variabila este stabilă pentru o perioadă 

considerabilă de timp, iar așteptările formate pe baza acesteia vor fi în mod repetat greșite. Acest 

tip de modelare arată că agenții economici fac sistematic erori în previziunile lor, deoarece 

erorile dintr-o anumită perioadă sunt ajustate în perioadele ulterioare ale previziunilor. Acest stil 

de așteptări a fost criticat ca fiind nerealist și irațional în special de către economiștii clasici, 

deoarece implică faptul că autoritățile pot eluda sectorul privat, în vederea atingerii obiectivelor 

politice. Acest lucru sugerează faptul că autoritățile au posibilitatea de a „păcăli” sectorul privat 

prin alternarea relațiilor dintre șomaj și inflație, cu scopul de a realiza echilibrul dorit în ocuparea 

forței de muncă. 

În deceniul șapte al secolului trecut, când economia mondială a făcut față cu greu 

recesiunii declanșate de criza petrolului, sistemul de guvernare s-a dovedit incapabil de a 

stabiliza economia. Inflația a crescut astronomic, fiind însoțită de creșterea șomajului, un 

oximoron economic greu de imaginat vreodată de keynesieni că s-ar putea întâmpla (Kantor, 

1979; Lovell, 1986). „Marea Inflație” din anii 1970, a generat creșterea credibilității și influenței 

acelor economiști care au avertizat că activismul keynesian a fost prea ambițios și, mai 

important, bazat pe teorii care s-au dovedit fundamental greșite. Evenimentele economice 

dramatice petrecute în acea perioadă ”Left the world deeply sceptical about self-organizing 

market systems.”28 (Sachs, 1999: 100). Insistența ortodoxiei keynesiene asupra ideii că nivelurile 

relativ scăzute ale șomajului sunt realizabile prin utilizarea unor politici expansioniste ale cererii 

agregate a fost puternic contestată de un alt grup de economiști al căror principal argument a fost 

acela că adepții teoriei keynesiene nu au reușit să exploreze toate implicațiile așteptărilor 

endogene formate pe comportamentul agenților economici. Mai mult decât atât, aceste critici au 

insistat asupra ideii că unica modalitate de a încorpora așteptările în modelele macroeconomice 

este aceea de a adopta o variantă a „ipotezei așteptărilor raționale” a lui John Muth (1961).  

Articolul lui Muth (1961) a fost folosit ca fundament teoretic pentru studiile statistice ale 

comportamentului prețurilor pe piețele speculative, sugerând cercetătorilor alte ipoteze pentru a 

	
28	„Au lăsat lumea profund sceptică cu privire la sistemele de autoreglare a pieței.” (t. a.)	
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testa și susține noile lor abordări. Chiar de la începutul lucrării, Muth precizează că așteptările 

legate de variabilele economice pot fi supuse erorii, aceasta fiind o justificare a majorității 

explicațiilor date schimbărilor survenite la nivelul afacerilor. Autorul recunoaște limitele 

abordării, la fel ca în cazul oricărei teorii sistematice asupra fluctuațiilor, deoarece nu include o 

explicație asupra modului în care se formează așteptările. Pentru a realiza modele economice 

complexe, s-au folosit diverse formule ale așteptării, dar Muth recunoaște că există puține dovezi 

care să sugereze faptul că relațiile prezumate (teoretic) ilustrează o asemănare cu modul în care 

funcționează economia. Pe baza concluziilor oferite de studiile privind așteptările, Muth a 

sugerat că:  

1. Mediile așteptărilor dintr-o industrie sunt mai precise decât modelele naive și 

oricât de exacte ar fi elaborate sistemele de ecuații, deși există diferențe considerabile de 

opinie  în cadrul unei secțiuni transversale. 

2. Așteptările raportate subestimează, în general, amploarea modificărilor care au 

loc de fapt. 

Pentru a explica aceste fenomene identificate în cadrul cercetărilor sale, Muth a sugerat 

că ”expectations, since they are informed predictions of future events, are essentially the same as 

the predictions of the relevant economic theory.” 29  (Muth, 1961: 316). Din această cauză, 

economistul american susține că, uneori, ipoteza raționalității în economie duce la teorii care nu 

corespund sau sunt inadecvate pentru a explica fenomene, cu atât mai mult pentru că se schimbă 

în timp. În opinia autorului, ipoteza demonstrează trei aspecte importante:  

1. Informația este limitată, iar sistemul economic general, nu o ia în considerare. 

2. Așteptările depind în mod specific de structura sistemului relevant care descrie 

economia.  

3. O „predicție publică” nu va avea nici un efect substanțial asupra funcționării 

sistemului economic (cu excepția cazului în care se bazează pe informații privilegiate). 

Trebuie de remarcat deschiderea lui Muth (1961) pentru o abordare nondescriptivă a 

conceptului său, și anume că ipoteza așteptărilor raționale nu afirmă că activitatea zero a 

întreprinzătorilor seamănă cu sistemul de ecuații în vreun fel; nici nu afirmă că previziunile 

antreprenorilor sunt perfecte sau că așteptările lor sunt toate la fel. Pentru Muth, utilitatea 

principală a teoriei a constat în caracterul său general și în capacitatea de a fi aplicabilă la tot 

felul de situații, indiferent de gradul de concretețe sau de circumstanțele contingente existente. 

	
29	„așteptările, atâta timp cât ei (agenții, s. n.) sunt informați despre evenimentele viitoare sunt în 
esență aceleași ca și previziunile teoriei economice relevante.” (t. a.)	
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Teoria așteptărilor raționale a câștigat în importanță ca urmare a studiilor lui Sargent, 

Prescott și Wallace, dar cea mai relevantă contribuție aparține, categoric, lui Robert Lucas. 

Reprezentanții „noii macroeconomii clasice” dezvoltă modelul walrasian al echilibrului general 

într-o economie „pură şi perfectă”, prin valorizarea conceptelor neoclasice privind 

comportamentul consumatorului, relația dintre șomaj și inflație, șomajul natural etc., reușind 

astfel să confere echilibrului general o mai bună fundamentare economică. Curentul de gândire 

privitor la așteptările raționale, a apărut ca un contra argument, mai mult intuitiv, la teoria 

privind falsele reprezentări adaptive ale teoriei așteptărilor.  

Teoria se bazează pe ideea că agenții economici se comportă rațional, nu numai când iau 

decizii cu privire la utilizarea și maximizarea profitului, ci și atunci când fac previziuni cu privire 

la viitor. Acest lucru implică, în esență, că așteptările reprezintă „modelul consistent” - o 

presupoziție conform căreia, dacă toate informațiile sunt incluse în estimarea unor variabile 

economice, prognozele așteptate vor fi egale cu realizările efective (Muth, 1961; Lovell, 1986; 

Pearlman, Currie & Levine, 1986).  

La acest tip de modelare a așteptărilor au apelat cei mai mulți economiști, deoarece se 

presupune că, și dacă ar fi făcute erori în previziuni (o perspectivă foarte probabilă), eroarea 

prognozată va fi aleatorie, cu o medie egală cu zero și o variație constantă. Cu toate acestea, ar 

trebui de subliniat că popularitatea teoriei așteptărilor raționale a avut legătură mai mult cu 

recursul teoretic decât cu realismul ipotezelor și, probabil, cu absența unei variante mai bune la 

vremea respectivă.  

Sargent recunoaște că i-a luat destul de mult timp să înțeleagă cum ideea așteptărilor 

raționale a putut schimba direcțiile de analiză existente în macroeconomie: ”Neil Wallace and I 

had already written several papers about rational expectations in 1969-1972, and had read 

drafts of Lucas's JET paper as well as two key papers by Lucas and Prescott. But we didn't 

understand what was going on until, upon reading Lucas's 'Econometric Policy Evaluation: A 

Critique' in Spring of 1973…”30 (Sargent, 1996: 540). Lucrarea l-a convins că teoria așteptărilor 

raționale ar putea necesita ajustări substanțiale în modelarea strategiilor sale și i-ar putea oferi 

rezultate teoretice substanțial diferite.  

 

 

	
30	„Neil Wallace și cu mine am scris deja multe articole despre așteptările raționale în 1969 - 
1972 și am citit drafturile lucrărilor lui Lucas, cât și cele două lucrări cheie ale lui Lucas și 
Prescott. Dar nu am înțeles ce se întâmplă până când nu am citit «Evaluarea politicii 
econometrice» a lui Lucas din primăvara lui 1973…” (t. a.)	
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1.4.1. Lucas – o nouă abordare a teoriei așteptărilor  

În mai toate „revoluțiile” științifice, de cele mai multe ori, există câte o persoană care 

iese din tiparele cunoscute. Așa a fost și cazul profesorului Robert E. Lucas Jr., recunoscut 

unanim ca inițiator și figură centrală în dezvoltarea noilor abordări ale macroeconomiei clasice. 

El a fost cel care a declanșat valul noilor idei în macroeconomie, motiv pentru care, în 1995, a 

primit premiul Nobel în economie ”for having developed and applied the hypothesis of rational 

expectations, and thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our 

understanding of economic policy.”31 (Fischer, 1996: 11). Atribuirea acestui premiu prestigios nu 

a fost o surpriză pentru economiști, deoarece lucrările sale științifice l-au făcut cel mai influent 

macroeconomist din ultimul sfert al secolului trecut (Fischer, 1996; Hall, 1996; Svensson, 1996; 

Hoover, 1988; Snowdon & Vane, 1998). În timp ce unii comentatori apreciază contribuțiile lui 

Lucas în domeniul analizei ciclului în afaceri, ca ”part of the natural progress of economics as a 

science.”32 (Chari, 1998: 171), sau ca parte a acumulării constante de cunoaștere (Blanchard, 

2000), atunci când discută despre influența contribuțiilor lui Lucas în domeniul macroeconomiei, 

majoritatea face referire frecvent la termeni precum „revoluție” sau „contrarevoluție” (Tobin, 

1996; Snowdon & Vane, 1999; Woodford, 2000). ”Lucas’s work is sometimes heralded as 

revolutionary, marking the beginning of the end of ‘Keynesian’ economics and the birth of 

‘rational expectations’ economics.”33 (Chari, 1998: 171). 

Într-o serie de articole științifice, publicate de-a lungul anilor 1972 – 1976, Lucas a pus 

bazele sistemului de abordare și de analiză a echilibrului așteptărilor raționale în cadrul 

teoretizărilor macroeconomice (Lucas, 1981). Aceste contribuții inovative, combinate cu munca 

altor noi economiști clasici renumiți, precum Robert Barro, Finn Kydland, Edward Prescott, 

Thomas Sargent și Neil Wallace, au transformat întregul curs al dezbaterilor macroeconomice și 

au condus către o veritabilă „revoluție” în analizele macroeconomice (Hoover, 1988).  

Teoria așteptărilor raționale, deși extrem de matematică, a dominat gândirea economică 

în anii '70 și începutul anilor '80, atât de mult încât lucrările lui Lucas au atras un număr 

impresionant de discipoli care l-au ridicat la statutul de lider. Prin 1982, punctele de vedere ale 

lui Lucas erau atât de puternic vehiculate în mediul economic, încât Edward Prescott de la 

Carnegie-Mellon University se lăuda că elevii săi nu au auzit numele lui Keynes (Snowdon, 

2010). Interesant este însă faptul că, deși a luat cunoștință cu ipoteza așteptărilor raționale destul 
	

31	„pentru că a dezvoltat și aplicat ipoteza așteptărilor raționale și astfel a transformat analiza 
macroeconomică și a adâncit înțelelgerea economiei politice.” (t. a.)	
32	„parte a progresului natural al economiei ca știință.” (t. a.)	
33 	„Activitatea lui Lucas îl definește uneori ca revoluționar, deoarece marchează începutul 
sfârșitului economiei „keynesiane” și nașterea „așteptărilor raționale” în economie.” (t. a.)	
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de timpuriu (a fost coleg cu Muth la Carnegie-Mellon University), într-o primă etapă, Lucas nu a 

considerat subiectul de interes. De-abia în momentul în care a început să lucreze la articolul 

privind costurile de ajustare și teoria aprovizionării a realizat necesitatea utilizării acestei ipoteze 

pentru a explica faptul că neconcordanțele apar atunci când intervin așteptări „mioape”, adică 

atunci când se extrapolează prețul actual în viitor, după cum mărturisește în memoriile sale 

profesionale (Lucas, 2001: 13): ”I postulated “myopic” expectations — price expectations 

formed by simply extrapolating the current price into the future — and then deduced from this 

and other assumptions an equilibrium price path that was not constant but rather grew or 

declined in a predictable way.”34. 

 În interpretarea dată teoriei anticipărilor raționale, Lucas consideră că așteptările fiecărui 

agent, pe medie, sunt corecte. Această observație este justificată de faptul că, pornind de la 

premisa de bază potrivit căreia economiștii știu „adevăratul” model al economiei, erorile 

sistematice de prognoză făcute de acei participanți de pe piață care nu au formulat așteptările lor 

în concordanță cu teoria așteptărilor raționale pot fi considerate un simptom al iraționalității 

specific doar acelei părți. În consecință, prezența unor corelații semnificative, dar cu toate 

acestea neexploatate, între erorile de prognoză ale participanților la piață și informațiile aflate la 

dispoziția lor, a fost interpretată de Lucas ca semn de oportunități de profit nerealizat pe piețele 

reale. Această observație evidentă în modelul de lucru construit în cazul firmelor la care lipsesc 

șansele de profit, a declanșat în mintea prestigiosului economist ideea că undeva există o 

greșeală. ”If your theory reveals profit opportunities (unexplored s. n.), you have the wrong 

theory.” 35  (Lucas 2001: 13). Acest lucru înseamnă că, pornind de la premisa că modelul 

„adevărat” al economiei este cunoscut sau poate fi cunoscut, teoria așteptărilor raționale impune 

alte două cerințe referitoare la modelele economice: raționalitate „individuală” a tuturor 

participanților de pe piață și coerență reciprocă a așteptărilor participanților de pe piață.  

  În aceste condiții, se pune întrebarea logică de ce teoria așteptărilor raționale nu reușește 

să ofere o analiză riguroasă în cazul oricărui boom economic, al prăbușirilor sau exceselor 

speculative înregistrate pe piața financiară? La sfârșitul anilor 1980, nenumărați cercetători s-au 

străduit să integreze prăbușirea pieței de capital din anul 1987 în cadrul teoriei așteptărilor 

raționale. Una dintre principalele abordări argumenta că „bula” anterioară s-a bazat pe informații 

	
34 „Am denumit așteptări «mioape» ale prețului, așteptările făcute prin simpla extrapolare a 
prețului curent în viitor - și apoi am dedus, din aceasta și din alte ipoteze, o traiectorie de 
echilibru a prețului, care nu a fost constantă, ci mai degrabă a crescut sau a scăzut într-un mod 
previzibil.” (t. a.) 
35	„Dacă teoria ta dezvăluie oportunități de profit (neexploatate s. n.), înseamnă că ai o teorie 
greșită.” (t. a.)	
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irelevante. Nimeni nu a considerat însă necesar să se întrebe de ce majoritatea participanților de 

pe piață nu și-a putut da seama, de la bun început, că informațiile erau irelevante (Diba, 

Grossman, 1988). Așteptările raționale nu pot explica, în virtutea ideii de luare a deciziilor 

independente, de ce așteptările oamenilor converg spre un consens, chiar și când acesta este 

destabilizator. Trebuie să existe un motiv pentru ca oamenii să facă același lucru, în același timp. 

Cum se pot explica, de exemplu, evenimente precum „mania lalelelor” din Olanda din anul 1634 

(Mackay, 1980), altfel decât ca rezultat al deciziilor raționale efectuate de persoane fizice 

independente? Trebuie, pe scurt, să fie un motiv foarte bun pentru piețele să se abată de la 

preceptele fundamentele pentru anumite perioade de timp.  

  Teoria anticipărilor raționale presupune ipoteza că fenomenele prezintă stabilitate și 

regularitate suficientă în timp pentru a permite agenților economici să sistematizeze acțiunile lor 

și să atribuie probabilități pe o listă cu rezultate potențiale exhaustive. În acest caz, opinia lui 

Lucas coincide cu cea a lui Savage (1954), părintele teoriei utilității așteptate, care definește prin 

termenul „lumi mici” ca fiind modalități de cunoaștere perfectă în cazul în care toate 

alternativele, consecințele și probabilitățile lor sunt bine știute. Exemple de „lumi mici” sunt 

jocurile de noroc, loteriile, ruleta etc.  Potrivit lui Savage (1954), acestea sunt genul de de medii 

în care aplicarea teoriei Bayesiene a deciziei este legitimă. În schimb, el definește termenul 

„lumi mari” ca fiind acele medii în care o parte din informațiile necesare lipsește sau în cazul în 

care viitorul este „incert”, în sensul formulat de Keynes și Knight. Trebuie de precizat faptul că 

Savage (1954: 16) insistă asupra faptului că aplicarea teoriei Bayesiene a deciziilor în „lumi 

mari” nu are sens, deoarece nu există nici o modalitate de a ști toate alternativele, consecințele 

acestora și probabilitățile lor. Regularitatea și predictibilitatea fenomenelor economice pe care le 

prezintă Lucas (1977) ca și condiție sine qua non pentru existența raționamentului economic 

presupun faptul că mediul este ergodic, astfel încât participanții la piață să poată extrapola în 

viitor regularitățile empirice deduse din trecut. În cazul teoriei așteptărilor raționale, trebuie nu 

numai ca funcțiile de distribuție a probabilității subiective și obiective să coincidă în orice 

moment pentru toți agenții de pe piață, dar acestea trebuie să fie, de asemenea, derivate din 

procese stochastice ergodice. Teoria are o proprietate esențială, și anume faptul că mediile 

calculate la observațiile (datele) anterioare nu pot fi în mod repetat diferite de media perioadei 

rezultatelor viitoare. Astfel, Lucas (1977) se pare că acceptă faptul că unele fenomene 

economice sunt non-ergodice, dar el sugerează că economia ar trebui să fie preocupată doar de 

lumile ergodice. Ulterior, Lucas (2001) a făcut observația că sistemele de prognozare care nu se 

bazează pe ipoteza așteptărilor raționale vor genera erori de prognoză sistematice, dezvăluind 

astfel existența oportunităților de profit nerealizat, propunerea implicită formulată fiind aceea că, 
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dacă regulile de prognozare se bazează pe ipoteza așteptărilor raționale, va fi obținut un optim și 

nu vor mai apărea oportunități de profit nerealizat. Acest lucru presupune însă îndeplinirea a cel 

puțin două condiții:  

1. Economia trebuie să prezinte o stabilitate în timp.  

2. Mecanismul de feedback care leagă așteptările agenților economici de rezultatele 

realizate trebuie să fie suficient de rapid și de precis. 

  Important de reținut este sugestia făcută de Lucas cu privire la faptul că teoria economică 

trebuie să se ocupe numai de acele reguli de decizie pe care agenții economici le-au adoptat după 

ce modelul „adevărat” a fost găsit, presupunerea implicită fiind aceea că deciziile luate anterior 

descoperirii nu au nici o consecință asupra economiei, în sensul că nu afectează echilibrul 

economic. Acest lucru presupune, în mod logic, fie că modelul „adevărat” există înainte de orice 

decizie luată de agenții economici, fie altceva, astfel încât deciziile lor să nu afecteze economia. 

Această cerință la care face referire Lucas, este legată de ipoteza ergodică prin faptul că 

realitatea pre-existentă, care este independentă de convingerile, deciziile și acțiunile agenților 

economici, poate fi compatibilă numai cu un mediu ergodic. 

  Lucas (1977) sugerează, în mod justificat, că ipoteza așteptărilor raționale se aplică 

numai situațiilor de risc. Prin urmare, dacă ipoteza așteptărilor raționale trebuie să rămână 

congruentă intern, se prezumă că:  

1. Agenții economici nu au nevoie să învețe modelul „adevărat”, pentru că ei pur și 

simplu îl știu.  

2. Mediul înconjurător este ergodic, astfel încât „modelul adevărat” nu se schimbă 

pe parcurs. 

  Într-un astfel de mediu, singura sursă posibilă de nesiguranță ar putea fi incapacitatea 

agenților de pe piață de a prognoza pe deplin viitoarele șocuri exogene aleatoare care ar putea 

lovi economia. Numai că, așa cum precizează Lucas în Professional Memoir (2001), agenții de 

pe piață pot construi un model complet predeterminat, care ia în considerare modul în care 

economia evoluează în timp și, în consecință, ar fi „irațional” pentru ei să facă erori sistematice 

de prognoză, deoarece acest lucru ar dezvălui prezența oportunităților de profit neexploatate. 

Ipotezele care au stat la baza teoriei anticipărilor raționale au pus în prim plan câteva 

elemente-cheie care au avut o influență majoră asupra direcției de cercetare macroeconomică din 

ultimul pătrar al secolului trecut:  

1. Piața se găsește în permanent în echilibru prin adaptarea prețurilor și salariilor în 

conformitate cu cererea și oferta.  
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2. Piața se comportă ca și cum agenții economici iau decizii folosind toate 

informațiile pe care le au dispoziție; cu alte cuvinte, toți agenții sunt raționali, adaptându-

se continuu la constrângerile cu care se confruntă, maximizând profiturile și nelăsând 

oportunități profitabile neexploatate.  

3. Fluctuația ciclurilor economice este cauzată de erorile pe termen scurt ale 

indivizilor care au informații limitate/imperfecte.  

În analizele sale, Lucas a folosit nenumărate argumente pentru a demonstra că statul nu 

ar putea influența într-adevăr comportamentul agenților economici într-un mod sistematic. 

Datorită evoluției imprevizibile a prețurilor, agenții economici își formează anumite expectații cu 

privire la dinamica acestora în viitor. În felul acesta, intervenția sistematică a statului în 

economie prin politici guvernamentale va fi contracarată prin anticipările raționale ale agenților 

capabili să intuiască schimbările viitoare. Totuși, el a precizat că, deși agenții economici 

acționează într-o anumită direcție, prin luarea în considerație a tuturor informațiilor disponibile, 

există o inerție în raport cu mediul macroeconomic, dacă intervin schimbări în politicile 

guvernamentale, aspect care poate modifica relația dintre variabilele majore luate în calcul.  

Conceptul privind așteptările raționale a împrumutat masiv din ideile aparținând teoriilor 

conservatoare anterioare, dar Lucas a avut meritul de a fi susținut aceste argumente matematic și 

de a le fi dezvoltat mult mai detaliat și nuanțat. Noua abordare a teoriei aşteptărilor raţionale a 

condus la utilizarea unui aparat matematic complex, bazat pe variabile aleatoare, estimări 

econometrice, teste şi prognoze probabilistice. Modelul de lucru conceput de Lucas a așezat în 

prim plan rolul informațiilor în cadrul luării deciziilor. Scopul celor care iau aceste decizii îl 

constituie diminuarea incertitudinii grație informațiilor disponibile sau achiziționate la un anumit 

cost, denumit cost de adaptare. Economistul american a încercat să demonstreze că eficacitatea 

politicii economice depinde de nivelul relativ al informației, precizând însă că informarea 

corectă cu privire la viitor este limitată. Această abordare a produs o schimbare importantă în 

felul în care economiștii au formulat așteptările în cadrul unor ipoteze. Allan H. Meltzer (1982: 

4) consideră că ”Not only are we uncertain about events that have not occurred, but we are 

uncertain about the correct interpretation of events that have occurred and about their 

implications for the future. The best we can do, according to Muth, is to use the best confirmed 

hypothesis to separate the essential facts from the inessential, to interpret observations (or 

facts), and to draw their implications.”36. 

	
36	„Nu numai că suntem nesiguri de evenimentele care vor avea loc, dar nu suntem siguri nici cu 
privire la interpretarea corectă a evenimentelor care au avut loc și cu privire la implicațiile lor 
pentru viitor. Cel mai bun lucru pe care îl putem face, în conformitate cu Muth, este de a folosi 
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Teoria așteptărilor raționale a fost prezentată, de-a lungul anilor, în literatura de 

specialitate într-o serie de forme și versiuni diferite (Redman, 1992). De la bun început, este 

important de reținut distincția între versiunile slabe și puternice ale ipotezei. Ideea principală din 

spatele versiunii slabe a ipotezei este aceea că, în formarea previziunilor sau așteptărilor cu 

privire la valoarea viitoare a unei variabile, agenții economici raționali vor da cea mai bună 

utilizare (cea mai eficientă) tuturor informațiilor disponibile public despre factorii care cred ei că 

determină variabila. Cu alte cuvinte, se presupune că așteptările ar fi formate „rațional”, în 

conformitate cu maximizarea utilității comportamentului din partea agenților economici 

individuali.  

Este important de subliniat faptul că agenții nu pot prevedea viitorul exact. Așteptările 

raționale nu reprezintă același lucru ca și previziunea perfectă. Pentru a forma o anticipare 

rațională asupra unei variabile, agenții de pe piață vor fi nevoiți să ia în considerare ceea ce ei 

cred a fi modelul macroeconomic „corect” al economiei. În mod inevitabil, agenții de pe piață 

vor face erori în prognozele lor, deoarece informațiile disponibile vor fi incomplete. Cu toate 

acestea, astfel de erori de prognoză vor fi fără legătură cu informațiile disponibile în momentul 

în care s-au stabilit anumite așteptări. Așteptările agenților cu privire la variabilele economice, în 

medie, vor fi corecte, acestea fiind egale cu valoarea lor reală. În plus, ipoteza implică faptul că 

agenții nu vor proiecta așteptările care s-au dovedit a fi în mod sistematic greșite (părtinitoare) 

de-a lungul timpului. Dacă așteptările au fost sistematic greșite, agenții ar trebui să învețe din 

propriile greșeli și să schimbe modul în care au format așteptările, eliminând astfel erorile 

sistematice. Pe scurt, erorile de prognoză din cadrul așteptărilor raționale vor fi în esență 

aleatorii, cu o medie zero; nu vor avea legătură cu prognozele realizate în perioadele anterioare, 

de aceea ele vor fi necorelate în serie de timp; vor avea cea mai mică varianță în comparație cu 

orice altă metodă de prognoză. Cu alte cuvinte, așteptările raționale reprezintă tiparul cel mai 

precis și eficient al formării așteptărilor.  

Versiunea slabă a ipotezei nu înseamnă, după cum unii critici au sugerat, că agenții 

economici utilizează efectiv toate informațiile aflate la dispoziția publicului. Având în vedere 

costurile implicate în achiziționarea și prelucrarea informațiilor, este puțin probabil că agenții ar 

putea folosi vreodată toate informațiile disponibile publicului. Ce sugerează susținătorii versiunii 

slabe ai ipotezei faptul este că agenții economici raționali vor fi interesați să realizeze cea mai 

bună utilizare a tuturor informațiilor disponibile publicului pentru formarea așteptărilor lor. Cu 

	
cele mai bune ipoteze confirmate pentru a separa elementele esențiale de cele neesențiale, de a 
interpreta observațiile (sau faptele), și de a creiona implicațiile lor.” (t. a.) 
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alte cuvinte, agenții vor fi stimulați să utilizeze informații până la punctul în care beneficiul 

marginal este egal cu costul marginal (în termeni de dobândire și de prelucrare a tuturor 

informațiilor disponibile în mod public). În acest caz, așteptările ar fi mai puțin eficiente decât ar 

fi dacă s-ar fi folosit toate informațiile disponibile. În plus, versiunea slabă a ipotezei nu are 

nevoie ca toți agenții individuali să achiziționeze direct și să proceseze personal informațiile 

disponibile. Agenții economici pot obține informații indirect, de exemplu, din prognozele 

publicate și comentariile din mass-media. Având în vedere că previziunile diferă frecvent, 

problema care apare este legată de discernământ, și anume care este punctul de vedere „corect”. 

O observație extrem de pertinentă se referă la modul în care agenții dobândesc de fapt cunoștințe 

asupra modelului „corect” al economiei, având în vedere că înșiși economiștii se arată a fi în 

dezacord considerabil pe acest subiect. Problema referitoare la faptul că agenții individuali care 

operează pe piețele descentralizate sunt în măsură să „învețe” „adevăratul” model economic a 

fost subiect de dezbateri considerabile de-a lungul timpului (Frydman & Phelps, 1983; Evans & 

Honkapohja, 1999). 

În literatura de specialitate au fost vehiculate critici nenumărate și cu privire la forma 

puternică a ipotezei așteptărilor raționale. Această versiune nu impune ca agenții economici să 

cunoască modelul corect al economiei. Ce presupune ipoteza este faptul că agenții raționali nu 

vor forma așteptări care sunt în mod sistematic greșite de-a lungul timpului. Cu alte cuvinte, 

așteptările vor semăna cu cele formate ca și cum agenții știu modelul economic corect, în măsura 

în care acestea vor fi obiective și distribuite aleator în timp. Criticii ipotezei nu sunt, totuși, 

convinși de acest argument și sugerează că, din cauza problemelor legate de costurile de 

dobândire și de prelucrare a tuturor informațiilor disponibile, cât și din cauza incertitudinii că 

acela ar fi modelul corect, este posibil să se formeze așteptări care sunt în mod sistematic greșite 

(Snowdon &Vane, 2005). O observație pertinentă este cea privind costurile (legate de timp, efort 

și bani) necesare pentru a dobândi și a prelucra toate informațiilor disponibile publicului, cu 

scopul de a prognoza valoarea viitoare a unei variabile. 

Teoria anticipărilor raţionale a avut meritul de a fi luat în considerare incertitudinea care 

existã în cadrul întregii politici economice. În modelele noi clasice problema incertitudinii 

fundamentale a fost ignorată până în momentul în care Lucas (1977) a interpretat ciclurile de 

afaceri ca fiind cazuri repetate de evenimente similare în esență. Prin urmare, în lumea ergodică 

a lui Lucas, distribuțiile de probabilitate semnificativă ale rezultatelor pot fi măsurate de către 

agenții economici inteligenți și raționali. Din păcate, comportamentul raţional al agenţilor 

economici creşte incertitudinea, nesiguranţa politicii economice. Potrivit opiniilor 

postkeynesiștilor, lumea reală este una caracterizată de nesiguranță fundamentală, ceea ce duce 
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la observația implicită că toate concluziile construite pe modele utilizând ipoteza așteptărilor 

raționale sunt inutile.  

O altă critică semnificativă adusă teoriei este generată de faptul că ipotezele avansate 

presupun realizarea unor calcule matematice laborioase care, teoretic, nu ar putea fi efectuate de 

către participanții de pe piață. În realitate, agenții economici ajung la aceleași concluzii ca și 

economiștii, dar pe baza observațiilor și experienței dobândite în formularea unor prognoze 

viitoare. Situația este similară cu formarea așteptărilor în cazul jocului de biliard, spre exemplu. 

Jucătorul nu face calcule matematice pentru a da cea mai bună lovitură cu tacul. El se bazează pe 

experiența sa de joc.   

În dezbaterile critice au fost luate în considerare și costurile pe care le implică 

identificarea și procesarea informațiilor necesare pentru formularea așteptărilor raționale. O 

întrebare-cheie pe care și-au pus-o macroeconomiștii a fost și aceea legată de modul în care 

agenții dobândesc capacitatea de cunoaștere a procesului și de utilizare a informațiilor. Ipoteza 

de compensare a pieței, ce presupune prețuri perfect și instantaneu flexibile reprezintă un alt 

aspect controversat. Această teorie nu reușește să explice complet modul de formare a preţurilor, 

iar principala critică adusă se referă la faptul că preţurile nu sunt întotdeauna suficient de 

flexibile pentru a „curăţa” piaţa, în sensul de a o aduce spre un nivel de echilibru. La un moment 

dat, Lucas însuși a abandonat activitatea de cercetare în domeniul anticipărilor raționale, 

dedicându-se altor probleme, cum ar fi creșterea economică, spre exemplu. De altfel, el însuși 

recunoaște, cu prilejul primirii premiului Nobel, că: ”The Keynesian orthodoxy hasn't been 

replaced by anything yet.” 37  (Pearlstein, 1995, în A Critique of the Chicago School of 

Economics). Cu toate acestea, Lucas a aplicat ipoteza așteptărilor raționale la multe probleme 

macro-economice, inclusiv impozitarea, inflația, creșterea economică sau stabilirea prețurilor 

activelor (Henderson, 2008). În tumultul dezbaterilor generate de teoria așteptărilor raționale, 

termenul „rațional” s-a dovedit a fi o adevărată armă retorică pentru câștigarea bătăliei. ”One of 

the cleverest features of the rational expectations revolution was the application of the term 

‘rational’. Thereby, the opponents of this approach were forced into the defensive position of 

either being irrational or of modelling others as irrational, neither of which are comfortable 

positions for an economist.”38 (Barro, 1984 în Snowdon & Vane, 2005: 230). 

	
37 „Ortodoxia keynesiană nu a fost înlocuită cu nimic încă.” (t. a.) 
38 „Una dintre cele mai inteligente trăsături ale revoluției așteptărilor raționale a fost punerea în 
aplicare a termenului „rațional”. Astfel, oponenții acestei abordări au fost forțați să ia poziția de 
apărare, fie pentru a fi iraționali sau fie pentru a descrie alte persoane ca iraționale, oricum 
niciunul din aceste posturi nu au fost confortabile pentru vreun economist.” (t. a.)	



	 56	

 Încorporarea așteptărilor raționale în modele economice a fost unul dintre cele mai 

importante progrese înregistrate în teoria economică din deceniul opt al secolului trecut. Teoria 

așteptărilor raționale a generat dezvoltarea a nenumărate tehnici matematice și statistice noi și a 

facilitat, unei întregi generații de economiști, posibilitatea de a se specializa în aceste tehnici. 
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2. TOLERANȚA LA RISC ȘI EVALUAREA ACTIVELOR FINANCIARE 
 

2.1. DE LA TEORIA PIEȚELOR EFICIENTE LA TEORIA 

COMPORTAMENTULUI FINANCIAR 

Configurarea unei societăți bazate pe acțiune rațională individuală a reprezentat 

prototipul embrionar de organizare a gândirii filosofice iluministe, preluat și dezvoltat cu 

ingeniozitate și profesionalism de o serie întreagă de academicieni, cercetători, economiști și 

specialiști de renume din cadrul finanțelor moderne (sau neoclasice), începând cu a doua 

jumătate a secolului trecut. Teoreticienii au așezat conceptul pe doi piloni conceptuali: primul, 

cel al „oamenilor frumoși”, definiți ca agenți logici, autonomi, preocupați de maximizarea 

utilității așteptate (în timp), de așteptări raționale, probabilități ipotetice, dar și de aversiune față 

de risc; cel de al doilea pilon, acela al „piețelor frumoase”, caracterizate prin perfecțiune, 

lichiditate, competitivitate, dar și complexitate (De Bondt, Muradoglu, Shfrin & Staroukas, 

2008). Revoluția așteptărilor raționale a capacitat interesul mediului academic, germinând 

prolific modele care au așezat elegant, într-o singură teorie, finanțele și întreaga economie.  

Deceniul șapte al secolului trecut s-a dovedit a fi cea mai prolifică etapă de creație pentru 

economiștii preocupați de coerența piețelor eficiente. Spre exemplu, în 1973, Robert Merton a 

publicat An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, lucrare în cadrul căreia a arătat cum să 

se generalizeze modelul de stabilire a prețurilor activelor de capital la un model comprehensiv de 

echilibru general intertemporal. În 1978, Robert Lucas a demonstrat în Asset Prices in an 

Exchange Economy, în cadrul modelului echilibrului general al așteptărilor raționale, că prețurile 

raționale ale activelor pot avea un element de predictibilitate care este legat de previzionarea cu 

precizie a consumului. Un alt exemplu este Douglas Breeden care, în 1979 a publicat teoria sa 

privind „coeficientul beta al consumului”, unde coeficientul beta al unei acțiuni (care măsoară 

sensibilitatea randamentului în comparație cu anumiți indicatori de pe piață) a fost determinat 

prin corelarea randamentelor acțiunilor cu consumul pe cap de locuitor.  

Toate aceste cercetări au generat progrese teoretice interesante la momentul respectiv. În 

tumultul de idei inovatoare, Robert Shiller admite că a putut fi posibil ca munca profesioniștilor 

să fie dominată de un amestec între dorință și realitate, dar entuziasmul cercetătorilor nu a fost pe 

termen nelimitat. ”The 1970s already saw the beginnings of some disquiet over these models and 

a tendency to push them somewhat aside in favor of a more eclectic way of thinking about 

financial markets and the economy. Browsing today again through finance journals from the 

1970s, one sees some beginnings of reports of anomalies that didn't seem likely to square with 
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the efficient markets theory, even if they were not presented as significant evidence against the 

theory.”39 (Shiller, 2003: 84).  

Încă din 1970, când a publicat articolul Efficient Capital Markets: A Review of Empirical 

Work, deși se arăta foarte entuziast cu privire la rezultatele obținute, Fama raporta totuși unele 

anomalii în concluziile sale privind eficiența pieței. Poziția lui cu privire la înțelegerea a ceea ce 

pare a fi o piață eficientă (Fama, 1998) a generat vii dezbateri în societatea academică. În cazul 

în care cercetătorii pot prognoza în mod convingător suprareacții la 10 tipuri de evenimente și 

subreacții la alte 10 tipuri de evenimente, prin faptul că piața poate reacționa în mod adecvat, în 

medie, (fără a se lua în considerare pe care tip de eveniment se produce), contează prea puțin 

eficiența pieței. Participanții pot paria pur și simplu pe reacția exagerată la primele 10 și pe 

subreacția celorlalte 10 tipuri de evenimente, astfel încât să câștige profituri anormale. Acest 

lucru este ca și cum informația privind tendința câștigurilor ulterioare nu există, deoarece, chiar 

dacă rentabilitatea crește în mod previzibil după o veste bună și scade după veștile proaste, nu 

există nici o rentabilitate anormală dacă nu se face distincția între vestea bună și cea rea (Baker 

& Nofsinger, 2010: 28).  

Beneficiul cadrului teoretic folosit de finanțele tradiționale, care presupune că agenții 

economici sunt raționali, deoarece procesează eficient și imparțial informațiile relevante și iau 

decizii compatibile cu maximizarea utilității, s-a dovedit a fi atrăgător în sine, dar nu suficient. În 

practică, au rămas multe aspecte nelămurite. De exemplu, modelele tradiționale au un rol limitat 

în privința volumului, dar în realitate, volumul anual al New York Stock Exchange (NYSE) se 

ridică undeva în zona de 100% din acțiunile aflate în circulație. Un alt exemplu relevant este 

faptul că, în timp ce beneficiile legate de diversificare sunt evidențiate de teoriile moderne, 

investitorii individuali dețin adesea doar câteva acțiuni în portofoliile lor. De asemenea, în 

practică se observă că randamentele așteptate nu par să varieze în secțiunea transversală numai 

din cauza diferențelor de risc asupra acțiunilor. Barberis și Thaler (2003: 1055), remarcă faptul 

că ”unfortunately, after years of effort, it has become clear that the basic facts about the 

aggregate stock market, the cross-section of the average returns and individual trading behavior 

are not easily understood in this framework.”40  

	
39	„În 1970 s-au văzut deja începuturile unele neliniști peste aceste modele și o tendință de a le 
împinge oarecum deoparte în favoarea unui mod mai eclectic de gândire despre piețele 
financiare și economie. Răsfoind astăzi din nou prin revistele financiare din anii 1970, văd unele 
începuturi de rapoarte de anomalii care nu par să se potrivească cu teoria piețelor eficiente, chiar 
dacă acestea nu au fost prezentate ca dovezi semnificative împotriva teoriei.” (t. a.)	
40	„din păcate, după ani de efort, a devenit clar că aspectele de bază despre piața de capital 
agregată, secțiunea transversală a mediei randamentelor și comportamentul individual de 
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Din punctul de vedere al lui Shiller (2003), anii 1980 au reprezentat perioada în care s-a 

pus în discuție, foarte serios, congruența modelului piețelor eficiente pentru agregarea bursei de 

valori cu dovezile econometrice referitoare la proprietățile seriilor temporale ale prețurilor, 

dividendelor și câștigurilor. Nenumăratele constrângeri în explicarea modelelor empirice – în 

special cele legate de investitorii particulari, de felul în care acționează pe piață sau cum își 

alcătuiesc portofoliile, ori cele legate de felul în care randamentele variază în funcție de acțiuni 

din alte motive decât cele legate de risc - demonstrau tot mai mult rolul limitat al finanțelor 

tradiționale în lămurirea unor aspecte importante. Un interes deosebit a fost generat și de 

problema legată de excesul de volatilitate al acțiunilor, comparativ cu ceea ce se prognoza în 

cadrul modelului piețelor eficiente. Fluctuațiile mari ale prețurilor acțiunilor au generat diverse 

teorii provocatoare în direcția reconcilierii ideii că prețurile acțiunilor reprezintă valoarea 

actualizată a tuturor dividendelor viitoare cu volatilitatea observată a prețurilor acțiunilor.  

Statman a căutat explicații pentru toate aceste probleme, justificând în articolul What is 

Behavioral Finance că finanțele standard s-au dezvoltat într-o „eră anorexică” a finanțelor, 

epocă în care autorii erau preocupați mai degrabă să excludă întrebările decât să răspundă la ele. 

Acesta este și motivul pentru care critica un comentariu făcut de Merton Miller (1986: 467) la 

articolul său, Explaining Investor Preference for Cash Dividends (1984): ”For these investors, 

stocks are usually more than just the abstract "bundles of returns" of our economic models. 

Behind each holding may be a story of family business, family quarrels, legacies received, 

divorce settlements, and a host of other considerations almost totally irrelevant to our theories 

of portfolio selection. That we abstract from all these stories in building our models is not 

because the stories are uninteresting but because they may be too interesting and thereby 

distract us from the pervasive market forces that should be our principal concern.”41  

Anomaliile depistate au declanșat punerea în discuție a fundamentelor de bază ale 

teoriilor finanțelor neoclasice. În anii 1990, numărul dovezilor contrare piețelor eficiente a 

devenit atât de mare încât atenția teoreticienilor s-a mutat pe descoperirea aspectelor privind 

iraționalitatea și erorile repetate de judecată. Demers explicabil, în condițiile în care rezultatele 

	
tranzacționare nu sunt ușor de înțeles în acest cadru.” (t. a.) 
41 „Pentru acești investitori, acțiunile sunt de obicei mai mult decât o «colecție de randamente» 
abstracte din cadrul modelelor noastre economice. În spatele fiecărei acțiuni poate fi o poveste 
cu o afacere de familie, certuri de familie, moșteniri primite, divorț sau o serie de alte 
considerente aproape în totalitate irelevante pentru teoriile noastre de selecție a portofoliului. 
Dacă ne-am sustras de la toate aceste povești în construirea modelelor noastre nu se datorează 
faptului că poveștile nu sunt interesante, ci pentru că acestea pot fi prea interesante și, prin 
urmare, ne distrag atenția de la forțele persuasive ale pieței care ar trebui să fie preocuparea 
noastră principală.” (t. a.) 
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teoretice indicau în mod clar faptul că oamenii manifestau constrângeri în privința capacității de 

atenție, a posibilității de a procesa informațiile sau de a rezolva probleme complexe, aveau 

preferințe diferite de cele ale agenților raționali (Kahneman & Tversky, 1979), iar traderii 

raționali înșiși erau limitați în demersurile lor de acțiune, dacă nu chiar absenți, astfel încât 

piețele nu puteau corecta întotdeauna sau în totalitate acest comportament „non-rațional” 

(Barberis & Thaler, 2003).  

Numeroase dovezi ilustrau că una dintre cele mai importante teorii tradiționale de 

stabilire a prețurilor activelor, Capital Asset Pricing Model (CAPM), este în contradicție cu 

multe periodicități empirice identificate în datele de stabilire a prețurilor activelor, în secțiune 

transversală, care arătau că un grup de acțiuni câștigă randamente mai mari (în funcție de risc) 

decât un alt grup. Exemplele întâlnite în practică erau sugestive pentru susținerea ideii că este 

necesară o abordare diferită față de modelele financiare teoretice existente: acțiuni cu o 

capitalizare de piață mică generează randamente mai mari (în funcție de risc), comparativ cu 

acțiuni mai mari, incident cunoscut sub numele de „efectul de dimensiune” (Banz, 1981). În mod 

similar, acțiuni cu o dimensiune mai mare a valorii fundamentale în raport cu valoarea de piață 

obțin randamente mai mari decât acțiunile cu o valoare redusă, fenomen cunoscut sub numele de 

„efectul valorii” (Fama & French, 1992, 1993); acțiuni care s-au comportat bine pe parcursul 

anului realizează randamente mai mari decât acțiunile care au mers prost - „efectul de impuls”, 

fenomen care însă se inversează pe orizonturi de timp mai lungi (Jegadeesh & Titman, 1993); 

acțiuni care au mers prost în ultimii trei - cinci ani și care  performează peste nivelul celor care s-

au comportat bine – „efectul de inversare pe termen lung” (De Bondt & Thaler, 1985, 1987); 

acțiuni cu randamente surprinzător de bune care întrec acțiunile cu randamente surprinzător de 

proaste în următoarele 60 de zile, fenomen numit „tendința anunțului post-câștiguri” (post-

earnings announcement drift) (Bernard & Thomas, 1989). Mai mult decât atât, rezultatele 

metodelor empirice ilustrau randamente ale unor acțiuni și obligațiuni care pot fi previzionate pe 

baza diferitelor variabile macroeconomice, precum și a percepției investitorilor (Fama & French, 

1988). Toate aceste dovezi demonstrau că nu toate informațiile sunt incluse corect în prețurile de 

pe piață. În plus, Mehra și Prescott (1985) indicau o altă anomalie în finanțele tradiționale: equity 

premium puzzle, fenomen care spune că acțiunile surclasează obligațiunile pe orizonturi lungi de 

timp printr-o diferență care este prea mare pentru a fi explicată de vreo teorie rațională de 

stabilire a prețurilor activelor. Mai mult chiar, Benartzi și Thaler (2002) afirmă că investitorii 

individuali dețin, în general, portofolii de investiții care sunt insuficient diversificate sau non-

preferabile și, din cauza tranzacționării excesive, acestea se situează sub valorile de referință 

(benchmark). Shiller (2003) a avansat chiar ideea că piețele ar putea fi eficiente la nivel micro, 
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dar ineficiente la nivel macro. Cu alte cuvinte, mișcările acțiunilor individuale par să aibă mai 

mult sens decât mișcarea la nivelul întregii piețe.  

 

2.1.1. Anomalii prezente pe piețele de capital  

Michael Pompian (2012) grupează anomaliile care contrazic ipoteza piețelor eficiente în 

trei categorii: fundamentale, tehnice și calendaristice. Autorul precizează că anomaliile 

fundamentale apar în momentul în care performanța unei acțiuni este apreciată în virtutea unei 

evaluări fundamentale a acesteia. De regulă, foarte mulți investitori supraestimează valoarea 

acțiunilor companiilor în creștere și subestimează valoarea celor care nu fac parte din categoria 

preferată. Un exemplu binecunoscut îl găsim la Fama și French (1992). Aceștia au efectuat un 

studiu asupra tuturor acțiunilor listate la New York Stock Exchange (NYSE), Bursa de Valori 

Americană (AMEX), și NASDAQ, din perspectiva raportului preț de piață/valoare contabilă, pe 

o perioadă cuprinsă între anii 1963 și 1990. Acțiunile au fost împărțite în 10 grupe, în funcție de 

criteriul stabilit, și au fost reclasate anual. Acțiunile cu cel mai mic raport între valoarea 

contabilă/prețul de piață au depășit acțiunile cu cel mai mare raport al valorii contabile/preț de 

piață (21,4% față de 8%), cu fiecare zecime rezultatele înregistrate fiind mai slabe decât cele 

clasate în zecimea anterioară. În cadrul aceluiași studiu, Fama și French au clasat grupele după 

indicatorul beta și au constatat că valoarea acțiunilor cu risc mai scăzut s-a menținut față de 

creșterea acțiunilor care au avut cel mai mare risc. Studiile întreprinse au arătat că nivelul scăzut 

al raportului preț de piață/valoare contabilă este un predictor al valorii viitoare. 

O altă dezbatere majoră s-a purtat în jurul întrebării dacă prețurile valorilor financiare din 

trecut pot fi folosite pentru a prezice prețurile viitoare ale acestora. Analiza tehnică, cum de altfel 

se va observa în capitolul 4,  cuprinde o serie de tehnici prin care se încearcă prognozarea 

prețurilor instrumentelor financiare prin analizarea prețurilor din trecut. Uneori, analiza tehnică 

relevă neconcordanțe cu ipoteza pieței eficiente (anomalii tehnice).  

Anomaliile calendaristice au reprezentat un alt subiect de interes pentru cercetătorii 

preocupați de găsirea dovezilor privind iraționalitatea și erorile repetate de judecată de pe piața 

financiară. Efectul lunii ianuarie este, probabil, cel mai cunoscut exemplu de comportament de 

pe piețele financiare din întreaga lume. Randamentul mediu lunar al firmelor mici, mult mai 

mare în luna ianuarie decât în toate celelalte luni ale anului, este explicat de specialiști prin 

efectul vânzării acțiunilor mai slabe în luna decembrie (din motive care țin de reducerea taxelor 

pe câștiguri), ceea ce duce la creșteri ale prețurilor acțiunilor la început de an, când investitorii au 

mai puțin de vândut. Michael Pompian (2012: 28) spune că este surprinzător faptul că, deși este 

cunoscut de 25 de ani, efectul nu a dispărut cu toate că, potrivit teoriei arbitrajului, acest lucru ar 
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fi trebuit să se întâmple deoarece traderii încearcă să valorifice în avans orice informație. În plus, 

acest fenomen nu ar trebui să apară în țările în care taxele pe câștiguri de capital nu există sau în 

țări în care anul fiscal nu se încheie în luna decembrie. Jones, Peace şi Wilson (1987) au efectuat 

chiar o cercetare asupra prețurilor acțiunilor în perioada 1871 – 1917, înaintea introducerii 

impozitului pe venit, și au ajuns la concluzia că efectul de început de an nu diferă semnificativ 

față de cel înregistrat după introducerea impozitului pe câștiguri.  

Alte cercetări au arătat că acțiunile înregistrează randamente mai mari în ultima zi și în 

următoarele patru zile ale fiecărei luni, prin comparație cu toate celelalte zile ale fiecărei luni. 

Compania Frank Russell a examinat randamentele indicelui Standard & Poor (S&P) 500 pe o 

perioadă de peste 65 de ani (în intervalul 1928-1993), și a constatat că acțiunile din SUA de la 

marile companii generează randamente mai mari, în mod constant, la sfârșitul lunii. Unii cred că 

acest efect se datorează fluxurilor de numerar (salarii, ipoteci, carduri de credit, etc.) de la 

sfârșitul lunii (efectul de schimbare a lunii).  

Efectul săptămânal este o altă anomalie în privința căreia cercetătorii s-au străduit să 

descopere explicații plauzibile. Astfel, pentru randamentul din prima zi a săptămânii, mai mic în 

medie decât randamentul din celelalte zile, s-a avansat ideea că se datorează faptului că 

managerii anunță știrile rele referitoare la companie la sfârșitul săptămânii. Discutabilă 

aprecierea în măsura în care s-a limitat la simple supoziții. Cert este că studiul efectuat de 

Gibbons și Hess în 1981 (Jacob & Pettit, 1988: 161) pe baza a 4.000 de observații înregistrate în 

perioada 1962 – 1978 a pus în evidență diferențele negative ale randamentelor din zilele de luni 

față de celelalte zile ale săptămânii. Robert Radcliffe merge mai departe cu exemplele: efectul 

zilnic.  Autorul amintește de un studiu al lui Haris (Radcliffe, 1990: 339) asupra acțiunilor cotate 

la NYSE în perioada decembrie 1981 – ianuarie 1983, care evidențiază o creștere a prețurilor 

acțiunilor în primele 15 minute de tranzacționare în 90% dintre cazuri.  

Anomaliile identificate de-a lungul anilor 1980 – 1990 au arătat, din ce în ce mai mult, că 

modele financiare standard existente erau, dacă nu greșite, cu siguranță incomplete. Specialiștii 

au încercat să găsească alte modele pentru explicarea fenomenelor și comportamentelor 

înregistrate pe piața de capital. Mulți au abordat cercetarea anomaliilor plecând de la constatarea 

că subreacția investitorilor apare pe orizonturi scurte, în timp ce reacția exagerată apare pe 

orizonturi mai lungi, dar fiecare lucrare a venit cu propria explicație. Impasul finanțiștilor 

neoclasici în descifrarea și raportarea unui număr tot mai mare de anomalii la modelele 

financiare teoretice existente a determinat migrarea interesului la frontiera cu disciplinele 

sociale. O întoarcere în timp, dacă stăm să ne gândim că Psychology of the Stock Market, de G. 

C. Selden, publicată în 1912, a fost una dintre primele cărți cu aplicare a psihologiei la piața de 
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capital.  

 

2.1.2. Comportamentul uman, factor de influență pe piața financiară 

În anii 1960 - 1970, mai mulți psihologi și-au aplecat atenția spre examinarea deciziilor 

economice. Slovic (1972) a studiat agenții bursieri și investitorii. Tversky și Kahneman (1974), 

ambii psihologi fără pregătire specială în domeniul finanțelor clasice, au detaliat metodele 

euristice de studiu și cercetare și distorsiunile (biases) apărute în cazul luării deciziilor în condiții 

de incertitudine. Aceste abordări timpurii din domeniul psihologiei au influențat, în mod evident, 

direcțiile ulterioare de cercetare în domeniul finanțelor. În 1984, Asociația Americană de Finanțe 

a desfășurat prima sa sesiune despre finanțele comportamentale în cadrul reuniunii anuale, iar un 

an mai târziu, De Bondt și Thaler (1985) au publicat o lucrare de bază cu privire la reacția 

exagerată a investitorilor față de știri/informații, iar Shefrin și Statman (1985) au editat celebra 

lucrare despre tendința investitorilor de a păstra acțiunile în pierdere pentru prea mult timp și de 

a vinde acțiunile în câștig prea devreme (efectul dispoziției). 

Investigarea modului în care se comportă oamenii, individual sau în grup, a felului în 

care iau deciziile sau se raportează la mediul socio-politic, a determinat conectarea finanțelor la 

psihologie, sociologie, antropologie, științe politice, oferind noi perspective teoretice și practice 

de abordare a fenomenelor anormale de pe piețele financiare, necongruente cu cadrul analitic 

sugerat de teoriile finanțelor neoclasice. Literatura finanțelor comportamentale s-a concentrat 

inițial asupra a două domenii principale: identificarea anomaliilor în cadrul ipotezei pieței 

eficiente care ar putea explica modele de comportament (De Bondt & Thaler, 1985), și 

identificarea comportamentelor investitorilor individuali sau a prejudecăților (biases) 

incompatibile cu teoriile economice clasice ale comportamentului rațional (Odean, 1998). 

Dacă în faza inițială domeniul finanțelor comportamentale a fost explorat mai mult de 

către economiști financiari de renume care au efectuat ample cercetări folosindu-se de paradigme 

non-economice din cadrul științelor sociale, cum ar fi comportamentul individual în condiții de 

incertitudine (psihologie), dinamica grupului și deciziile de grup (sociologie), luarea deciziilor 

colective (științe politic) etc., perspectivele create și procesul evolutiv inerent au favorizat 

ulterior abordarea interdisciplinară de către oamenii de știință din domeniul științelor sociale și 

specialiștii din cadrul școlilor de afaceri. Cercetările nenumărate întreprinse după 1990 s-au 

orientat spre înțelegerea tiparelor de raționament al investitorilor, a proceselor emoționale și a 

gradului în care acestea influențează procesul de luare a deciziilor, desigur în căutarea 

explicațiilor menite să lămurească anomaliile de pe piața financiară, bulele speculative sau 

prăbușirile bursiere.   
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Ideea principală avansată în nenumăratele cercetări care au început să prolifereze în 

domeniul noii discipline apărute în peisajul academic după 1990, finanțele comportamentale, a 

fost aceea că există un comportament de investiții, care diferă de ceea ce presupune paradigma 

finanțelor tradiționale, și că acest comportament influențează piețele financiare. De exemplu, 

Benartzi și Thaler (1995), Barberis, Huang și Santos (2001) au încercat să demonstreze modul în 

care o aversiune disproporționat de mare față de pierderi, în combinație cu un orizont anual de 

investiții, poate explica neașteptate randamente ale acțiunilor peste nivelul obligațiunilor (de ex. 

equity premium puzzle). În mod similar, Barberis și Shleifer (2003) au analizat randamentele 

ridicate/scăzute după anunțurile câștigurilor bune/rele, randamentele mari/scăzute pentru 

câștigători/perdanți și inversarea acestor randamente câștigătoare recent/respectiv pierdute, în 

cazul unor orizonturi de timp mai lungi, prin modelarea diferitelor comportamente deformate 

(biases) și limitări la care investitorii sunt supuși.  

În Irrational Exuberance (Shiller, 2000), carte care s-a lansat în librării doar cu câteva 

zile înainte ca piața financiară să atingă un maxim istoric, profesorul Shiller tocmai avertiza 

investitorii că prețurile acțiunilor au urcat prea mult și că publicul ar putea fi foarte dezamăgit de 

performanțele pieței de valori în următorii ani. Autorul enumera doisprezece factori majori care 

au contribuit la „exuberanța” irațională a celei mai puternice piețe bullish din august 1982 până 

la începutul anului 2000, și anume: apariția Internetului, triumfalismul și declinul rivalilor 

economici externi, schimbări culturale care favorizează succesele în afaceri, reducerile de 

impozit la câștigul de capital, baby-boom și efectele sale percepute pe piață, creșterea 

informațiilor în presă despre afaceri, previziunile optimiste ale analiștilor, creșterea contribuției 

la planurile de pensii, creșterea rapidă a fondurilor mutuale, declinul inflației și efectele iluziei 

banilor, extinderea volumul tranzacțiilor pe piața de capital, precum și creșterea oportunităților 

pentru jocurile de noroc. ”Correlation is certainly not causation, nor should it be con- strued as 

such. But when exuberance, irrational or otherwise, is the order of the day, it is essential to take 

account of the self-fulfilling psychology of stocks in making the policy decisions that will affect 

our society for decades to come.”42 (Shiller, 2000: 43). La vremea respectivă, chiar s-a comentat 

că editorul lucrării, Princeton University Press, s-a grăbit să scoată cartea de sub tipar tocmai 

pentru că exista temerea unei prăbușiri financiare și s-a dorit avertizarea investitorilor. Din 

păcate, puțini au luat în seamă avertismentul (Pompian, 2006).  

	
42	„Corelarea factorilor nu este cu siguranță o legătură de cauzalitate, și nici nu trebuie să fie 
interpretată ca atare. Dar, când exuberanța, irațională sau nu, este la ordinea zilei, este esențial să 
se țină seama de profeția autoîmplinirii acțiunilor în luarea deciziilor politice, care vor afecta 
societatea noastră zeci de ani de acum încolo.” (t. a.) 
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Shefrin (2009) a mers și mai departe, subliniind faptul că principala cauză a crizei 

financiare mondiale din 2008 a fost un fenomen psihologic, și nu factorii fundamentali, cum ar fi 

terorismul, prețurile exorbitante la petrol, sau schimbări perturbatoare ale vremii. Autorul a 

încercat să demonstreze că, de fapt, comportamentele orientate spre căutarea riscului au fost 

evidente în cadrul piețelor cu pierderi dominante, în timp ce optimismul și confirmarea 

deformată (bias) excesivă au funcționat ca factori de acțiune din spatele crizei, și nu factorii 

fundamentali. Această perspectivă indică un mod nou de înțelegere a piețelor financiare și a 

comportamentului investitorilor manifestat în cadrul acestora. Promotorii modelelor finanțelor 

comportamentale susțin că în procesul de luare a deciziilor există factori intrinseci, mult mai 

importanți, referitori la modul în care ar trebui efectuate investițiile sau gestionate riscurile. Într-

un interval relativ scurt, noile modele au reușit să fie recunoscute nu doar ca un cadru teoretic 

alternativ, ci unul dominant în domeniul investițiilor financiare.  

Deși s-au scris nenumărate lucrări care au conferit identitate, consistență și unicitate noii 

discipline, finanțele comportamentale sunt considerate, în continuare, una dintre cele mai 

controversate ramuri din zona finanțelor, alături de ipotezele piețelor fractale și rețelele 

neuronale artificiale, ceea ce dovedește că domeniul este în continuă dezvoltare.  

 

2.2. TOLERANȚA LA RISC 

În febra găsirii unor explicații „logice” asupra modului în care sunt luate deciziile și 

funcționează piețele financiare, nenumăratele dovezi privind comportamentul irațional al 

investitorilor au condus treptat la abandonarea conceptelor dominante ale finanțelor neoclasice. 

Mai mult chiar, s-a acreditat ideea că secolul 21 va fi „behavioristic” sau nu (Thaler, 2000). 

Deocamdată, un lucru este cert: finanțele comportamentale sunt „în construcție” și se 

configurează ca suport solid pentru vastul domeniu financiar. Studiile întreprinse în ultimele 

decenii au făcut ca finanțele comportamentale să încorporeze finanțele standard, să le reașeze în 

noile concepte și să stabilească conexiuni între teorie, demonstrație și practică. Statman (2014) 

remarcă un aspect esențial: finanțele comportamentale așează oamenii normali, în locul 

oamenilor raționali din finanțele standard.  

Puse în oglindă, cele două discipline se bazează pe patru piloni simetrici, finanțele 

comportamentale reprezentând alternativa pentru fiecare în parte (Statman, 2014: 1): 

Finanțele standard presupun că: 

1. Oamenii sunt raționali. 

2. Piețele sunt eficiente. 
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3. Oamenii ar trebui să proiecteze portofolii pe baza regulilor varianței medii din 

cadrul teoriei portofoliului. 

4. Randamentele preconizate ale investițiilor sunt descrise de teoria de stabilire a 

prețurilor activelor standard, unde diferențele de rentabilitate așteptate sunt determinate 

numai de diferențele de risc. 

Finanțele comportamentale presupun că: 

1. Oamenii sunt normali. 

2. Piețele nu sunt eficiente, chiar dacă acestea sunt dificil de învins. 

3. Oamenii proiectează portofoliile pe baza normelor teoriei portofoliului 

comportamental. 

4. Randamentele preconizate ale investițiilor sunt descrise de teoria 

comportamentală de stabilire a prețurilor activelor, caz în care diferențele de rentabilitate 

așteptate sunt determinate de mult mai multe alte elemente decât diferențele de risc. 

De Bondt face precizarea că finanțele comportamentale, la rândul lor, se sprijină pe trei 

piloni principali: sentimente, preferințe comportamentale și limite de arbitraj (De Bondt et al., 

2008). Autorii precizează că prin sentiment se înțeleg erorile investitorilor dar, în mod similar, 

aceste erori se regăsesc și la nivelul pieței. Cu alte cuvinte spus, modelele comportamentale din 

finanțe clasificate la nivel individual generează rezultate la nivel macro, motiv pentru care, în 

literatura de specialitate, studierea distorsiunilor (biases) a fost disjunsă în Behavioral Finance 

Micro și Behavioral Finance Macro. Finanțele comportamentale micro analizează 

comportamente sau deformări cognitive (biases) ale investitorilor individuali, care le diferențiază 

de cele ale investitorilor raționali vizați de teoria economică clasică. Finanțele comportamentale 

macro detectează și descriu anomalii în cadrul teoriei pieței eficiente ca modele de 

comportament care ar putea fi explicate (Pompian, 2006). În cazul finanțelor comportamentale 

macro discuțiile specialiștilor se poartă împrejurul întrebării „Sunt piețele eficiente sau ele sunt 

subiectul efectelor comportamentale?” Cât privește finanțele comportamentale micro, subiectele 

se învârt împrejurul dilemei dacă investitorii individuali sunt perfect raționali sau erorile 

cognitive și emoționale afectează deciziile lor financiare. Psihologii explică apariția acestor erori 

pe seama faptului că, adeseori, convingerile oamenilor sunt supuse unor iluzii cognitive. Spus 

altfel, deciziile pot fi eronate, cauzele fiind determinate de abordări euristice, simplificări logice 

și reguli decizionale simpliste folosite în rezolvarea problemelor complexe.  

Literatura recentă din domeniul finanțelor comportamentale sugerează că sentimentele 

investitorilor pot afecta în mare măsură valoarea câștigurilor în cazul titlurilor financiare. Efectul 
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se resimte în mai mare proporție în cazul titlurilor financiare care sunt dificil de evaluat și/sau 

greu de arbitrat, cum sunt spre exemplu acțiunile mici, cele „tinere”, neprofitabile sau titlurile cu 

creștere maximă. Când sentimentul investitorilor este mare, puternic, randamentul ulterior pentru 

aceste tipuri de titluri tinde să fie relativ scăzut, și vice-versa, în cazul stărilor emoționale reduse. 

Cauzele fluctuațiilor sentimentelor investitorilor variază și, în unele situații, pot fi destul de 

banale. Hirshleifer și Shumway (2003) au cules dovezi cu privire la randamentele zilnice a 26 de 

piețe de capital din lume, care arată că acestea sunt afectate de vremea înnorată din orașul care 

conduce bursa de valori din țara respectivă. Kamstra, Kramer, și Levi (2003) furnizează dovezi 

similare, arătând că sentimentele investitorilor, toleranța la risc și randamentele activelor în 

diferite țări sunt influențate de numărul redus de ore cu lumină din timpul iernii, rezultat 

determinat probabil de apariția tulburărilor afective sezoniere. 

Preferințele comportamentale vizează atitudinile legate de risc și randament, care nu sunt 

conforme cu principiile teoriei utilității așteptate. Cea mai cunoscută este teoria prospectului 

(perspectivei), dezvoltată de Kahneman și Tversky (1979) pentru a descrie modul în care 

oamenii încalcă sistematic axiomele teoriei utilității așteptate. În finanțele neoclasice, traderii 

raționali exploatează inconsecvențele comportamentale ale traderilor „zgomotoși” iraționali și 

astfel reușesc să controleze prețurile pentru a fi eficiente.  

Susținătorii finanțelor comportamentale sugerează că există limite generate și de procesul 

de arbitraj, motiv pentru care prețurile nu au cum să fie eficiente. Spre exemplu, Mitchell, 

Pulvino și Stafford (2002) au documentat 82 de situații în care valoarea de piață a unei societăți 

este mai mică decât valoarea de piață a filialei sale, cu scopul de a studia riscurile și fricțiunile 

pieței care împiedică arbitrajul să împingă imediat prețurile la valorile fundamentale. Pentru 30% 

din eșantion, legătura dintre compania mamă și filiala sa se încheie înainte ca evaluarea greșită 

să se termine. Autorii au concluzionat că cerințele de marjă și alte fricțiuni ale pieței limitează în 

mod substanțial arbitrajul. Barberis și Thaler (2003) descriu și ei diverse probleme care creează 

limite ale arbitrajului. Spre exemplu, în cazul în care activul evaluat greșit nu dispune de un 

substitut apropiat la un preț corect, arbitrajul se confruntă cu un risc fundamental, deoarece nu 

este în măsură să mențină în mod eficient poziția activului evaluat greșit față de modificări 

adverse ale elementelor fundamentale. Chiar dacă un substitut apropiat este disponibil, arbitrajul 

se confruntă cu zgomotul de risc de tranzacționare. Pentru că tranzacționarea efectuată de către 

investitori neinformați poate determina creșterea evaluării greșite înainte de a fi corectată, 

arbitrajul poate fi în imposibilitatea de a menține poziția în fața ordinelor în marjă, în special 

atunci când se tranzacționează cu capitalul altor persoane, ca în cazul managementului 

investițiilor instituționale. 
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În esență, finanțele comportamentale încearcă să explice ce este, de ce și cum 

funcționează activitatea în domeniul finanțelor din punct de vedere uman, dată fiind capacitatea 

limitată a oamenilor de a face raționamente sau alegeri optime tot timpul. Finanțele 

comportamentale decopertează tiparele de raționament ale investitorilor, inclusiv procesele 

emoționale și gradul în care acestea influențează sistemul de luare a deciziilor.  

 

2.2.1. Erori comportamentale care afectează deciziile financiare  

Teoretic, se apreciază că investitorii sunt capabili să strângă informațiile relevante și să le 

evalueze în mod obiectiv. În realitate, intervin o serie de factori mentali și emoționali, dificil de 

separat într-un sistem de analiză. Uneori, acești factori pot conduce la rezultate bune în cadrul 

procesului decizional, dar este posibil și reversul situației. În urma nenumăratelor observații și 

teste efectuate, cercetătorii au putut demonstra că, de cele mai multe ori, convingerile oamenilor 

sunt predictibile în privința deformării modului în care sunt luate deciziile. În majoritatea 

cazurilor, sursa problemei este una cognitivă. Procesul de decizie prin care investitorii descoperă 

singuri lucruri, de obicei, prin încercare și eroare, duce la dezvoltarea unor norme generale de 

evaluare sau reguli de bun simț (rule of thumbs). Euristica este asociată situațiilor în care 

investitorii aleg să apeleze la norme principiale folosite pentru luarea deciziilor în medii 

complexe, incerte, norme care și-au dovedit utilitatea pe parcursul unei anumite perioade de 

timp. Cercetătorii din domeniul financiar au preluat conceptul euristic pentru a analiza cât mai 

bine procesul de luare a deciziilor în cazul investițiilor. Pornind de la tiparele psihologice ale 

gândirii euristice, aceștia au identificat o listă lungă cu erori specifice (biases) întâlnite în 

raționamentul investitorilor, cu aplicații la peste 50 de astfel de deformări ale comportamentului 

în finanțe. Baza de date SSRN (Social Science Research Network) însumează câteva zeci de 

itemi privind distorsiunile comportamentale identificate în cadrul a mii de articole și studii de 

profil pe parcursul ultimilor 30 de ani, statistică menită să ilustreze că deciziile investitorilor sunt 

influențate de nenumărate iluzii cognitive.   

Dacă în cazul definirii conținutului distorsiunilor comportamentale părerile sunt 

asemănătoare, consensul asupra clasificării lor unitare este mai greu de găsit în literatura de 

specialitate.  

Potrivit lui Ritter (2003), finanțele comportamentale se bazează pe psihologie, care 

încearcă să demonstreze că procesele decizionale umane fac obiectul multor iluzii cognitive. 

Aceste iluzii sunt împărțite în două grupe: iluzii cauzate de procesul decizional euristic 

(reprezentativitatea, excesul de încredere, ancorarea, eroarea jucătorului, disponibilitatea) și 
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iluzii generate de adoptarea unor cadre mentale grupate în teoria prospectivă (aversiunea față de 

pierdere, aversiunea față de regret, calculul mental, auto-controlul). 

Autorii articolului Role of Behavioural Finance in Investment Decisions (De Bondt et al., 

2008) încadrează distorsiunile comportamentale în trei categorii principale: a) sentimente: 

ancorarea, reprezentativitatea, disponibilitatea, excesul de încredere; b) preferințe: aversiunea 

față de pierdere, calculul mental, miopia aversiunii față de pierdere, auto-controlul, aversiunea 

față de regret; c) limite ale arbitrajului.  

Backer și Nofsinger (2010) realizează un alt tip de clasificare, enumerând patru categorii 

tematice mari în care se încadrează factorii ce afectează deciziile investitorilor. Prima categorie 

vizează euristica, unde autorul enumeră distorsiunile care pot afecta procesul decizional: afectul, 

reprezentativitatea, disponibilitatea, ancorarea și ajustarea, familiaritatea, încrederea exagerată, 

status quo-ul, aversiunea față de pierderi și regret, aversiunea față de ambiguitate, 

conservatorismul, și calculul mental. Încadrarea este a doua categorie prin care Backer consideră 

că percepțiile oamenilor privind alegerile pe care trebuie să le facă sunt puternic influențate de 

modul în care aceste opțiuni sunt încadrate, chiar dacă situațiile obiective rămân constante. 

Emoțiile, a treia categorie, cuprind nevoile inconștiente/necunoscute, fanteziile și temerile care, 

de asemenea, joacă un rol important în adoptarea unor decizii financiare. În carte sunt analizate 

relațiile dintre starea investitorului și deciziile de investiții sub influența vremii, soarelui, 

evenimentelor sportive. Impactul asupra pieței este ultima categorie prin intermediul căreia se 

analizează efectele erorilor cognitive și distorsiunilor individuale sau ale grupurilor de oameni 

care pot afecta prețurile de pe piețele de capital. 

Pompian (2012) analizează distorsiunile comportamentale și implicațiile acestora asupra 

luării deciziilor financiare din perspectiva erorilor cognitive și a deviațiilor emoționale. În prima 

categorie autorul clasifică: a) distorsiuni ale convingerilor persistente: distorsiuni conservative, 

confirmarea, reprezentativitatea, iluzia controlului, retrospectiva, disonanța cognitivă; și b) 

distorsiuni ale procesului informativ: ancorarea, calculul mental, încadrarea, disponibilitatea, 

auto-atribuirea, rezultatul, experiența recentă. Potrivit aceluiași autor, convingerile persistente în 

contextul deviațiilor comportamentale reprezintă tendința oamenilor de a se agăța de o situație 

care a avut loc anterior sau care a instituit recent convingeri iraționale sau ilogice. Investitorii 

caută să își justifice convingerile datorită încrederii distorsionate în ei înșiși sau în propriile lor 

idealuri sau abilități. Distorsiunile procesului informativ arată modul în care oamenii procesează 

informațiile, în mod logic sau irațional, în procesul de luare a deciziilor.  

Distorsiunile emoționale reprezintă a doua categorie definită de Pompian. Acestea pot 

determina investitorii să ia decizii ineficiente. Distorsiunile emoționale sunt mai greu de corectat 
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decât erorile cognitive, deoarece acestea provin din impuls sau intuiție, mai degrabă decât din 

calcule conștiente. Pentru că emoțiile sunt rareori identificate și înregistrate în procesul de luare 

a deciziilor - ele au de-a face cu modul în care oamenii simt, mai degrabă decât ce și cum cred ei, 

– cercetătorii au descoperit mai puține distorsiuni. Cele șapte distorsiunile emoționale discutate 

în cadrul lucrării amintite (Pompian, 2012) sunt: aversiunea față de pierdere, încrederea 

exagerată, auto-controlul, status quo-ul, dotarea, aversiunea față de regret și de afinitatea. 

Nair și Antony (2015) apreciază că patru sunt temele majore în finanțele comportamentale: 

a) euristica; b) încadrarea; c) emoțiile și d) impactul asupra pieței. În prima categorie, autorii 

spun că au fost identificate peste 50 de distorsiuni (biases), între cele mai des întâlnite 

numărându-se reprezentativitatea, disponibilitatea, ancorarea și ajustarea, familiaritatea, excesul 

de încredere, status quo-ul, aversiunea față de regret, aversiunea față de ambiguitate, 

conservatorismul și calculul mental. Încadrarea se ocupă cu modul în care oamenii codifică 

evenimentele. Încadrarea separă forma de fond și, prin urmare, se ocupă cu percepțiile. 

Încadrarea a fost definită de autori ca un punct de vedere al factorului de decizie asupra 

problemelor și rezultatelor posibile. La categoria emoții sunt enumerate: frica, speranța, furia, 

regretul, mândria, grija, vinovăția și starea de spirit. Toate aceste emoții determină nivelul de 

toleranță la risc al investitorilor. Cu cât decizia privește situații cu nivel mai ridicat de 

complexitate sau incertitudine, cu atât influența emoțiilor este mai mare. Impactul asupra pieței 

se referă la procesul de alegere a alternativelor în investiții, proces care poate fi influențat de 

noile informații. În aceste condiții, decizia investitorilor poate suferi o evaluare incorectă a 

valorii din cauza limitelor de arbitraj. Acest lucru va afecta prețul de piață, generând abateri de la 

valorile fundamentale. Acestea sunt principalele anomalii care conduc de altfel la punerea în 

discuție a ipotezei pieței eficiente.  

Lista încadrărilor poate continua cu diverse variate de clasificare, de la autor la autor. 

Aspectul metodologic este însă mai puțin important pentru înțelegerea distorsiunilor 

comportamentului investitorilor în procesul de adoptare a deciziilor. Relevante rămân 

observațiile și recomandările privind modul în care pot fi identificate și gestionate toate aceste 

distorsiuni comportamentale pentru a limita efectele asupra deciziilor investiționale și asupra 

pieței de valori mobiliare.  

Printre cele mai cunoscute erori (biases) cognitive, reprezentativitatea, disonanța, 

conservatismul, încadrarea, ancorarea, disponibilitatea față de deformări reprezintă modele care, 

în procesul de decizie euristică, au strâns împrejurul lor nenumărate exemple din practica 

investitorilor.  
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Un exemplu financiar comun, în cazul deformărilor reprezentative îl reprezintă luarea 

deciziilor pe baza stereotipurilor, mai degrabă decât a evaluării detaliate a situațiilor concrete. 

Dacă acțiunile sunt încadrate la cote de atractivitate ridicată, companiile bine gestionate sunt 

catalogate automat ca fiind investiții bune. Ideea în sine este rezonabilă, dar o astfel de 

presupunere ignoră faptul că, în viitor, calitatea companiei și randamentele pot să se situeze la un 

nivel moderat. De cele mai multe ori, investitorii se bazează în procesul decizional pe faptul că 

performanțele anterioare ale unei acțiuni reprezintă un indiciu pentru tendințele viitoare. Un alt 

stereotip de evaluare îl reprezintă aprecierile de care se bucură, în rândul investitorilor, 

managerii cu un istoric scurt pe piață, dar cu rezultate situate peste medie în ultimii ani, în 

detrimentul managerilor care se bucură de un istoric îndelungat și care au obținut recorduri mult 

mai mari pe piață, dar au depășit mediile doar cu marje mici. Statistic, s-a dovedit că aceștia din 

urmă obțin performanțe mult mai bune, dar tendința investitorilor este de a aprecia managerii cu 

istoric scurt, crezând că aceștia vor avea în continuare performanțe superioare.   

Excesul de încredere este un alt tipar emoțional cu aplicații directe în domeniul 

investițiilor. Studiile psihologice demonstrează tendința oamenilor de evaluare exagerată a 

abilităților personale în luarea deciziilor. Cercetătorii au descoperit, în urma unor studii privind 

evaluarea competențelor de conducere, că majoritatea oamenilor consideră că se situează în 

treimea superioară a populației. Numărul celor care au apreciat că se poziționează sub medie a 

fost foarte mic, în pofida rezultatelor obiective care arată că jumătate din populație are abilități 

de conducere sub medie. Comportamentul se extrapolează la investitori, care își supraestimează 

capacitatea de previzionare a activelor câștigătoare în viitor. Barber și Odean (1999) au studiat 

investitorii americani cu conturi de brokeraj pe retail și au observat că traderii activi au obținut 

cele mai mici randamente. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele pentru cei mai mult și mai 

puțin activi traderi.  

 
Tabelul 2.3: Cifra de afaceri a portofoliului și randamentul 
 
 Rulaj mediu lunar Randamentul mediu 

anual al portofoliului 
20% cei mai puțin activi traderi 0,19% 18,5% 

20% cei mai activi traderi 21,49% 11,4% 

Sursa: Barber, B, M., Odean, T. (1999: 50)  
 

Și în zona comportamentului distorsionat legat de gen, cercetările efectuate de Barber și 

Odean (2001) au furnizat rezultate foarte interesante. Studiul diferențelor în obiceiurile de 

tranzacționare în funcție de genul investitorului a acoperit 35.000 de gospodării pe o perioadă 
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peste șase ani. Rezultatele au ilustrat faptul că bărbații s-au arătat mult mai încrezători decât 

femeile în ceea ce privește abilitățile lor de investiții, iar în cazul traderilor bărbați atitudinea 

exagerat de încrezătoare a fost și mai frecventă. Datele arată că bărbații nu numai că vând 

investițiile lor în momente nepotrivite, dar și costurile de tranzacționare sunt mai ridicate decât 

în cazul femeilor. Studiul a consemnat faptul că bărbații tranzacționează cu 45% mai mult decât 

femeile, iar bărbații celibatari tranzacționează cu 67% mai mult decât femeile singure. Costurile 

de tranzacționare a randamentelor nete sunt reduse cu 2,5% pe an în cazul bărbaților, comparativ 

cu 1,72% în cazul femeilor. Această diferență înregistrată în randamentul portofoliului de-a 

lungul timpului poate aduce femeilor o mai mare valoare netă din cauza puterii de combinare a 

dobânzii într-un orizont de timp de 10 până la 20 ani (cunoscută sub numele de „valoarea în timp 

a banilor”).  

Efectul de ancorare reprezintă un alt model de deformare care se bazează pe încrederea 

foarte mare într-o singură sursă de informații, probabil pentru că atât a fost disponibilă inițial. 

Atunci când este necesar să se estimeze o valoare cu magnitudine necunoscută, oamenii încep 

raționamentul, de regulă, prefigurând ceva inițial, o „ancoră”, care apoi se ajustează - în sus sau 

în jos - pentru a reflecta informații și analize ulterioare. Valoarea inițială poate fi sugerată de 

informațiile din trecut (pe care, în general, se plasează o doză de încredere excesivă) sau poate fi 

rezultatul unui calcul parțial. Numeroase studii arată că, indiferent de modul în care au fost alese 

ancorele inițiale, oamenii tind să facă aproximări care se dovedesc a fi deformate (biases). De 

cele mai multe ori, aceștia se simt mai confortabil când fac estimarea unor termeni relativi, decât 

a unor cifre absolute. Un exemplu relevant este cel al investitorilor care se uită la prețul unei 

acțiuni (ridicat/scăzut) de-a lungul unui an și fac presupunerea că titlul va fi tranzacționat și în 

viitor în aceeași marjă. În cazul în care se tranzacționează pe partea scăzută, ei vor cumpăra 

acțiuni, cu speranța că valoarea acestora va crește. Desigur, prețul acțiunii se poate muta într-o 

nouă zonă scăzută (ceea ce se întâmplă adeseori), generând investitorilor pierderi semnificative. 

Când primesc informații noi, investitorii au tendința să ajusteze insuficient referințele din trecut 

(subreacționează) față de noile informații apărute. Efectul de ancorare ilustrează modul în care 

oamenii au tendința de a se concentra pe comportamentul prezent și de a acorda mai puțină 

greutate tendințelor pe termen mai mare. Un alt exemplu este reprezentat de investitorii care au 

tendința să ancoreze modificările de preț ale acțiunilor individuale la schimbările de preț ale altor 

acțiuni, iar raporturile de preț-câștiguri să le ancoreze la nivelul preț-câștiguri al altor firme. 

Acest mod de ancorare poate explica de ce prețul acțiunilor individuale se mută împreună la fel 

de mult după cum o fac investitorii, dar și de ce indicii bursieri sunt atât de volatili, deoarece 

stabilirea unei medii a acțiunilor care este inerentă în construcția indicelui bursier nu atenuează 
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mai puternic volatilitatea (Shiller, 1998). Tot astfel se poate explica de ce acțiunile firmelor care 

fac parte din industrii diferite, dar care au sediul central în aceeași țară, tind să aibă o mișcare 

similară a prețului, față de acțiunile firmelor care fac parte din aceeași industrie, dar au sediile 

centrale în țări diferite, ceea ce contravine opiniei că sectorul industrial ar defini fundamentele 

companiei mai bine decât locația sediului său central.  

Efectul de ancorare poate ajuta la explicarea unor situații complexe observate pe piețele 

financiare internaționale. Spre exemplu, investitorii americani care au crezut la sfârșitul anilor 

1980 că raportul preț-câștig în cazul acțiunilor japoneze a fost revoltător de mare, trebuie să fi 

fost influențați de ancora disponibilă atunci, aceea a raportului preț-câștig din SUA (mult mai 

mic). La mijlocul anilor 1990, mulți investitori americani au simțit că piața din Tokyo nu mai 

este supraevaluată, chiar dacă raportul de preț-câștiguri a rămas în continuare mult mai mare 

decât în SUA, stare datorată, probabil, faptului că atât de mediatizatul raport ridicat al prețului-

câștigurilor acțiunilor de la Tokio, de la sfârșitul anilor 1980, pare să fi fost o altă ancoră (Shiller, 

1998). Nenumărate studii întreprinse de-a lungul anilor demonstrează că fenomenul ancorării 

este o distorsiune foarte des întâlnită și cu aplicabilitate în multe arii ale deciziilor financiare.  

Euristica disponibilității este un alt tipar comportamental care presupune că o situație sau 

un lucru poate căpăta greutate, cu cât există în memoria recentă mai multe exemple similare sau 

cu cât implică stări emoționale din partea unei persoane. Investitorii tind să acorde mai multă 

atenție și importanță informațiilor disponibile și vor neglija pe cele care sunt aduse la cunoștință 

mai rar. Astfel, acțiunile firmelor care se bucură de o mai mare atenție în presă sunt mai 

apreciate de investitori mai mult decât ale companiilor mai puțin mediatizate, chiar dacă acestea 

au în realitate un potențial mult mai mare.  Shefrin (2008: 71-72) vorbește despre un sondaj făcut 

de UBS/Gallup, în care investitorii furnizează informații despre performanțele anterioare ale 

propriilor portofolii. Autorul recunoaște că acest sistem de auto-apreciere nu oferă nici un 

control asupra acurateței informațiilor, dar privește cu interes modul în care performanța 

portofoliilor acestora le influențează așteptările viitoare, cât și piața globală. Pentru că 

investitorii individuali tind să dețină portofolii care nu coincid cu S&P 500, teoretic, există 

argumente pentru a crede că randamentele trecute ale propriilor portofolii vor servi ca predictorii 

cei mai buni pentru viitor, și nu randamentele trecute ale S&P 500. Reîntoarcerea randamentului 

așteptat pe ultimele 12 luni, atât la propriile lor portofolii, cât și în cazul S&P 500, indică 

coeficienți pozitivi semnificativi. Cu toate acestea, coeficientul de portofoliu propriu este similar 

cu randamentul de piață anterior (0.32 sau 0.34), dar este mai semnificativ (t-statistic 7.9 vs 2.2). 

În ce privește așteptările investitorilor privind randamentul pe piața de valori, Shefrin consideră 

că există motive pentru a crede că un model similar ar fi valabil, exceptând doar cazul în care 
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randamentul anterior al S&P 500 ar fi mai mare și mai important decât randamentul propriilor 

portofolii. ”Surprisingly, Vissing-Jorgensen reports that this is not the case. The coefficient on 

the investor’s own portfolio is 0.32 (t-statistic of 7.5), while the coefficient on the past return to 

the S&P 500 portfolio is 0.02 (t-statistic of 1.26).”43  (Shefrin, 2008: 72). În exemplul dat, 

investitorii individuali își formează așteptările privind randamentul pieței de valori pe baza 

datelor anterioare legate de propriile portofolii. Cu alte cuvinte, investitorii individuali își 

formează așteptările pe baza informațiilor disponibile imediat, potrivit tiparului euristic al 

disponibilității, dată fiind tendința de abatere de la comportamentul economic rațional din cauza 

incapacității de prelucrare a unui volum mare de date necesare pentru a contextualiza o 

cumpărare „rațională” de acțiuni. 

O altă temă importantă din domeniul finanțelor comportamentale este disonanța cognitivă. 

Potrivit acestei teorii, oamenii resimt o anumită tensiune internă și anxietate atunci când sunt 

puși în situația de a face față unor convingeri contradictorii. Pentru a putea reduce conflictul 

interior, de regulă, se recurge fie la schimbarea valorilor anterioare, a sentimentelor, opiniilor, fie 

la încercarea de a justifica sau explica în mod științific alegerea făcută. Ricciardi și Simon (2000: 

4) exemplifică disonanța cognitivă prin intermediul schimbării comportamentului investitorilor 

în anumite situații concrete în cadrul investițiilor personale. De regulă, investitorii în acțiuni 

neperformante sunt reticenți în a recunoaște că au luat o decizie proastă în momentul în care, 

deși cursul acțiunilor indică tendința de a vinde mai repede, ei aleg să le păstreze. În felul acesta,  

nu mai sunt puși în situația inconfortabilă de a recunoaște că au făcut o greșeală în investiții. În 

cadrul disonanței cognitive financiare, indivizii își schimbă stilurile de investiții sau convingerile 

pentru a-și susține deciziile financiare. Un exemplu recent îl constituie investitorii care au urmat 

un stil de investiții tradițional (analiza fundamentală) pentru evaluarea companiilor pe baza unor 

criterii financiare, și care au început să-și schimbe convingerile în momentul în care au 

achiziționat companii de vânzare cu amănuntul pe Internet, cum ar fi IVillage.com sau 

Globe.com.  Deoarece aceste companii nu aveau un istoric financiar, veniturile erau foarte mici, 

dar nu înregistrau pierderi nete, investitorii nu au putut aplica metodele consacrate de analiză 

financiară. Ei au justificat schimbarea apărută în stilul investițional, față de convingerile 

anterioare, fie prin faptul că sistemul a pășit într-o „nouă economie”, în care normele financiare 

tradiționale nu se mai aplică, fie prin ideea de impuls (price momentum). Indiferent de motivație, 

achiziția făcută în baza „comportamentului de turmă”, prin ignorarea principiilor economice 

	
43	„În mod surprinzător, Vissing-Jorgensen arată că acest lucru nu se întâmplă. Coeficientul 
portofoliului investitorului este 0.32 (t-statistic este 7.5), în timp ce coeficientul privind 
randamentul trecut pentru portofoliul S&P 500 este de 0.02 (t-statistic 1.26).” (t. a.)	
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elementare ale cererii și ofertei, a condus la formarea bulei speculative a acțiunilor pe Internet, 

din martie 2000, cu bine cunoscutele efecte – scăderea multor acțiuni, cu peste 70% din valoarea 

maximă înregistrată în anul anterior. 

Prin comparație cu „homo-economicus”, cercetările în domeniul finanțelor 

comportamentale pun în evidență date importante și extrem de interesante despre preferințele, 

sentimentele și judecățile oamenilor, aducând în sprijinul demonstrațiilor făcute nenumărate 

dovezi că investitorii încalcă în mod sistematic neutralitatea sau aversiunea față de risc. Nair și 

Antony (2015) apreciază că teama și speranța sunt factorii care determină oamenii să se 

comporte irațional. Frica duce în cele din urmă la regrete, iar speranța la mândrie. 

 

2.2.2. Teoria aversiunii la risc 

Kahneman și Tversky (1979) au fost cei care au demonstrat în cadrul cercetărilor 

întreprinse că oamenii sunt în căutarea riscului atunci când se confruntă cu situații de pierdere 

sau atunci când acestea se situează sub așteptări. Potrivit Prospect Theory elaborate de autori, 

preferințele față de risc sunt un mix comportamental de căutare a riscului și aversiune față de 

risc. Teoria descrie maniera în care oamenii încalcă sistematic axiomele legate de teoria utilității 

așteptate. Diferența față de teoria utilității așteptate constă în faptul că probabilitățile sunt 

substituite cu greutățile deciziei, iar funcția valorii este definită prin câștiguri și pierderi față de 

punctul de referință, și nu prin beneficiul final. Autorii spun că oamenii trec prin două etape 

distincte atunci când trebuie să decidă între opțiuni riscante. În prima fază, se prezumă că factorii 

de decizie sunt dispuși să formuleze o decizie complicată printr-una mai simplă, unde, de obicei, 

sunt specificate câștigurile față de pierderi. Cumpărarea unei cărți, de exemplu, este simplificată 

în formula de pierdere a sumei de 10 lei și câștigarea unei cărți, în timp ce achiziționarea unui 

bilet de loterie este simplificată în pierderea sumei de 10 lei și șansa minimă de a câștiga 100.000 

lei. O caracteristică esențială a acestei faze de de formulare a deciziei este modul în care o 

decizie poate varia de la un moment la altul, în funcție de circumstanțele situaționale. O persoană 

poate gândi o loterie ca fiind o șansă de 0,001%, pentru a obține un 100.000 de lei sau o ocazie 

de 99,999% de a pierde 10 lei. În faza a doua, decidentul alege între opțiunile disponibile pentru 

el. Această alegere se bazează pe două dimensiuni: valoarea aparentă a fiecărei opțiuni, și 

greutatea (similară, cu toate că nu sunt identice, cu probabilitatea obiectivă) atribuită acelei 

valori sau opțiuni. Aceste două caracteristici sunt apoi combinate de către factorul de decizie și 

este aleasă opțiunea cu cea mai mare valoare combinată. 

Cele două fenomene observate de Kahneman și Tversky, preferința pentru anumite 

rezultate și preferința pentru risc, atunci când se confruntă cu pierderi, ar putea explica unele 
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premise ale comportamentului irațional al investitorilor. Din cauza faptului că punctul de 

referință în funcție de valoare se mută întotdeauna cu beneficiul/valoarea netă (wealth) pentru a 

rămâne la nivelul actual perceput de utilitate, investitorii vor avea o atitudine negativă față de 

risc, chiar și atunci când sunt în discuție beneficii/valori nete mici. Acest lucru dovedește că 

oamenii își asumă riscuri atunci când se confruntă cu pierderi, dar sunt reticenți în privința 

riscului când este vorba de câștiguri. Pierderile sau câștigurile potențiale, chiar dacă au 

magnitudini egale, nu au același impact asupra deciziei; pierderile creează un disconfort psihic 

mult mai mare decât satisfac emoțional câștigurile (de cel puțin 2,25 ori, dovedit empiric). Acest 

fenomen, numit aversiune față de pierdere, alături de aversiunea față de regret și calculul mental 

reprezintă stări de spirit tipice, care afectează procesele de luare a deciziei.  

Atitudinea față de risc este importantă pentru a explica de ce un investitor este interesat 

sau nu să introducă bani pe piețele de capital, dar și pentru determinarea sumei de bani pe care o 

investește. McMillan, Pinto, Pirie și Van de Venter (2011) definesc atitudinea față de risc prin 

intermediul celor două alternative pe care un individ le are la dispoziție: una este de primi 50 de 

lire sterline în mod sigur, iar cealaltă este cea a jocului în care are 50% șansa de a câștiga 100 de 

lire sterline și 50% șansa de a nu câștiga nimic. Valoarea așteptată în ambele cazuri este de 50 de 

lire, una cu certitudine, alta sub semnul incertitudinii. Cum se va comporta investitorul, se 

întreabă autorii? Există trei opțiuni: să aleagă jocul, să aleagă suma certă de 50 de lire sau să 

rămână indiferent. Un investitor care alege jocul este unul despre care se spune că iubește riscul, 

este în căutarea lui (risk seeking). Acest lucru înseamnă că investitorul primește în plus 

„utilitate” din incertitudinea asociată cu jocul de noroc. El va accepta un randament mai mic din 

cauza riscului care este asociat jocului de noroc. Un investitor care este indiferent în privința 

jocurilor de noroc sau a rezultatelor garantate este definit ca neutru (neutral risk). McMillan et 

al. (2011) dau exemplul un miliardar care poate fi indiferent în alegerea unui joc de noroc sau a 

unui câștig cert de 50 de lire sterline. Dacă însă investitorul alege câștigul garantat, despre acesta 

se poate spune că are aversiune față de risc (risk averse), deoarece nu dorește să își asume niciun 

risc dacă nu primește nimic în schimb. În funcție de nivelul aversiunii față de risc, acesta poate 

însă să accepte un câștig sigur de 45 de lire în locul jocului de noroc, unde ar avea șansa să 

câștige 50 de lire, dar în egală măsură și să piardă. De regulă, spun autorii, investitorii stau la 

distanță de investițiile riscante, preferând pe cele mai mici, dar cu randament garantat. Ei doresc 

să reducă la minimum riscul pentru același cuantum al randamentului, și să maximizeze 

rentabilitatea pentru aceeași cantitate de risc. 

Studiile întreprinse în domeniu ilustrează dificultatea definirii comparative a aversiunii 

individuale față de risc în funcție de preferințele individuale sau de circumstanțe. Nenumărate 
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cercetări aplicative efectuate în domenii asociate finanțelor comportamentale – psihologie, 

sociologie, neurologie etc. – ilustrează faptul că toleranța la risc reprezintă un subiect explorat cu 

mult interes. În ciuda acestui fapt, există numeroși autori (Cooper, Kingyens & Paradi, 2014) 

care au venit cu argumente privind lipsa de coerență în ceea ce privește modul în care s-a definit, 

interpretat și măsurat atitudinea individuală față de risc, în speță, toleranța la risc financiar.  În 

plus, Gärling, Kirchler, Lewis și van Raaij (2009) susțin că asumarea riscului într-un anumit 

domeniu are rareori relevanță, apropiere cu toleranța la risc într-un alt domeniu. Cu alte cuvinte, 

asumarea riscului în domeniul financiar este rareori asociată cu un asumarea riscului în domeniul 

social, spre exemplu. Slovnic (1972) a administrat o serie de nouă măsuri diferite asupra riscului 

luat de un grup de subiecți în diferite domenii și nu a găsit corelații semnificative între diferitele 

măsuri. Cu dovezi suplimentare pe aceeași temă au venit și Weber, Blais și Betz (2002), care au 

măsurat asumarea riscului în cinci domenii: deciziile financiare (separat pentru investiții și în 

jocurile de noroc), deciziile în domeniul sănătății/siguranței, decizii în domeniul recreativ, în 

etică și deciziile în domeniul social. Respondenții au evaluat probabilitatea ca ei să se angajeze 

în activități riscante specifice domeniului. Rezultatele acestor studii susțin ideea că sunt necesare 

măsuri specifice de evaluare a toleranței la risc pentru a stabili cu exactitate atitudinea unui 

individ față de riscurile specifice. 

Alți autori fac distincția între risc subiectiv și toleranța la risc financiar obiectiv (Van de 

Venter, Michayluk & Davey, 2012). Riscul financiar subiectiv este definit ca riscul pe care un 

individ preferă să îl accepte, în timp ce riscul financiar obiectiv este definit ca riscul pe care un 

individ este capabil să îl ia. Cooper et al. (2014) extind sfera de analiză, considerând că toleranța 

la risc poate fi împărțită în patru elemente cheie: atitudine (dorința de a atrage un risc monetar, 

de exemplu, așa cum este măsurată prin răspunsurile la scenarii ipotetice de investiții); 

predilecție (comportament de risc observat în situații care apar în mod natural); capacitate 

(capacitatea financiară de a suporta riscuri); și cunoștințe (de exemplu compromisurile risc-

rentabilitate). Păun (2012: 11) spune că investitorii ar putea adopta trei atitudini diferite față de 

risc în investiții: aversiune, indiferență și preferință. ”Different utility functions are associated to 

expected returns (using probabilities), in order to explain these attitudes (risk aversion meaning 

that the investors will associate a higher utility to the possibility of losing money from a risky 

investment alternative compared with those investors that prefer the risk and therefore they 

associate a higher utility for potential gains than potential losses).”44 Autorul precizează că 

	
44	„Diferite funcții de utilitate sunt asociate randamentelor anticipate (folosind probabilități), 
pentru a explica aceste atitudini (aversiunea față de risc, însemnând că investitorii vor asocia o 
utilitate mai mare la posibilitatea de a pierde bani dintr-o alternativă de investiții riscante în 
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există familii de funcții de utilitate propuse pentru a descrie astfel de comportamente: funcțiile 

logaritmice sunt folosite pentru a descrie aversiunea investitorilor față de risc, funcții liniare 

pentru riscul indiferent și funcții exponențiale pentru investitorii care preferă riscul. Aceste 

funcții de utilitate ale averii investitorilor sunt folosite pentru a estima parametrii de aversiune 

față de riscul absolut (ARA) și aversiunea față de riscul relativ (ARR). 

Sitkin și Pablo (1992) sugerează că toleranța la risc se caracterizează prin preferința față 

de risc, percepția riscului și înclinația față de risc. Autorii fac distincția între cele trei 

caracteristici prin modul de a defini preferințele față de risc ca fiind o trăsătură de personalitate 

de a fi atras de risc, în timp ce percepția riscului ca fiind evaluarea unui individ asupra unei 

situații specifice de risc, iar înclinația față de risc ca probabilitatea obiectivă a asumării 

individuale sau evitării riscului. Weber și Milliman (1997) explică preferința față de risc ca fiind 

o trăsătură de personalitate stabilă, care, potrivit studiului lor, implică faptul că poate fi explicată 

ca o constantă variabilă în diferite domenii. Afirmație contrară, de altfel, celei făcute de Gärling 

et al. (2007). 

 Aversiunea față de pierderi este un argument pentru a înțelege și explica tendința 

investitorilor de a păstra acțiunile aflate pe pierdere și de a vinde prea devreme acțiunile în 

câștig. Shefrin (2000) a numit această distorsiune (bias) „efectul dispoziției”. Ipoteza a fost 

susținută empiric cu datele culese de Odean (1998), care a analizat tranzacțiile pentru 10.000 de 

conturi de la o casă de brokeraj ce lucrează cu discounturi mari. Rezultatele au arătat că 

investitorii au ținut acțiunile pe pierdere 124 de zile în medie, în timp ce acțiunile aflate pe câștig 

au fost păstrate, în medie, doar 104 de zile. Cu ajutorul unei piețe la termen experimentale, 

Heilmann, Läger și Oehler (2000) au putut demonstra că numărul de active oferite și vândute a 

fost mai mare în timpul perioadelor de creștere a prețurilor de tranzacționare decât în perioadele 

de scădere a prețurilor de tranzacționare. Această aversiune față de risc în cazul câștigurilor, care 

determină grăbirea vânzării acțiunilor, are ca efect direct o scădere a prețurilor în raport cu 

valorile fundamentale. Pe de altă parte, scăderea prețului acțiunilor va determina investitorii să 

reziste prea mult timp în luarea deciziei de tranzacționare, ceea ce va determina ca prețurile 

acțiunilor care au înregistrat un impuls negativ de moment să afecteze exagerat valorile 

fundamentale ale acestora. Studiile arată că nivelul de toleranță la risc a investitorului fluctuează 

odată cu schimbările intervenite pe piața de valori. De regulă, investitorii utilizează prețul pieței 

la deschidere, pentru a-și construi atitudinea lor de toleranță la risc.  

Aversiunea disproporționată față de pierderi are efecte și în privința modului în care se fac 
	

comparație cu acei investitori care preferă riscul și, prin urmare, asociază o utilitate mai mare 
pentru câștiguri potențiale decât potențiale pierderi.” (t. a.)	
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alegerile în cadrul procesului decizional, adică a modului în care alternativele sunt „încadrate”. 

Încadrarea unei decizii vizează modalitatea în care este văzută o problemă și posibilele rezultate. 

Cadrul de decizie este influențat, indubitabil, de percepții și de caracteristicile personale care 

determină toleranța la risc. Cuantumul riscului la care un investitor este dispus să se expună la un 

moment dat este determinat de nivelul maxim de incertitudine acceptat în luarea deciziei.  

Tendința de stabilire a prețurilor de piață și alte date conexe și informații legate de 

creșterea monetară și Produsul Intern Brut (PIB), sunt principalele motive care influențează 

prețurile acțiunilor și determină comportamentul constant, toleranță mare la risc și anomaliile 

pieței. Cercetările arată că decizia financiară și comportamentul emoțional sunt afectate de 

anomaliile pieței de capital. Relația existentă între randamentul acțiunilor și toleranța la risc 

explică motivul pentru care investitorii achiziționează activele mai riscante, ceea ce ilustrează un 

comportament gregar în momentul în care prețul pieței crește. Fenomenul de „turmă” se 

manifestă și în sens invers: în momentul în care prețurile scad, tendința investitorilor este aceea 

de a vinde. Un studiu efectuat asupra creditelor de consum (Yao, Hanna & Lindamood, 2004), 

prin cercetarea datelor în secțiune transversală în perioada 1983-2001, a permis testarea 

modificărilor toleranței la risc financiar a investitorilor, atunci când randamentele și prețurile 

fluctuează. Autorii au putut constata astfel că nivelul toleranței riscului financiar crește atunci 

când randamentele acțiunilor cresc și vice-versa. De asemenea, studiul a arătat că este negativă 

corelația toleranței la risc financiar și fluctuația prețurilor.  

Cu toate că importanța evaluării toleranței riscului financiar este bine documentată, în 

practică procesul de evaluare tinde să fie foarte dificil din cauza complexității conceptului și 

naturii subiective a asumării de riscuri. Carducci și Wong (1998) au efectuat o cercetare pentru 

identificarea factorilor de personalitate care pot influența asumarea riscului financiar. Ei au 

sugerat că investigarea factorilor care determină asumarea riscului financiar și toleranța la risc 

poate fi extinsă dincolo de testarea unor factori pur psihologici. Caracteristicile demografice, 

socio-economice și atitudinale sunt factori esențiali care trebuie luați în considerare pentru a 

determina modul în care procesul de asumare a riscurilor financiare influențează 

comportamentul unei persoane.  

Literatura de specialitate vine în sprijinul acestei idei cu nenumărate rezultate legate de 

factori de influență precum sexul, vârsta, educația, starea civilă, ocupația, veniturile, rasa, etnia 

etc. Slovic (1966: 169) spune că ”A prevalent belief in our culture is that man should, and do, 



	 80	

take greater risks than women.”45. Nenumărate studii arată că nivelul toleranței la risc este invers 

proporțional cu vârsta, dar direct proporțional cu creșterea nivelului studiilor și veniturilor. Wang 

și Hanna (1997) au examinat relația dintre toleranța la risc și vârstă în baza datelor culese din 

studiul creditelor de consum dintre anii 1983-89. Autorii au dezvoltat o ipoteză a ciclului de 

viață a investiției, măsurând toleranța la risc prin raportul dintre riscul activului și averea totală. 

Aceasta a fost definită prin combinarea capitalului uman și averii nete. Prin analiza 

instrumentelor descriptive, autorii sugerează că toleranța la risc crește odată cu înaintarea în 

vârstă. 

Persoanele singure, prin comparație cu cele căsătorite, au un nivel mai ridicat al 

toleranței la risc, la fel și persoanele cu statut ocupațional ridicat sau care au un nivel superior de 

cunoștințe în domeniul investițiilor. Pe baza acestor diferențieri, Carducci și Wong (1998) au 

identificat două tipuri de personalitate: A și B. Tipul A, caracterizat print-un nivel crescut al 

toleranței la risc, dar și cu un nivel mai ridicat de educație, cunoștințe financiare, venituri și 

statut ocupațional. Realizarea succesului financiar din această perspectivă poate fi explicat doar 

cu rezerve, deoarece factorii demografici, socio-economici, și atitudinali utilizați în studiul lui 

Carducci și Wong au explicat doar 22% din toleranța la risc a unui individ.  

Alți autori (Harlow & Brown, 1990) au încercat să demonstreze prin măsurători empirice 

că există o relație semnificativă între anumite caracteristici psihologice și biologice și aversiunea 

față de risc. Studiile întreprinse de Harlow în domeniul comportamentului biologic arată 

interacțiunea dintre procesele neurochimice și comportamentul uman. Întregul proces de 

neurotransmisie, descris ca fiind activitatea sistemelor catecolaminelor, pare a fi strâns asociat cu 

caracteristici ale personalității specifice indivizilor. Diverse trăsături comportamentale, precum 

starea de căutare a riscului, impulsivitatea, atitudinea extrovertită etc. s-au dovedit a fi legate de 

această activitate biochimică. Rezultatele obținute pun în evidență diferențe clare din punct de 

vedere neurochimic între persoanele extrovertite, caracterizate printr-un nivel ridicat al senzației 

de căutare a riscului, impulsivitate, și persoanele aflate la polul opus. Primele manifestă 

disponibilitate față de asumarea riscurilor financiare, dar interesant este faptul că senzația de 

căutare a riscului se diminuează în funcție de înaintarea în vârstă (nivelul monoaminoxidazei 

MOA crește) ”All of these findings are consistent with empirically observed characteristics of 

individuals' perceptions of risk and the riskiness of their portfolio holdings. Studies have found 

that investors with higher risk tolerances are typically younger. Moreover, individuals' 

	
45	„O convingere predominantă în cultura noastră este aceea că bărbații ar trebui, și chiar o fac, 
să își asume riscuri mai mari decât femeile.” (t. a.)	
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portfolios tend to be less risky as they get older.”46 (Harlow & Brown, 1990: 47). Autorii trag 

concluzia că nivelurile MOA și ale altor componente ale sistemului neurologic par a avea o 

influență genetică puternică asupra comportamentului individual față de risc, în general, și față 

de riscul financiar, în special. Studiul comportamentului uman din perspectivă neurochimică 

pune în lumină eterogenitatea preferințelor economice ale indivizilor și aversiunea față de risc, 

dar și modul în care aceste diferențe se pot schimba în timp.   

După cum se poate observa din diferitele studii amintite, conceptul de risc capătă 

dimensiuni multiple în funcție de perspectiva de abordare. Asumarea riscului este dependentă de 

context. Studiile întreprinse de Gooding (1975) asupra percepției investitorilor cu privire la risc 

și randamentul titlurilor financiare obișnuite relevă diferențe semnificative între investitorii 

profesioniști și non-profesioniști. De aceea, disponibilitatea oamenilor de a-și asuma riscuri 

trebuie analizată și evaluată în context. Nu există cel mai bun mod sau unul singur în care 

atitudinea în fața riscului poate fi evaluată sau prezisă, anticipată. Iată de ce este nevoie de 

instrumente specifice de apreciere în funcție de context.  

 

2.3. METODE DE MĂSURARE A TOLERANȚEI FAȚĂ DE RISC  

Lucrările în domeniu arată interesul mare al cercetătorilor privind înțelegerea relației 

dintre toleranța personală față de riscul financiar și diverși factori, precum ciclul de viață sau 

alegerea deciziilor privind alocarea activelor. Nivelul de toleranță la risc este o parte esențială a 

opțiunilor individuale cu privire la acumularea de bunuri, pensii, investițiile de capital, asigurări 

etc. Cu toate că toleranța la risc financiar a fost studiată extensiv, există o lipsă de consens cu 

privire la definiția sa: termenii „profil”, „atitudine”, „capacitate” și „toleranță” sunt adesea 

folosiți alternativ.  

În teorie, toleranța la risc este un concept multidimensional care constă din cinci 

elemente cheie - predilecție, atitudine, capacitate, cunoaștere și orizont de timp - care toate 

trebuie evaluate în mod individual, iar apoi combinate pentru a obține un profil complet de risc. 

De cele mai multe ori, evaluarea toleranței la risc este efectuată prin investigarea trecutului 

activității financiare a investitorilor. Atitudinea față de risc este elementul „emoțional”, definit ca 

dorință de a suporta un risc. Capacitate de risc se referă la capacitatea financiară de a face față 

riscului și este influențată de vârstă, de persoanele aflate în întreținere, venituri și orizontul de 
	

46	„Toate aceste constatări sunt în concordanță cu caracteristicile observate empiric ale percepției 
indivizilor asupra riscului și gradului de risc asupra gestionării portofoliului de acțiuni. Studiile 
au arătat că investitorii cu toleranțe mai mari față de risc sunt, de obicei, mai tineri. Mai mult 
decât atât, portofoliile individuale tind să fie mai puțin riscante pe măsură ce oamenii 
îmbătrânesc.” (t. a.)	
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timp. Cunoștințele despre risc reflectă capacitatea unei persoane de înțelegere a riscului de 

returnare a randamentului. Iată de ce este deosebit de important ca toleranța globală față de risc 

să rămână distinctă de elementele sale constitutive, în cazul în care evaluarea este dificilă (de 

exemplu, pentru cei care au dorința de a suporta un risc, dar nu au capacitatea financiară, sau în 

cazul celor care au capacitatea financiară de a suporta un risc, dar nu au și dorința de a face așa 

ceva). Până în prezent, fiabilitatea și valabilitatea așa-numitelor chestionare de evaluare a 

riscurilor au avut de suferit fără o definiție universal acceptată a toleranței la risc, având ca 

rezultat evaluări greșite, care sunt fie incomplete (atunci când elemente diferite sunt compilate) 

sau incorecte (atunci când un element, cum ar fi capacitatea, de exemplu, este tratată ca sinonim 

la toleranță).  

Din păcate, potrivit opiniei multor autori, Droms (1988), MacCrimmon și Wehrung 

(1986), Roszkowski, Snelbecker și Leimberg (1993) etc.  sunt foarte puține sisteme de măsurare 

recunoscute sau instrumente validate pentru a stabili toleranța unei persoane în privința riscului 

financiar sau preferința investițională: ”most existing devices appear to have been created by 

various financial planning concerns for their local ‘in-house’ use or are adaptations of 

techniques that were meant for use in scientific studies … no one measure has yet emerged as 

the standard by which the others can be evaluated.”47 (Roszkowski et al., 1993: 230).  

Cele mai frecvente metode de evaluare a toleranței la risc întâlnite în literatura de 

specialitate - alegerea dilemelor (choice dilemmas), teoria utilității, măsurătorile obiective, 

judecățile euristice și evaluarea subiectivă (Grable & Lytton, 1999) – sugerează că evaluarea 

toleranței în fața riscului financiar este esențială pentru alocarea optimă a resurselor limitate de 

capital. Roszkowski și Grable (2005) sunt de părere că în practică se întâlnesc șase metode 

pentru măsurarea tendințelor toleranței la risc: aprecierea personală sau profesională; judecățile 

euristice; evaluarea obiectivă; întrebările cu un singur item; scalele de risc și măsurătorile mixte. 

Hanna, Gutter și Fan (2001), rezumând metodele care sunt utilizate pentru a măsura toleranța la 

risc, au arătat că există două metode principale de măsurare: evaluarea comportamentului riscant 

și sondajele cu întrebări legate de toleranța la risc. 

 

2.3.1.  Evaluarea comportamentului riscant 

Cea mai populară metodă de evaluare a riscului, până la jumătatea deceniului al șaptelea 

	
47	 „Majoritatea sistemelor existente par să fi fost create din diferite interese de  planificare 
financiară pentru utilizarea lor „in house” sau sunt adaptări de tehnici destinate pentru a fi 
utilizate în studii științifice ... nici o metodă de măsurare nu a devenit încă un standard prin care 
ceilați să poată fi evaluați.” (t. a.)	
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(secolul trecut), a fost choice dilemmas. Instrumentul originar (Kogan-Wallach Choice 

Dilemmas Questionnaire) conținea o scală de evaluare a dorinței de asumare a riscului bazată pe 

12 decizii cu care oamenii se pot confrunta în viață (de exemplu investiții, sănătate, carieră). 

Practic, evaluarea permitea respondenților posibilitatea de a face o alegere, pentru ei înșiși sau 

pentru alții, cu privire la un eveniment din viața de zi cu zi. Aceste tipuri de „dileme” cu variante 

au fost utilizate în mod frecvent timp de trei decenii. La începutul anilor 1980 însă, metoda a 

început să fie contestată pentru lipsă de validitate și încredere. Despre această metodă,    

MacCrimmon și Wehrung (1986) spuneau că este limitată, deoarece permitea măsurarea unei 

mici părți a naturii multidimensionale a riscului, ceea ce favoriza posibilitatea ca oamenii să 

denatureze toleranța lor la risc, în majoritatea cazurilor. MacCrimmon și Wehrung au arătat că în 

cazul întrebărilor cu o singură dimensiune (de exemplu, „Cât ești de tolerant la risc?”), cei mai 

mulți respondenți supraestimau preferințele lor față de risc. Autorii au concluzionat că ”there is 

no particular reason to believe that a person who takes risks in one area of life is necessarily 

willing to take risks in all areas.”48 (MacCrimmon, Wehrung, 1986: 51).  

Frecvent folosită s-a dovedit a fi și teoria utilității, deși cercetările (Grable, Lytton, 1999) 

arată că majoritatea oamenilor nu manifestă o aversiune constantă față de risc pe întreaga avere. 

În mod constant, oamenii tind să fie mai dispuși să își asume riscuri atunci când anticipează 

anumite pierderi și să se seteze pe ideea unui câștig sigur atunci când sunt anticipate câștigurile 

absolute. Teoria utilității poate explica aversiunea față de risc, dar și neutralitatea față de risc sau 

un comportament aflat în căutare de risc, în funcție de forma funcției de utilitate. În 1947, von 

Neumann și Morgenstern au recurs la un argument ingenios pentru a arăta că orice decident 

rațional ar trebui să facă alegeri între jocurile de noroc riscante în concordanță cu teoria utilității.  

Funcția de utilitate a unui investitor sau a unei firme poate fi codificată prin înregistrarea 

alegerilor pe care investitorul sau factorul de decizie pentru firmă le vor face atunci când sunt 

prezentate alternative de investiții simple. Funcția de utilitate poate fi folosită ca un instrument 

normativ pentru a face alegeri între alternative complexe sau ca formulare a politicii de risc 

pentru delegarea unei persoane pentru luarea deciziilor (Alexander, 2008). 

În decursul anilor, analiștii au dezvoltat diferite tehnici pentru a evalua funcțiile utilității 

individuale. Pentru a determina toleranța la risc absolut a unui investitor cu aversiune la risc, ar 

trebui să i se pună următoarea întrebare: Să presupunem că puteți paria x dolari  la un joc de 

noroc, caz în care ați primi fie 2x dolari sau 1/2x dolari cu două șanse egale. Acest lucru 

înseamnă o șansă 50:50 de dublare a banilor sau de reducere la jumătate. Care este suma maximă 
	

48	 „nu există nici un motiv special pentru a crede că o persoană care își asumă riscuri într-un 
domeniu de viață este în mod necesar dispusă să își asume riscuri în toate domeniile.” (t. a.)	
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pe care sunteți dispus să pariați? Răspunsul dat reprezintă toleranța la riscul absolut. În mod 

similar, se poate determina toleranța la risc relativ al unui investitor cu aversiune față de risc. În 

acest caz, întrebarea este: Să presupunem că aveți posibilitatea să jucați un anumit procent x din 

averea dvs. W la o loterie, caz în care veți primi fie 2 (xW) sau 1/2 (xW) cu șanse egale de 

câștig. Care este proporția maximă x pe care sunteți dispus să pariați? Răspunsul dat reprezintă 

toleranța la risc relativ. 

Cuantificarea atitudinii față de risc, prin evaluarea toleranței la risc și construirea unei 

funcții de utilitate, reprezintă o metodă foarte utilă. Acesta permite factorilor de decizie să aleagă 

în mod constant între oportunități riscante. De exemplu, pe piața de capital se întâlnesc frecvent 

investitori care manifestă aversiune față de risc pentru o serie de randamente pozitive, dar au o 

atitudine de căutare a riscului (risk loving) pentru randamente extrem de pozitive sau de 

negative. Această atitudine poate fi consecința distorsiunilor cognitive sau a unui conflict între 

motivația individuală și scopul urmărit de firma în numele căreia acționează. De exemplu, este 

posibil să nu conteze pierderile pe care le poate avea peste un anumit prag, deoarece cariera 

persoanei respective este deja pusă sub semnul întrebării în cadrul firmei respective.  

Atunci când examinează o funcție de utilitate și diferitele grade de toleranță la risc față de 

diferite niveluri de randamente, un factor de decizie are posibilitatea de a revizui preferințele sale 

și de a opta pentru un anumit comportament. De exemplu, în cazul în care un factor de decizie 

manifestă aversiune la risc pentru anumite niveluri de randament și dorința de a risca pentru 

altele, atunci poate să profite de acest model de comportament. 

Evaluarea este însă dificilă, pentru că oamenii întâmpină dificultăți de gândire cu privire 

la adoptarea unei decizii în condiții de incertitudine. În mod tradițional, toleranța scăzută la risc 

este reprezentată printr-o funcție de utilitate concavă, în timp ce o funcție de utilitate convexă 

este reprezentativă pentru toleranța ridicată față de risc. În forma sa de bază, teoria utilității 

presupune că indivizii sunt raționali și că preferințele legate de risc rămân constante. Ca atare, un 

individ ar trebui să facă aceeași alegere (compromisuri) în ceea ce privește riscul, indiferent de 

situație sau eveniment. În literatura de specialitate însă, există un număr tot mai mare de dovezi 

care arată că presupunerea că ”risk is an immutable attribute of a decision alternative that is 

perceived the same way by different decision makers.”49 (Weber & Milliman, 1997: 129) poate fi 

incorectă.  

Și instrumentele de măsurare obiectivă a toleranței la risc ridică multe întrebări 

referitoare la validitate. Metoda măsurării obiective presupune că o persoană care deține 
	

49	„riscul este un atribut imuabil al unei alternative de decizie, care este perceput în același mod 
de către diferiți factori de decizie.” (t. a.)	
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majoritatea activelor investiționale în acțiuni ar avea un nivel ridicat al toleranței la risc, iar o 

persoană care deține activele în certificate de depozit ar putea avea un nivel scăzut al toleranței la 

risc. Metoda se bazează pe ipoteza că investitorii acționează într-un mod rațional și că alocarea 

activelor este rezultatul unei alegeri personale, mai degrabă decât sfatul unui terț. Exceptând 

cazul în care există informații suficiente înainte de luarea unei decizii, acest mod obiectiv de 

măsurare a toleranței la risc nu poate explica efectul influențelor externe, cum ar fi, de exemplu, 

alocările investiționale făcute pe baza recomandărilor experților financiari sau a prietenilor, ori a 

celor efectuate ca urmare a distorsiunilor (biases) emoționale din momentul luării deciziei de 

alocare a portofoliului. Drept urmare, măsurătorile obiective tind să fie mai degrabă descriptive 

decât predictive. În plus, acestea nu țin cont de caracterul multidimensional al riscului și, de 

multe ori, nu reușesc să explice comportamentul real al investitorilor (Grable & Lytton, 1999). 

Acest lucru implică faptul că investitorii nu investesc întotdeauna într-un mod care se potrivește 

cu adevărata lor toleranță la risc. 

Cei care se bazează pe judecăți personale sau profesionale, au tendința de a utiliza una 

dintre cele patru metode pentru a evalua toleranța la risc a altor persoane: a) pe baza presupunerii 

că alții au aceeași toleranță de risc ca și persoana care judecă; b) pe baza perceperii celorlalți ca 

fiind mai puțin toleranți risc – aspect cunoscut sub numele de „risc ca valoare”, caz în care 

evaluatorul percepe propria sa toleranță la risc ca fiind mai mult de dorit; c) pe baza presupunerii 

că alții au doar mici diferențe la toleranța la risc față de cel care apreciază (evaluatorul); d) pe 

baza stereotipurilor pentru a se ajunge la o apreciere. Din păcate, literatura de specialitate privind 

acest tip de apreciere personală și profesională nu a demonstrat că metoda ar putea fi deosebit de 

precisă (Roszkowski & Grable, 2005). 

Consultanții financiari folosesc frecvent judecățile euristice pentru a evalua toleranța 

investitorilor față de riscul financiar. Această metodă presupune existența unor corelări între 

gradul de toleranță la risc și anumite caracteristici demografice sau socio-economice. De 

exemplu, se presupune de obicei că investitorii cu experiență sunt mai toleranți la risc decât cei 

mai puțin experimentați sau bărbații, comparativ cu femeile. Specialiștii în servicii financiare au 

observat că persoanele mai în vârstă sunt tentate să investească mai puțin în acțiuni și mai mult 

în titluri financiare cu venit fix. Un alt exemplu îl constituie asocierea comportamentului cu 

ocupația, ca modalitate de estimare a asumării riscului financiar. Cu toate că se presupune că 

judecățile euristice se bazează pe ipoteze testate empiric, situațiile întâlnite în practică arată că, 

de multe ori, nu reușesc să explice în mod adecvat sau să anticipeze comportamentul real al 

investitorilor. Grable și Lytton (1999) consideră că nenumărate judecăți euristice legate de 

toleranța la risc pot conduce la grave erori de calcul și clasificarea incorectă a indivizilor în 
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grupuri predefinite.  

 

2.3.2.  Scale de evaluare a toleranței la risc  

Dezvoltarea unor scale mai precise de evaluare a toleranței la risc s-a înregistrat în 

perioada anilor 1980 - 1990. Cercetătorii au ajuns la concluzia că o scală trebuie să măsoare 

atitudinea și comportamentul individual din mai multe perspective: predispoziția generală către 

asumarea riscului; jocuri de noroc și speculații; pierderi și câștiguri; experiență sau cunoștințe; 

confort; investiții. Grable și Lytton (1999) au reunit acești factori în trei dimensiuni de bază ale 

toleranței la risc: a) riscul față de investiții; b) confort și experiență; c) speculații. 

În practica financiară se întâlnesc două tipuri de instrumente de măsurare a toleranței la 

risc. Primul implică utilizarea unui singur item de măsurare a toleranței la risc utilizat în ancheta 

finanțelor consumatorilor - Survey of Consumer Finances (SCF). Celălalt instrument este scala 

cu 13 itemi de măsurare a toleranței la risc, dezvoltată de Grable și Lytton (1999). Aceste 

sisteme de măsurare sunt utilizate pe scară largă deoarece sunt disponibile public și sunt ușor de 

administrat (permit respondenților relativ ușor să răspundă).  

Federal Reserve Board a Statelor Unite a sponsorizat SCF cu un singur item de măsurare, 

astfel încât ancheta derulată la interval de trei ani, începând cu 1983, a putut include mii de 

gospodării. Întrebarea utilizată în majoritatea studiilor: Care dintre următoarele afirmații este cea 

mai apropiată de valoarea riscului financiar pe care sunteți dispus să vi-l asumați atunci când 

economisiți sau faceți investiții? 

1. Vă asumați un risc financiar substanțial, așteptându-vă să câștigați profituri 

substanțiale. 

2. Vă asumați un risc financiar peste medie, așteptându-vă să câștigați peste media 

randamentului. 

3. Vă asumați un risc financiar mediu, așteptându-vă să câștigați randamente medii. 

4. Nu sunteți dispus să vă asumați nici un risc financiar.  

 Răspunsul la întrebarea din chestionarul SCF reprezintă o dimensiune a atitudinii care 

reflectă așteptările pieței de capital și nu o măsură stabilă a aversiunii față de risc. Grable și 

Lytton (2001) consideră că întrebarea SCF privind toleranța la risc are o valabilitate rezonabilă 

dar, în mod evident, reflectă alți factori decât toleranța la risc, precum capacitatea de a risca și 

așteptările investitorilor. Sistemul de măsurare SCF reflectă opțiunile investiționale dorite de 

respondent, ceea ce înseamnă că nu este tocmai bun pentru măsurarea toleranței la risc. Analiza 

datelor statistice furnizate de aceste chestionare a permis însă obținerea unor caracteristici 

comportamentale obiective. Hanna și Lindamood (2009) au observat, potrivit datelor SCF, că 
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toleranța la risc crește după ce piața de capital urcă, și scade după ce piața descrește. De 

asemenea, s-a observat, în urma studierii datelor statistice, faptul că dorința de asumare a riscului 

financiar scade cu vârsta, crește odată cu nivelul educației și veniturile pe gospodărie, și este mai 

ridicată în cazul persoanelor de culoare albă față de alte rase sau grupuri etnice. Autorii susțin că 

este puțin probabil ca schimbările în toleranța la risc individual ar fi putut conduce la câștigurile 

obținute pe piața de acțiuni în 2007 sau la bula imobiliară, deoarece nivelurile de toleranță la risc 

au rămas mai scăzute în 2004 și 2007 față de nivelurile din 1998. Dar, ambele măsurători 

agregate cu privire la comportamentul față de investiții, precum și măsurătorile 

comportamentului investițional pe gospodării, arată că gospodăriile au fost mai susceptibile în a 

face investiții riscante în 2007, decât în 1998. Hanna și Lindamood (2009: 3) concluzionează că 

”the SCF risk tolerance measure is not a stable measure related to risk aversion but instead is 

an attitude reflecting expectations.”50.  

Grable și Lytton (2001) au efectuat un studiu pentru a testa validitatea itemului SCF. Ei 

au făcut comparații între itemul SCF și un alt instrument de măsurare a toleranței la risc de 13 

itemi, inclusiv scala cu trei sub-măsuri. Eforturile lor de stabilire a fiabilității și validității unei 

noi scale au început prin selectarea peste 100 de elemente de evaluare a riscurilor din literatura 

de specialitate. Pe baza datelor obținute în cadrul unui studiu-pilot, au identificat 50 de elemente 

care corespundeau tuturor criteriilor de selecție. Pe baza acestora, Grable și Lytton au dezvoltat 

un chestionar de evaluare a toleranței la risc, cuprinzând 20 de întrebări grupate în opt categorii: 

1) jocul de noroc garantat vs. probabil; 2) alegerea riscului în general; 3) alegerea între pierdere 

sigură și câștig sigur; 4) riscul ca experiență și cunoștințe; 5) riscul ca un nivel de confort; 6) 

riscul speculativ; 7) teoria perspectivă; 8) riscul în investiții. Versiunea finală a scalei a fost 

restrânsă la 13 itemi, grupați în trei categorii: 1) riscul în investiții; 2) riscul ca un nivel de 

confort și experiență; 3) riscul speculativ. Fiabilitatea scalei a fost măsurată cu ajutorul lui alpha 

Cronbach. Grable și Lytton au raportat un alpha inițial = 0.75, nivel de fiabilitate frecvent întâlnit 

în studiile psihologice și de marketing. Astfel, autorii au putut corela scorurile obținute pe scala 

cu 13 itemi cu răspunsurile la sondajul SCF. Rezultatele au condus la concluzia că evaluarea a 

fost mai degrabă o aproximare pentru aspectul mai restrâns al toleranței la riscul de investiții în 

cadrul conceptului mai larg de toleranță la riscul financiar. Grable și Lytton au continuat să 

verifice ulterior valabilitatea testului, prin compararea sumei scorurilor celor 13 itemi în 

opțiunile de alocare a activelor investitorilor. Ipoteza lor s-a bazat pe teoria portofoliului modern 

	
50 	„măsurătoarea SCF asupra toleranței la risc nu reprezintă o atitudine stabilă legată de 
aversiunea față de risc dar, în schimb, este o atitudine care reflectă așteptările.” (t. a.) 
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(Markowitz, 1952), care prevedea rezultate mai mari ale toleranței la risc în cazul capitalului 

propriu mai mare. Rezultatele au arătat o asociere pozitivă semnificativă între toleranța la risc, 

așa cum este măsurată prin intermediul celor 13 itemi, și capitalului propriu. 

În literatura de specialitate există puține scale disponibile în mod public, proiectate 

pentru a măsura natura multidimensională a toleranței la risc. Cele mai multe dintre aceste scale 

sunt protejate prin dreptul de autor. Un exemplu este Survey of Financial Risk Tolerance©, 

conceput inițial de Roszkowski pentru American College. Sondajul urmărește măsurarea 

toleranței la risc direct printr-o combinație de întrebări închise și deschise. Forma inițială a 

sondajului cuprindea 66 de întrebări, trei dintre ele având, la rândul lor, sub-întrebări, astfel încât 

totalul urca la 93 de întrebări. La baza analizei însă erau reținuți numai 51 de itemi pentru 

calcularea scorului final privind toleranța la risc. Natura întrebărilor era diversă, incluzând 

preferințe pentru diferite instrumente de investiții, reîntoarcerea profiturilor, reacții la portofolii 

de probă, caracteristici ale stilului de viață, preferințe pentru plăți integrale și probabile, 

preferințe pentru jocuri garantate vs. probabile, cerințe minime probabile de succes, randament 

minim necesar pentru a efectua o investiție riscantă etc. Unele întrebări presupun răspunsuri 

multiple, în timp ce altele sunt fraze cu multiple variante de întrebări. Roszkowski a raportat un 

coeficient de fiabilitate de 0.91 pentru acest instrument de măsurare.  

Sistemul ProQuest Personal Financial Profiling (acum FinaMetrica Financiar System®) 

este un alt tip de test psihometric care măsoară atitudinea față de risc. Este un instrument de 

testare oferit de o firmă de profil, FinaMetrica din Sydney, Australia, pentru consilierii financiari 

interesați să îl utilizeze în activitatea cu clienții lor. Se bazează pe 25 de întrebări care generează 

un scor standardizat de toleranță la risc pe o scară de la 1-100, scorurile mai mari indicând 

toleranță mai mare la risc. Întrebările sunt similare celor folosite de Grable și Lytton. Testul este 

însoțit de opt întrebări demografice care solicită respondenților informații cu privire la anul 

nașterii, sex, codul poștal, educație, venituri, starea civilă, numărul de persoane aflate în 

întreținere și active nete. Firma FinaMetrica a analizat stabilitatea toleranței la risc pe 2.415 

subiecți care au fost testați pentru prima dată între 1 iulie 2003 și 31 decembrie 2007, și apoi a 

avut o retestare ulterioară, după 31 iulie 2008. Cea mai lungă perioadă de testare și retestare a 

însumat 71 de luni, iar cea mai scurtă a fost de nouă luni. Deși analiza a arătat o scădere generală 

a riscului de toleranță, declinul a fost mai puțin de o treime din abaterea standard de 10 puncte, 

iar unele scoruri la retestare au crescut. Aceste rezultate au confirmat convingerea președintelui 

firmei, Geoff Davey, cu privire la stabilitatea toleranței la risc a investitorilor. Numai percepția 

asupra riscului de piață se poate schimba într-un anumit mediu. Astfel de modificări ale 

percepției asupra riscului pot influența comportamentul unui investitor, chiar dacă toleranța de 
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bază la risc rămâne stabilă. Roszkowski spune că cercetările sale, la fel ca și alte studii publicate 

(Roszkowski & Cordell, 2009), au subliniat necesitatea de a distinge între modificările absolute 

și relative în toleranța la risc financiar. În funcție de factorii de mediu, punctajul unei persoane 

poate merge în sus sau în jos, dar se deplasează în mod proporțional. Cu alte cuvinte, există o 

schimbare a scorului absolut, dar nu o modificare a scorului relativ, astfel încât oamenii care au 

avut scoruri mai mari înainte, au scoruri mai mari în continuare, oamenii care au avut scoruri mai 

mici înainte, au scoruri mai mici în continuare. Este vorba despre o scădere proporțională, mai 

degrabă decât o reducere aleatoare. Schimbările apar în sensul absolut. Oamenii rămân destul de 

stabili atunci când sunt analizați ca un grup și sub aspectul poziției lor relative. 

Schimbările dramatice petrecute în ultimii ani pe piețele financiare, crizele financiare, 

creșterea creditelor și a împrumuturilor au făcut imperios necesară studierea relației dintre 

toleranța la risc și cheltuielile financiare ale oamenilor care le influențează în mod direct viața, 

deoarece multe întrebări legate de adoptarea celor mai bune decizii financiare au rămas 

nerezolvate. Studiile au demonstrat că oamenii au diferite niveluri de toleranță față de risc, motiv 

pentru care iau decizii diferite în domeniul investițiilor financiare. Cercetătorii în domeniul luării 

deciziilor au dezvoltat noi sisteme/instrumente/scale de măsurare capabile să analizeze 

complicatul proces de asumare a deciziei financiare, din perspectiva nenumăraților factori 

psihologici care îl influențează, precum toleranța la riscul financiar, atitudinea față de riscul 

financiar, compulsivitatea sau percepția riscului financiar.  

Deoarece procesul de luare a deciziilor financiare are un caracter complex, este esențial 

să se dezvolte o scală globală, capabilă să evalueze în mod sistematic aceste diferite tipuri de 

factori psihologici. De aceea, studiul toleranței la risc trebuie efectuat atât din perspectiva 

metodelor tradiționale normative, cât și a celor psihologice. Unele instituții financiare încearcă 

deja să utilizeze o formă multidimensională de evaluare a riscului. De exemplu, la sediul în 

Marea Britanie a cunoscutei firme Barclays, conceptele de finanțe comportamentale sunt parte 

integrantă a evaluării nivelurilor de risc ale clienților alături de gestionarea activelor acestora. 

Metoda lor cuprinzătoare de evaluare include trei componente de risc: toleranța la risc, riscul la 

calm/autocontrol și angajarea riscului de piață. Scopul urmărit, în plus față de metodele precise 

de evaluare a riscului, este de a oferi consilierilor financiari un instrument de evaluare mai exactă 

a mentalității clientului atunci când vine vorba de bani. Instrumentul de evaluare a riscului 

folosit de Barclays arată că, deși indivizii pot avea o dorință mare/toleranță de a accepta un risc 

pe termen lung, ei pot fi foarte impulsivi atunci când, de fapt, se confruntă cu un risc (risc scăzut 

la calm/autocontrol). Utilizând o abordare multilaterală a procesului de evaluare a riscurilor, 

consilierii financiari au posibilitatea să înțeleagă cum să lucreze cu clienții care manifestă 
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diferențe între componentele care alcătuiesc riscul. 

Practica demonstrează că, atunci când este vorba de evaluarea toleranței la risc, 

instrumentele pot varia foarte mult. Din cauza mediului din ce în ce mai complex și mai 

cuprinzător financiar, metodele de analiză pentru evaluarea riscului ar trebui să fie pe măsură. În 

plus, evaluările care sunt exclusiv obiective pot fi influențate de deformări (biases) sau alte 

prejudecăți (Yao et al., 2004). Teoretic, măsurătorile obiective de evaluare presupun că indivizii 

acționează într-un mod rațional și că alocarea activelor lor este rezultatul unei alegeri personale, 

mai degrabă decât sfatul unui terț. Drept urmare, măsurătorile obiective tind să fie mai degrabă 

descriptive decât predictive, nu țin cont de caracterul multidimensional al riscului și, de multe 

ori, nu reușesc să explice comportamentul individual real. Din păcate, lipsesc sistemele 

standardizate de măsurători subiective ale riscului, evaluările făcute și cunoscute public până în 

acest moment menținându-se doar într-un cadru teoretic (Grable & Lytton, 2001). Cu toate 

acestea, consilierii financiari fac o treabă destul de bună în evaluarea propriilor măsuri de risc 

subiective, atunci când administrează factorii potriviți (Roszkowski & Grable, 2005). O metodă 

care utilizează atât măsurători subiective, cât și obiective poate servi cel mai bine industria 

serviciilor financiare și persoanele fizice care își asumă riscurile pe piața de capital. 

Cercetările recente în finanțele comportamentale arată că indivizii preferă de fapt 

schimbări frecvente în portofoliile lor (Charness & Gneezy, 2010). Această alegere de a se 

angaja într-un comportament riscant de investiții contravine raționamentului larg acceptat, 

conform căruia indivizii vor alege portofoliul cu cifra de afaceri mai mică, din cauza cheltuielilor 

mai mici, impozitelor sau lipsei de performanță. De multe ori, indivizii acționează sub impulsul 

emoției, mai degrabă decât al logicii și, cu atât mai puțin, al teoriei.  
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3. TEORIA SENTIMENTELOR INVESTITORILOR ȘI INFLUENȚA 

ACESTORA ASUPRA PIEȚELOR DE CAPITAL 
 

3.1. ÎNȚELEGEREA COMPORTAMENTULUI INVESTITORULUI PE PIAȚA 

DE CAPITAL  

Finanțele tradiționale, bazate în principiu pe câteva tipare generale de abordare, Teoria 

portofoliului modern (Markowitz, 1952), Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Sharpe, 1964), 

Arbitrage Pricing Theory (APT) (Ross, 1976) – prezentate în primul capitol al lucrării - au 

capacitat mult timp preocupările oamenilor de știință și au pus la încercare, deopotrivă, 

competențele practicienilor de pe piețele de capital cu privire la analiza performanței investițiilor 

financiare. Finanțele tradiționale presupun, ab initio, că participanții, instituțiile și chiar piețele 

financiare sunt raționale. Teoriile consacrate în domeniu se axează pe supoziția că toți acești 

participanți iau decizii imparțiale și maximizează propriile interese. Altfel, oricare dintre cei care 

iau decizii suboptimale riscă să fie „sancționat” prin rezultate slabe. Cu alte cuvinte, participanții 

trebuie să învețe să ia decizii bune sau părăsesc piața, prin forța împrejurărilor.  

Studiile întreprinse arată că erorile pe care participanții de pe piață le fac nu sunt corelate 

între ele, motiv pentru care acestea nu au puterea să afecteze prețurile pieței. Această situație 

constatată pe piață alimentează una dintre teoriile clasice ale finanțelor standard, ipoteza pieței 

eficiente. În cadrul acestei teorii se pleacă de la premisa că piețele eficiente sunt extrem de 

normative și analitice, iar participanții de pe o piață economică reprezentativă sunt raționali în 

două moduri: iau decizii în conformitate cu axioma teoriei utilității așteptate și fac prognoze 

obiective cu privire la viitor. Abordarea se bazează pe ideea că investitorii acționează în mod 

rațional, luând în considerare toate informațiile disponibile în procesul de luare a deciziilor și, 

prin urmare, piețele de investiții sunt eficiente, reflectând toate informațiile disponibile în 

prețurile acțiunilor. Cu alte cuvinte, participanții raționali dețin toate informațiile și cunosc 

probabilitățile cu privire la evoluția prețurilor curente ale acțiunilor. Modificările prețurilor au 

loc ca urmare a realizării informațiilor respective pe termen scurt, iar pe termen lung ele reflectă 

compensarea pentru asumarea riscului. De aceea, relația între riscul așteptat și randamentul 

acțiunilor apare ca un concept de bază în cadrul teoriilor clasice ale finanțelor tradiționale.  

Ipoteza piețelor eficiente a fost, pe bună dreptate, criticată de mulți autori deoarece, dacă 

se presupune că investitorii fac previziuni bazate pe ipoteza așteptărilor raționale, în mod logic, 

toți au așteptări similare. Cu toate acestea, în cazul în care toți investitorii au avut aceleași 

așteptări, nu ar fi posibil să iasă în câștig toate acțiunile tranzacționate. Aserțiunea se justifică 
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prin faptul că în timp ce o parte își asumă o poziție de vânzări bazată pe speranța că prețurile vor 

scădea, cealaltă parte își asumă o poziție de cumpărător, gândindu-se că prețurile vor crește în 

continuare. 

 Teoria portofoliului modern s-a fundamentat pe conceptul conform căruia orice investiție 

în titluri de valoare este însoțită de două tipuri de risc: sistemic (de piață) și nesistemic (unic, 

specific). Riscul sistemic este legat de piață în ansamblu și nu poate fi eliminat, deoarece 

randamentele activelor sunt corelate în piață într-o anumită măsură. Riscul nesistemic este însă 

legat de un anumit activ individual, motiv pentru care poate fi eliminat prin diversificarea 

corectă a activelor din cadrul portofoliului. Beneficiile diversificării cresc odată cu diversificarea 

instrumentelor financiare din portofoliu și pot scădea în corelație cu randamentele acestor 

instrumente. Cu toate acestea, beneficiile marginale ale diversificării (adică de reducere a 

riscului care rezultă din adăugarea unei alte investiții în portofoliu) pot scădea până când ajung la 

nivelul riscului sistemic.  

Conform teoriei portofoliului clasic, investitorii manifestă întotdeauna aversiune la risc. 

În cadrul piețelor raționale, participanții cu aversiune față de risc urmăresc randamente mai mari 

pentru investițiile cu un grad ridicat de risc. Astfel, ei încearcă să maximizeze utilitatea așteptată 

într-o singură perioadă și pot parametriza fiecare alternativă individuală de investiții cu utilizarea 

distribuției probabilității pentru randamentele anticipate. Teoretic, investitorii raționali ar trebui 

să își diversifice investițiile astfel încât să se elimine riscul nesistemic și să creeze portofolii 

eficiente care prezintă un minim de varianță (risc) pentru randamentele specifice așteptate sau 

care să garanteze rentabilitatea maximă preconizată pentru un anumit nivel de risc. Selectând 

activele pentru noul portofoliu din întregul univers al activelor disponibile pe piață, investitorii 

nu ar trebui să ia în considerare riscul asociat cu un activ individual, dacă a avut loc în mod 

izolat. Ei ar trebui să se concentreze mai degrabă pe covarianța cu alte active și, în consecință, pe 

cât de mult contribuie la riscul întregului portofoliu. În cazul în care toți investitorii creează 

portofolii eficiente, atunci întregul portofoliu de piață va fi eficient, fiind o funcție a tuturor 

investițiilor existente la un moment dat. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să fie posibil să se facă 

investiții care ar oferi un randament mai mare (anormal) decât portofoliul global de piață cu 

nivelul de risc egal cu riscul de piață. Randamente mai mari decât cele de piață sunt posibile, dar 

numai în cazul portofoliilor care au profitul mai mare decât nivelul de piață al riscului, adică, 

beta acestora este mai mare decât unu. 

 Pompian (2012) spune că teoria finanțelor tradiționale a fost concepută pentru a oferi 

explicații matematice elegante la problemele financiare care, atunci când se confruntă cu viața 

reală, devin de cele mai multe ori complicate din cauza unor condiții imprecise, lipsite de 
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eleganță. Finanțele standard au fost construite pe un set de ipoteze care au putut fi demonstrate 

numai suprasimplificând realitatea. Practic, domeniul a fost construit pe reguli cu privire la 

modul în care investitorii ar trebui să se comporte, mai degrabă decât pe principii care descriu 

modul în care se comportă în realitate. Din această cauză, regulile cu privire la modul în care 

investitorii trebuie să se comporte, au putut fi susținute numai prin idealizarea comportamentului 

financiar și nu prin concepte care ilustrează comportamentul real. Analiza într-un context real a 

lui „homo economicus”, sau a omului economic rațional din cadrul teoriei nu a putut fi susținută 

în fața distorsiunilor psihologice, adeseori cruciale în procesul de luare a deciziilor în situații 

critice sau de criză în arena investițiilor. Comentariul făcut de George Goodman sub 

pseudonimul Adam Smith, în The Money Game încă din 1968, preluat ca preambul la articolul 

publicat de către Slovnic (1972: 779), este cu atât mai relevant deoarece autorul deschide practic 

un amplu teren de cercetare a finanțelor dintr-o nouă perspectivă: ”You are face it a bunch of 

emotions, prejudices, and twitches, and this is all very well as long as you know it. Successful 

speculators do not necessarly have a complete portrait of themselves, warts and all, in their own 

minds, but they do have the ability to stop abruptly when their own intuition and what is 

happening out there are suddenly out of kilter. «If you don’t know who you are, this is an 

expensive place to find out».”51. De-a lungul anilor, mulți cercetători au ajuns la concluzia că 

psihologia investitorilor joacă un rol deosebit de important în determinarea comportamentelor pe 

piețele financiare. Studiile și experimentele făcute au demonstrat că, de foarte multe ori, creierul 

uman procesează informații utilizând comenzi rapide și filtre emoționale. 

Kahneman este cel care a semnalat încă din 1974 că, în condiții de incertitudine, deciziile 

investitorilor se îndepărtează în mod sistematic de cele prezise de teoria economică standard. 

Împreună cu Amos Tversky, profesorul Kahneman, laureat al premiului Nobel pentru economie, 

a formulat Prospect Theory (1979), o alternativă la modelele standard, care a creat noi 

perspective de observare a comportamentului uman și a inspirat următoarele generații de 

cercetători în dezvoltarea unui nou domeniu, acela al finanțelor comportamentale. Începând cu 

anii 1980, teoreticienii din domeniul finanțelor au început să ia tot mai mult în considerare ideea 

că „legile investițiilor” nu au fost destul de limpezi sau de eficiente așa cum au fost ele formulate 

inițial în cadrul teoriei tradiționale.  

	
51	„Tu te confrunți cu o grămadă de emoții, prejudecăți și șocuri, iar acest lucru este foarte bine, 
atâta timp cât tu știi acest lucru. Speculatorii de succes nu au neapărat un portret complet despre 
ei înșiși, în propria lor minte, dar ei au capacitatea de a se opri brusc atunci când intuiția și ceea 
ce se întâmplă acolo sunt brusc în neregulă. «Dacă nu știi cine ești, acesta este un loc scump 
pentru a afla.»” (t. a.)	
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American Finance Association a organizat prima sesiune de finanțe comportamentale în 

anul 1984, în cadrul reuniunii sale anuale. În anul următor, De Bondt și Thaler (1985) au 

publicat un document bazat pe comportament, cu focalizare pe reacția exagerată a investitorilor 

la știri. Ei au explicat că ipoteza reacției exagerate a investitorilor se opune ipotezei piețelor 

eficiente. De asemenea, au respins ideea „regresiei medii a prețurilor”, care operează în extreme 

maxime și minime de echilibru reciproc. În același an, Shefrin și Statman (1985) au publicat un 

articol la fel de important cu privire la efectul dispoziției, denumire prin care au vrut să sugereze 

faptul că investitorii se raportează la câștigurile din trecut în mod diferit față de pierderile din 

trecut. Trei ani mai târziu, Odean (1998) a aplicat efectul dispoziției într-un context real. În anul 

2000, Shefrin a descris modul în care toate aceste lucrări de psihologie au influențat domeniul 

finanțelor. Începutul acestor cercetări de bază în psihologia finanțelor a coincis cu începutul 

multor descoperiri empirice, care au ridicat tot mai multe semne de întrebare cu privire la 

fundamentele teoriei financiare standard și teoriei eficienței pieței. În plus, dezvoltarea tot mai 

puternică a tehnologiei informației a permis o mai bună documentare și analiză a avalanșei de 

informații favorizate de noul cadru de comunicare, orientând astfel, mult mai convingător și, 

desigur, mult mai eficient, teoria către dovezile și experiența practică.   

În cadrul noului curent care a fost evident favorizat de cunoștințele și studiile întreprinse 

în domenii conexe precum psihologia, sociologia, antropologia ș.a., comentariul profesorului 

Meir Statman (2014: 65) pune în oglindă imaginea extrem de expresivă a finanțelor tradiționale 

cu aceea a domeniului aflat în plină construcție, finanțele comportamentale: ”Behavioral finance 

substitutes normal people for the rational people in standard finance.”52. Statman subliniază că 

oamenii normali nu trebuie considerați iraționali. În opinia sa, oamenii normali sunt într-adevăr 

în cea mai mare parte inteligenți, dar de obicei doar „normal de inteligenți." Alteori însă, aceștia 

sunt „normal de-proști”, fiind influențați de erori cognitive, cum ar fi cele de înțelegere ulterioară 

a unui fenomen, încrederea exagerată și emoțiile înșelătoare, cum ar fi frica exagerată sau 

speranța nerealistă. Statman spune că de multe ori i-a fost dat să audă că finanțele 

comportamentale nu sunt altceva decât o colecție de povestiri despre investitori influențați de 

erori cognitive și de emoții care induc adeseori greșeli, și că le lipsește structura solidă a 

finanțelor tradiționale. ”Yet today’s standard finance is no longer solid, as wide cracks have 

opened between its theory and the evidence.”53 (Statman, 2014: 65). În opinia autorului, în acest 

	
52	„Finanțele comportamentale substituie oamenii normali cu oamenii raționali din domeniul 
finanțelor standard.” (t. a.)	
53 	„Cu toate acestea, finanțele standard nu mai prezintă soliditate în prezent, deoarece s-au 
deschis crăpături largi între teorie și probele practice.” (t. a.)	
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moment, domeniul finanțelor comportamentale se prezintă deja ca o structură solidă, care 

încorporează componente ale finanțelor tradiționale, dar și înlocuiește multe dintre ele, realizând 

astfel punți de legătură între teorie, dovezi și practică.  

Explorarea comportamentului investitorilor în diferite moduri, directe sau indirecte - prin 

examinarea dorințelor, preferințelor, erorilor, prin investigarea reacțiilor la nivelul creierului cu 

instrumente specifice medicale sau a comportamentului prin intermediul chestionarelor etc. -, a 

determinat extinderea domeniului finanțelor dincolo de portofolii, de stabilirea prețurilor 

activelor și a eficienței pieței. Finanțele comportamentale și-au dovedit importanța după bula 

speculativă din domeniul tehnologiei, din martie 2000, când teoreticienii au încercat să înțeleagă 

cu adevărat și să explice comportamentele reale ale investitorilor vs. teorii bazate pe modul în 

care investitorii și piețele ar trebui să se comporte. În noul context de abordare a 

comportamentului, plecând de la oamenii de finanțe standard, denumiți de Statman „raționali” și 

oamenii de finanțe comportamentale denumiți „normali”, Pompian (2012) duce mai departe 

analiza, afirmând că absolut nimeni nu se comportă perfect rațional.  

O ipoteză de bază a finanțelor comportamentale este că structura informațiilor și 

caracteristicile participanților de pe piață influențează în mod sistematic deciziile de investiții 

individuale, cât și rezultatele pieței. Procesul de gândire nu funcționează ca un computer. 

Creierul uman procesează informații utilizând comenzi rapide, dar și filtre emoționale. Aceste 

filtre influențează deciziile, ceea ce creează prezumpția că oamenii acționează adesea într-un 

mod aparent irațional, că încalcă conceptele tradiționale de aversiune față de risc, ceea ce 

determină erori predictibile în previziunile lor. Acest sistem de procesare este omniprezent în 

deciziile investitorilor, dar și în comportamentul managerial corporativ, cât și la nivelul piețelor 

financiare, cu impact evident asupra echilibrului beneficiului/valorii nete (wealth) al 

investitorilor, performanței companiilor și eficienței piețelor de capital.  

 

3.1.1.	 Factori	 de	 influență	 asupra	 deciziilor	 investitorilor	 individuali	 și	

administratorilor	de	portofolii	

În acest moment există deja o cantitate impresionantă de cercetări, studii, publicații, cărți 

în domeniul finanțelor comportamentale, care se extinde cu rapiditate în continuare, deoarece 

oferă explicații relevante privind deciziile economice ale oamenilor, prin combinarea teoriei 

psihologiei comportamentale și cognitive cu economia convențională și finanțele. Behavioriștii 

au reușit să facă progrese considerabile prin dezvoltarea unor teorii solide privind modul în care 

se comportă oamenii, modul în care analizează datele, trag concluzii sau răspund emoțional la 

diverși stimuli din mediul înconjurător. Apelul la științele sociale, psihologice sau la neuroștiințe 
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a permis acestora evidențierea influențelor asupra investitorilor individuali și managerilor de 

portofolii în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor în termeni de evaluare a riscului sau a 

problemelor de încadrare, adică a modului în care investitorii procesează informațiile și iau 

decizii în funcție de modul în care acestea le sunt prezentate sau cunoscute. Barber și Odean 

(1999: 41) afirmă fără echivoc, spre exemplu, că ”people’s deviations from rationality are often 

systematic. Behavioral finance relaxes the traditional assumptions of financial economics by 

incorporating these observable, systematic, and very human departures from rationality into 

standard models of financial markets.”54  

Shefrin descrie finanțele comportamentale ca o interacțiune a psihologiei cu acțiunile 

financiare și performanțele „practicienilor” (prin „practicieni” înțelegând toate tipurile/ 

categoriile de investitori). El recomandă ca toți acești investitori să fie conștienți de propriile lor 

„greșeli legate de investiții”, precum și de „erorile de apreciere” a omologilor lor existenți în 

piață. Shefrin (2000: 4) atenționează că ”One investor's mistakes can become another investor's 

profits.”55. Ceea ce, desigur, presupune sau obligă la abordarea unui comportament rațional, dar 

nu în sensul linear sau matematic bazat pe ceea ce înseamnă varianța randamentului.  

Finanțele comportamentale se bazează, în principiu, pe câteva premise:  

- Aversiune față de pierderi: caracteristica de bază o reprezintă încercarea de a 

limita dimensiunea unei posibile pierderi decât încercarea de a minimiza variabilitatea 

câștigurilor potențiale.  

- Raționalitate limitată: maniera în care ființa umană se comportă, limitele 

raționalității umane.  

- Refuzul de a risca: oamenii pot cunoaște șansele statistice de câștig, dar refuză să 

le creadă. 

Cercetarea empirică a demonstrat că acești factori de comportament există și că ei chiar 

sunt luați în considerare de către piață. Drept urmare, valorile activelor de pe piață se pot abate 

de la valoarea lor fundamentală și astfel teoria eficienței pieței este afectată. Acest lucru se 

traduce prin faptul că deși investitorii înțeleg principiul diversificării, ei nu alcătuiesc portofolii 

în maniera sugerată de teoria portofoliului Harry Markowitz. Potrivit lui Hersh Shefrin și Meir 

	
54	„abaterile oamenilor de la raționalitate sunt adesea sistematice. Finanțele comportamentale 
relaxează ipotezele tradiționale ale economiei financiare prin încorporarea acestor îndepărtări 
observabile, sistematice și foarte umane de la raționalitate în modelele standard ale piețelor 
financiare.” (t. a.)	
55	„Greșelile unui investitor pot deveni profiturile unui alt investitor.” (t. a.)	
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Statman, tendințele psihologice împing investitorii să-și construiască portofoliile ca o piramidă 

de active deoarece: 

- Investitorii urmăresc mai multe obiective, cum ar fi siguranța, veniturile, 

creșterea, de multe ori chiar în această ordine.  

- Fiecare strat din această piramidă reprezintă active menite să îndeplinească un 

anumit scop; 

- Investitorii au conturi mentale separate pentru fiecare obiectiv de investiții și sunt 

dispuși să-și asume diferite niveluri de risc pentru fiecare obiectiv. 

- Alocarea activelor portofoliului unui investitor este determinată de cantitatea de 

bani alocată fiecărei clase de active prin conturile mentale. 

Distorsiunile euristice, dependența față de anumite cadre de gândire și ineficiența pieței 

modelează prejudecățile la care investitorii sunt supuși și, pe cale de consecință, tipul de 

portofolii pe care le aleg și tipul de acțiuni pe care le găsesc atractive. Behavioriștii și 

teoreticienii financiari au încercat, tot mai mult în ultimii ani, să înțeleagă modul în care oamenii 

gândesc atunci când iau decizii de investiții, și ce modele pot construi pentru a utiliza aceste 

informații spre a veni în ajutorul acestora. Cercetările psihologice în domeniul comportamentului 

financiar au scos în evidență o serie de observații interesante de-a lungul anilor. 

- Investitorii sunt mai motivați de teama de a pierde decât de recompensele 

generate de investițiile de succes. În mod logic, investitorii transferă banii în active cu 

scopul de a obține câștiguri. Cercetările psihologice arată însă că, odată ce au investit, 

teama de a pierde banii devine predominantă în mintea lor. Astfel, de multe ori, 

investitorii vor ține banii blocați într-un activ, chiar dacă acesta scade continuu, dintr-un 

sentiment de mândrie. Motivul: ei refuză să admită că nu au luat o decizie bună de 

investiții și se agață de ea, în speranța că pot recupera banii.  

- Investitorii cred ceea ce vor să creadă. Oamenii au tendința de a ignora o veste 

nouă legată de investiții proaste și de analiză, chiar și atunci când banii lor sunt în joc. 

Mai mult chiar, sunt capabili să facă apel la informații complet inutile și irelevante pentru 

a susține decizia pe care doresc să o ia sau să o mențină, manifestând un optimism 

excesiv fără temeiuri obiective.  

- Investitorii sunt de multe ori prea încrezători în sine atunci când dispun de puține 

informații. În mod normal, se presupune că investitorii ar trebui să fie mai puțin 

încrezători când au la dispoziție mai puține informații. Atitudinea a fost încurajată de 

faptul că, în mod istoric, piața le-a oferit „vești” bune, ceea ce s-a concretizat în creșterea 
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continuă a valorii acțiunilor. Din păcate, evenimentele nedorite și-au mărit frecvența pe 

piețele de valori în ultimii ani.  

- Investitorii au încredere mai mare în analizele și descrierile detaliate decât în cele 

succinte, dar cu informații relevante. Ei sunt adesea mai influențați de un raport de cinci 

pagini cu o grafică atrăgătoare, decât un sumar cu date brute, care ar putea fi mult mai 

relevante sau benefice în procesul de luare a unei decizii. 

- Investitorii au tendința să fie excesiv de optimiști și ilogici când anticipează 

evenimente aleatorii. O primă greșeală importantă pe care o fac este să se gândească la 

faptul că evenimentele trecute au conexiuni cu evenimentele viitoare. De regulă, se 

merge pe credința că dacă o monedă care a fost aruncată în sus cade de două ori cu capul 

deasupra, acest lucru se va repeta potrivit funcționării legii mediilor. În mod similar sunt 

abordate strategiile de tranzacționare a titlurilor financiare care se bazează pe o mișcare 

aleatorie a prețurilor. Din această perspectivă poate fi pusă în discuție încrederea 

analiștilor financiari profesioniști cu privire la propriile analize tehnice. Aceștia chiar 

afirmă că piața nu are memorie și că orice încercare de a previziona mișcările prețurilor 

titlurilor financiare pe baza datelor anterioare este un exercițiu cu șanse minime de 

succes.  

- Investitorii au tendința să pună accent mai mare pe evenimentele recente decât să 

le ia în considerație pe toate. De regulă, oamenii sunt înclinați să considere că 

evenimentele recente și relevante „merg mână în mână”. Potrivit acestui tipar de gândire 

general, dar nu întotdeauna și valabil, investitorii manifestă adeseori tendința să acorde 

atenție raportului unui grup de analiști care au avut acces la aceleași informații și, de 

aceea, presupun că acesta este cel corect. Ei fac abstracție de faptul că toți analiștii au 

avut acces la aceleași date, pentru intervalul respectiv de timp, iar unii au obținut 

rezultate diferite.  

- Investitorii utilizează unități de măsură arbitrare sau irelevante pentru a determina 

valoarea unui titlu financiar. Spre exemplu, dacă valoarea unei acțiuni a fost ridicată pe 

tot parcursul unui an, ei merg pe prezumția că întotdeauna va fi tranzacționată în același 

registru. În cazul în care acțiunea a fost tranzacționată la cote scăzute, tendința 

investitorilor este de a cumpăra astfel de acțiuni deoarece nutresc speranța că în viitor 

valoarea acestora va crește.  
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- Investitorii întâmpină probleme în luarea deciziilor atunci când au de făcut alegeri 

între mai multe produse cu valori similare. De cele mai multe ori alegerile făcute sunt 

aleatorii, fără un suport sau o analiză detaliată pe baza căreia a fost luată decizia.  

- Investitorii, la fel ca majoritatea oamenilor, au tendința de a se conforma 

convingerilor general acceptate. Comportamentul se datorează nevoii oamenilor de a fi 

acceptați sau incapacității de a accepta că grupurile mari pot greși. 

Studiile arată că investitorii reacționează la o multitudine de factori externi, dar și interni, 

psihologici. Oamenii sunt foarte diferiți din punct de vedere biologic, genetic, sub aspectul 

educației și formării, experienței, dar și în ceea ce privește oportunitățile sau alte aspecte care țin 

de conjunctură. Participanții de pe piețele financiare au obiective de investiții diferite, dar și 

acces diferit la informațiile disponibile în funcție de constrângerile de timp, de capacitatea de 

analiză și prelucrare a datelor, de capacitatea de anticipare a unor condiții viitoare incerte etc. 

Teoriile comportamentului rațional pot prescrie, în funcție de caracterul normativ sau descriptiv, 

modul în care investitorii ar trebui să se comporte pentru atingerea obiectivelor propuse, în 

anumite condiții, sau pot descrie modul în care se comportă în fapt. Atunci când apare un risc, 

intervine o incertitudine sau apar informații incomplete cu privire la anumite alternative sau grad 

de complexitate, comportamentul investitorilor diferă față de cel considerat rațional. Contextul 

situațional determină limitări cognitive în procesul de luare a unei decizii. Miller (1986: 467) 

spune că în spatele fiecărei afaceri se află o poveste de afaceri de familie, de „probleme” de 

familie, moșteniri, divorț sau alte situații personale care, aparent, sunt total irelevante pentru 

teoria selecției portofoliului. ”That we abstract from all these stories in building our models is 

not because the stories are uninteresting but because they may be too interesting and thereby 

distract us from the pervasive market forces that should be our principal concern.” 56 

 

3.1.2.		Efectul complementar al emoțiilor în interacțiunea cu analiza rațională	

Pe baza experimentelor identificate în literatura de specialitate, Conlisk (1996) consideră 

că există suficiente motive pentru încorporarea distorsiunilor cognitive în procesul de elaborare a 

deciziilor economice sau financiare. ”There is a mountain of experiments in which people: 

display intransitivity; misunderstand statistical independence; mistake random data for 

patterned data and vice versa; fail to appreciate law of large number effects; fail to recognize 
	

56	„Faptul că noi facem abstracție de toate aceste povestiri în construirea modelelor noastre nu se 
datorează faptului că poveștile sunt neinteresante, ci pentru că acestea ar putea fi prea interesante 
și, prin urmare, să ne distragă atenția de la forțele de piață care ar trebui să fie preocuparea 
noastră principală.” (t. a.) 
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statistical dominance; make errors in updating probabilities on the basis of new information; 

understate the significance of given sample sizes; fail to understand covariation for even the 

simplest 2X2 contingency tables; make false inferences about causality; ignore relevant 

information; use irrelevant information (as in sunk cost fallacies); exaggerate the importance of 

vivid over pallid evidence; exaggerate the importance of fallible predictors; exaggerate the ex 

ante probability of a random event which has already occurred; display overconfidence in 

judgment relative to evidence; exag gerate confirming over disconfirming evidence relative to 

initial beliefs; give answers that are highly sensitive to logically irrelevant changes in questions; 

do redundant and ambiguous tests to confirm an hypothesis at the expense of decisive tests to 

disconfirm; make frequent errors in deductive reasoning tasks such as syllogisms; place higher 

value on an opportunity if an experimenter rigs it to be the "status quo" opportunity; fail to 

discount the future consistently; fail to adjust repeated choices to accommodate intertemporal 

connections; and more.”57 (Conlisk, 1996: 670). 

Statman (2014), la rândul său, este de părere că investitorii normali, spre deosebire de cei 

raționali, nu sunt imuni la erorile cognitive și la emoțiile care pot induce în eroare. Nu trebuie de 

neglijat utilitatea sau valoarea emoțiilor. Raționalitatea perfectă nu poate face față surprizelor, 

neînțelegerilor sau conflictelor irezolvabile. Stările emoționale sunt de obicei împărțite în stări 

fierbinți, cum ar fi anxietate, frica, lăcomia, curajul, și stări de calm rece, rațional. Diferența 

dintre modul în care ne comportăm în stări calde și reci, este cunoscută sub numele de decalaj de 

empatie. În timpul stărilor fierbinți participanții de pe piață sunt predispuși să facă greșeli care 

pot, foarte probabil, să ducă la pierderi. În cazul în care traderii pot scurta decalajul de empatie, 

probabilitatea de a scăpa de aceste greșeli este mai mare și astfel ei pot lua decizii în concordanță 
	

57 	„Există un munte de experimente în care oamenii: afișează intranzitivitate; înțeleg greșit 
independența statistică; aleg greșit date aleatoare în locul unor date precise și vice-versa; nu 
apreciază efectul legii numerelor mari; nu reușesc să recunoască poziția statistică dominantă; fac 
erori în actualizarea probabilității pe baza unor noi informații; subestimează semnificația 
dimensiunii eșantionului; nu reușesc să înțeleagă covariația chiar și pentru cele mai simple 
tabele; trag concluzii false cu privire la cauzalitate; ignoră informațiile relevante; utilizează 
informații irelevante (la fel ca în aberațiile de costuri nerecuperabile); exagerează importanța 
probelor atractive, mai vizibile în fața celor mai puțin evidente; exagerează importanța 
predictorilor failibili; exagerează probabilitatea ex-ante a unui eveniment aleator, care a avut loc 
deja; afișează încredere exagerată în judecata asupra probelor; exagerează confirmând peste 
neconformitatea probelor în raport cu convingerile inițiale; dau răspunsuri care sunt extrem de 
sensibile la schimbările logice irelevante în întrebări; fac teste redundante și ambigue, pentru a 
confirma o ipoteza în detrimentul testelor decisive pentru infirmare; fac erori frecvente în sarcini 
deductive, cum ar fi silogismele; plasează o valoare mai mare pe o oportunitate în cazul în care 
un experimentator creează impresia de oportunitate; nu reușesc să facă actualizări în mod 
constant; nu reușesc să adapteze alegerile repetate pentru a se potrivi conexiuni intertemporale 
etc.” (t. a.)	
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cu obținerea unor randamente financiare pe termen lung și a stării de satisfacție. În aceste 

condiții, emoțiile permit oamenilor să își coordoneze comportamentele, pentru a găsi acțiuni 

adecvate, pentru a îmbunătăți situațiile și pentru a lua, într-un final, decizii chiar mai bune. 

Emoțiile pot ajuta la modelarea parametrilor de recompensă pentru alegerea rațională și 

favorizează posibilitatea unor alegeri raționale în cadrul acestor parametri. 

Un studiu efectuat de Fenton-O'Creevy, Nicholson, Soane și Willman (2005) în baza a 

118 interviuri cu traderi și manageri de tranzacții bursiere, în perioada 1997-1998, la Londra, 

pune în evidență diferitele grade de distorsiuni cognitive ale acestora. La fel ca și investitorii 

individuali, traderii profesioniști sunt susceptibili de prejudecăți și iluzii, contribuind în mod 

substanțial, prin credințele sau bănuielile lor, la „zgomotul” tranzacționărilor. Rezultatele 

studiului arată că emoția este un fir esențial și perceptibil care se conectează la mișcările pieței 

financiare. Teoria economică financiară și modelele formale pot furniza informații de bază 

pentru activitatea traderilor, dar nu pot servi drept ghid pentru acțiune. Succesul traderilor nu 

depinde doar de propriile lor abilități și cunoștințe, ci și de capitalul lor social: de apartenența lor 

la rețele și de natura încrederii și reciprocității în cadrul acestor rețele.  

Toți investitorii, indiferent de clasificarea făcută de teoreticieni, așteaptă beneficii cât mai 

mari de pe urma investițiilor făcute. Statman vorbește despre trei feluri de beneficii: utilitare, 

expresive și emoționale. Beneficiile din perspectiva utilitaristă sunt cele care răspund la 

întrebarea directă: ce avantaje îmi aduc investițiile făcute? Iar răspunsul este unul la fel de direct 

și simplu: creșterea averii/a venitului net (wealth) prin obținerea unor câștiguri ridicate și riscuri 

scăzute. Beneficiile expresive transmit personal, dar și altor persoane, valorile, gusturile, starea, 

statutul. Un fond de hedging, spre exemplu, exprimă un nivel ridicat al statutului personal. 

Beneficiile emoționale se referă la componenta „sentimentală” a investitorului: cum se simte 

acesta în privința deciziei/poziției adoptate, de exemplu în cazul fondului de hedging sau alte 

opțiuni investiționale. De regulă, investitorii sunt sfătuiți să adopte deciziile la rece. Analizele 

efectuate demonstrează însă efectul complementar al emoțiilor în interacțiunea cu analiza 

rațională, cerebrală. Beneficiile emoționale sunt, de regulă, generate de starea de exuberanță, de 

speranță, de mândrie, sentimente motivaționale pentru care oamenii, în speță investitorii, sunt 

dispuși chiar să plătească mai mult decât valorează un titlu financiar. Pe de altă parte, emoțiile 

negative, cum ar fi frica, tristețea, regretul, deși sunt neplăcute, de multe ori, în cadrul deciziilor 

luate de investitori își dovedesc utilitatea în cazul unor acțiuni riscante, de exemplu. Cercetările 

empirice au arătat că acești factori de comportament există și că aceștia sunt luați în considerare 

de către piață. Astfel, observația ar putea implica faptul că piața merge dincolo de teoria 

tradițională a finanțelor, deoarece toate aceste distorsiuni cognitive modelează tipul de portofolii 
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alese de investitori, tipurile de acțiuni pe care aceștia le găsesc atractive și, desigur, într-un final, 

eficiența pieței.  

Finanțele comportamentale explică anomaliile piețelor financiare prin luarea 

comportamentului real ca punct de plecare, mai degrabă decât postulând raționalitatea ca normă 

și ca descriere pozitivă a comportamentului real. O întrebare importantă în acest context este, 

desigur, dacă comportamentul irațional al participanților de pe piață poate duce la ineficiența 

pieței în ansamblu. Potrivit lui Statman (1999), este important să se facă o distincție între cele 

două definiții ale piețelor eficiente. Una arată că investitorii nu pot bate piața în mod sistematic, 

cealaltă spune că prețurile acțiunilor sunt determinate întotdeauna și pe deplin de fundamentele 

economice. Statman încearcă să găsească un echilibru, precizând că: 1) investitorii nu pot bate în 

mod sistematic piața; 2) prețurile pot reflecta atât factorii fundamentali cât și emoționali.  

Indiferent de opiniile pro sau contra enunțate în ultimii ani, opinia generală arată că 

finanțele comportamentale au contribuit la o mai bună înțelegere a comportamentului 

investitorilor și a practicilor reale de pe piață, multe percepții, stări emoționale, sentimente sau 

atitudini aparent iraționale contribuind la adoptarea unor decizii mai bune în situații complexe 

sau complicate.  

 

3.2. TEORIA SENTIMENTELOR INVESTITORILOR ȘI EFECTELE 

FACTORULUI EMOȚIONAL ASUPRA PIEȚELOR FINANCIARE  

În 1936, John Maynard Keynes scria: ”the market will be subject to waves of optimistic 

and pessimistic sentiment, which are unreasoning and yet in a sense legitimate where no solid 

basis exists for a reasonable calculation.”58 (Keynes, 1936: 78). Fondatorul macroeconomiei 

teoretice moderne făcea apoi precizarea că ”it is our innate urge to activity which makes the 

wheels go round, our rational selves choosing between the alternatives as best we are able, 

calculating where we can, but often falling back for our motive on whim or sentiment or 

chance.”59  (Keynes, 1936: 82). Comentariile lui demonstrează că societatea academică era încă 

de atunci perfect conștientă de influența factorului emoțional asupra piețelor financiare din 

lumea reală. În 1968, Smidt vorbește despre sentiment prin asociere cu bulele speculative, în 

articolul A new look at the random walk hypothesis. În 1973, Zweig face referire la sentiment 

legat de așteptările părtinitoare ale investitorilor, în articolul An investor expectations stock price 
	

58 „piața va fi supusă unor valuri de sentiment optimist și pesimist, care sunt nerezonabile și 
totuși legitime, unde nu există o bază solidă pentru un calcul rezonabil.” (t. a.) 
59	 „este dorința noastră înnăscută de a acționa pentru a face ca roțile să se învârtă, sinele nostru 
rațional alegând între alternative pe cele mai bune cu putință, calculand în cazul în care putem, 
dar de multe ori căzând din nou din cauza unui capriciu, sentiment sau întâmplare.” (t. a.)	
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predictive model using closed-end fund premiums.  

Studii sistematice însă au început să se facă mult mai târziu, când cercetătorii din 

domeniul finanțelor comportamentale au căutat modele alternative pentru a putea explica 

schimbările care au avut loc, multe dintre ele dramatice: Great Crash din 1929; Go-Go din anii 

1960; Nifty Fifty bubble din jurul anilor 1970; Black Monday crash din 1987; Dot.com bubble 

din 1990 și lista poate continua cu date la fel de răsunătoare din ultimii ani. Revistele de 

specialitate au fost tot mai solicitate pentru publicarea cercetărilor menite să argumenteze sau, 

din contră, să combată ideea că percepțiile, afectele, sentimentele investitorilor pot sau chiar 

influențează dinamica pieței de capital.  

Desigur că, în teoria finanțelor neoclasice, nu se vorbește nimic despre sentimentul 

investitorilor deoarece evaluarea pieței se bazează numai pe fundamente. Sentimentul, ca factor 

de risc, a fost respins deoarece piețele financiare, eficiente din punct de vedere informațional 

elimină, scot în afara lor, participanții iraționali. Totuși, apariția frecventă a evaluărilor greșite a 

prețurilor titlurilor de valoare, a oportunităților neexploatate de arbitraj, care se manifestă în 

discounturile fondurilor închise, subevaluarea ofertelor publice inițiale, efectul de week-end, 

anomalia din ianuarie, crizele financiare etc. au generat preocuparea unor teoreticieni de a 

descoperi explicații legate de aceste anomalii ale pieței. Abordarea din perspectiva factorilor 

non-economici a facilitat investigarea aprofundată a comportamentului investitorilor dincolo de 

presupunerea existenței unei raționalități stricte sau a prezenței arbitrajului din cadrul paradigmei 

finanțelor tradiționale.  

Susținătorii finanțelor comportamentale postulează că unii participanți de pe piața de 

capital pot să prezinte caracteristici iraționale și că, prin comportamentul lor, ar putea afecta 

rezultatul prețurilor activelor și, chiar, comportamentul altor investitori. În acest context, 

sentimentul investitorilor devine un factor cheie care poate explica prezența unor denaturări ale 

pieței, cum ar fi arbitrajul limitat, care fac prețurile activelor să se abată de la linia de echilibru. 

Adepții teoriei finanțelor comportamentale susțin, de asemenea, că în piețele reale intervențiile 

investitorilor raționali (arbitrageurs) sunt limitate de prezența traderilor iraționali (noise), al 

căror comportament neconvențional crește expunerea la risc a tuturor participanților și, prin 

urmare, acești investitori raționali nu sunt dispuși să se expună riscurilor excesive non-

diversificate. Traderii iraționali sunt de obicei mici investitori individuali, cu o pregătire minimă 

în domeniul investițiilor (sau chiar fără niciuna) și, prin urmare, comportamentul lor nu poate fi 

considerat rațional, în sensul capacității de analiză și interpretare financiară, pentru că, în esență, 

deciziile lor sunt luate pe baza unor zvonuri și nu pe fundamente. Ca urmare a faptului că 

sistemul de tranzacționare este puternic corelat, de cele mai multe ori se creează ceea ce în 
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literatura de specialitate este cunoscut sub denumirea de „comportament de turmă”. Astfel se 

explică de ce traderii iraționali manifestă o tendință comună de a exagera sau, dimpotrivă, de a 

subaprecia randamentele activelor, creând confuzie în rândul investitorilor raționali prin 

comportamentul lor irațional de distribuire a tranzacțiilor în mod aleator pe active (De Long 

Shleifer, Summers și Waldman, 1990).  

De Long et al. susțin că schimbările în sentimentul traderilor iraționali sunt dificil de 

anticipat. Activele care sunt expuse în mod disproporționat riscului traderilor iraționali sunt mai 

riscante și, de aceea, trebuie să ofere o primă de randament suplimentară. În concluzie, teoria 

acestor autori postulează că sentimentul poate influența stabilirea prețurilor acțiunilor sub 

acțiunea a două condiții necesare:  

1. Activele sunt deținute în principal de sentimentul traderilor iraționali.  

2. Costurile de tranzacție sunt suficient de ridicate pentru a preveni arbitrajul 

sistematic de către investitori raționali.  

Observațiile lor demonstrează că, pe lângă factorii de risc și variabilele macroeconomice 

obișnuite, activitățile de investiții ale investitorilor raționali, sofisticate, cât și cele ale traderilor 

iraționali, naive, vor determina într-un final rezultatul pe piața financiară.  

 

3.2.1. Interpretări compozite și prudente în definirea sentimentelor investitorilor 

În pofida evidențelor, cercetătorii nu au căzut de acord asupra unei definiții comune în 

ceea ce privește sentimentul investitorilor, care își face simțită prezența în mod direct sau 

indirect în cadrul activităților de tranzacționare pe piață. În literatura de specialitate găsim o 

gamă întreagă de definiții, care variază de la abordări greoaie privind percepțiile investitorilor, 

până la cele mai părtinitoare din punct de vedere al modelelor psihologice unice avute în vedere. 

Unii cercetători privesc sentimentul investitorilor, spre exemplu, ca manifestare de 

tranzacționare bazată pe zvonuri. Același termen este folosit colocvial pentru a se referi la 

optimismul sau pesimismul investitorilor. Termenul sentiment are și conotații referitoare la 

emoții, cum se regăsesc, de exemplu în mass-media când se fac referiri la el ca teamă a 

investitorilor sau ca aversiune la risc. 

Comunitatea extinsă a investitorilor abordează subiectul dintr-o perspectivă mai puțin 

formală, atunci când se face referire la perioadele de euforie sau de panică, de criză, spre 

exemplu. În perioadele de ascensiune a pieței, starea de euforie este cea care împinge investitorii 

iraționali să fie mai flexibili în strategiile lor de investiții, în timp ce în perioadele de revenire a 

pieței sau de scădere își bazează deciziile de investiții pe un spectru mai larg de considerații și 

analize mai atente (Schwarz, 2002). De Long et al. (1990) definesc sentimentul investitorilor ca 
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fiind excesul de randament peste așteptările fundamentale. Pe piețele pe care investitorii 

iraționali pot deplasa prețurile, sentimentul reflectă diferența de evaluări a activelor între 

investitorii raționali (arbitrageurs) și investitorii de retail (Lee, Jiang și Indro, 2002). Pentru 

Shleifer (2000: 12) sentimentul ”reflects the common judgment errors made by a substantial 

number of investors, rather than un correlated random mistakes.”60. W. A. Thorp este de părere 

că sentimentul descrie opiniile unui grup de oameni, emoțiile sau punctele de vedere, iar 

sentimentul de piață însumează astfel de așteptări pentru piață ca pe un ansamblu. ”In investing, 

sentiment can be a powerful determinant of security prices, especially in the short run. Here, 

emotions—whether rational or irrational—can drive market prices. The price at which an 

individual security trades is the sum total of the sentiment of all market participants. If you could 

forecast changes in sentiment, you should have an advantage in determining changes in the 

market. The problem with sentiment is that it is really only known after the fact.”61 (Thorp, 2004: 

23). Tot el face și unele observații cu privire la urmările sentimentelor, precum și la potențialele 

emoții iraționale care conduc prețurile pe piața financiară. El observă că ”Week-to-week 

changes in member sentiment do not reveal any meaningful relationships between sen- 

timent and market performance.”62 (Thorp, 2004: 23), dar descoperă că sentimentul excesiv al 

investitorilor, fie într-o direcție ascendentă (bullish) sau descendentă (bearish) ar semnala un 

răspuns advers semnificativ în următoarele 52 de săptămâni. Această perspectivă conduce la 

definirea sentimentului investitorilor ca un indicator contrarian în situații specifice ale creșterilor 

sau coborârilor extreme ale valorilor activelor pe piață. 

Brown și Cliff (2004) descriu sentimentul ca fiind așteptările participanților de pe piață în 

raport cu o normă, potrivit căreia investitorul mediu este o persoană cu sentiment zero, în timp ce 

un investitor bullish/bearish se așteaptă la câștiguri mai mari/mai mici decât această normă. 

Această normă obiectivă sau indicator de referință este, teoretic, adevărata valoare fundamentală 

a activului de bază, definit ca sumă actualizată a fluxurilor de numerar viitoare și a riscurilor de 

investiții. Ideea nu este nouă, dacă ne gândim că ea apare încă la 1776, în lucrarea lui Smith, An 

	
60	„reflectă erorile comune de judecată făcute de un număr important de investitori, mai degrabă 
decât greșelile aleatoare necorelate.” (t. a.)	
61	„În investiții, sentimentul poate fi un factor determinant puternic asupra prețurilor acțiunilor, 
în special pe termen scurt. Aici, emoțiile - raționale sau iraționale - pot determina prețurile pieței. 
Prețul la care se tranzacționează o acțiune individuală reprezintă suma totală a sentimentului 
tuturor participanților de pe piață. Dacă ați putea prognoza modificări ale sentimentului, ar trebui 
să aveți un avantaj în determinarea schimbărilor de pe piață. Problema cu sentimentul este că 
poate fi cunoscut cu adevărat doar după ce faptul s-a petrecut.” (t. a.)	
62 	„Săptămână de săptămână schimbările în cadrul sentimentului investitorilor nu dezvăluie 
relații semnificative dintre sentiment și performanța pieței.” (t. a.)	
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inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, p. 25, unde se preciza că ”The actual 

price at which any commodity is commonly sold is called its market price. It may either be 

above, or below, or exactly the same with its natural price.”63 

Întrebarea firesc apărută este legată, desigur, de cauzele care produc în acest caz 

convingerile eronate ale investitorilor. Un posibil raționament ar fi faptul că investitorii folosesc 

în mod corect informații eronate sau, viceversa, folosesc informații corecte pe care le utilizează 

în mod greșit. Baker și Wurgler spuneau într-un articol din anul 2006 că sentimentul 

investitorilor poate fi definit, în linii mari, ca fiind gradul de optimism sau pesimism cu privire la 

acțiunile care nu sunt justificate de informații fundamentale. În abstractul articolului, Baker și 

Wugler (2006: 1645) concluzionau: ”a wave of investor sentiment has larger effects on securities 

whose valuations are highly subjective and difficult to arbitrage.”64  

Un an mai târziu, aceeași autori (Baker & Wurgler, 2007) defineau sentimentul 

investitorilor ca fiind credința cu privire la fluxurile de numerar viitoare și riscul unei investiții 

care nu este în măsură a fi justificat prin fapte fundamentale. În completare, ei afirmau că aceste 

convingeri cu privire la așteptările viitoare privind investițiile pot conduce la o supraevaluare sau 

subevaluare a prețurilor pe piața de valori și, prin urmare, pot afecta modelele de stabilire a 

prețurilor.  

Din aceste definiții variate asupra sentimentului investitorilor se pot extrage câteva 

observații generale. Prima este evidentă și nu necesită explicații speciale: în literatura de 

specialitate nu există o definiție oficială. A doua observație rezultă din majoritatea definițiilor 

formulate de cercetători, și anume că unii investitori își formează convingerile cu privire la 

valoarea activelor mai degrabă empiric (rules of thumb) decât pe baza principiilor raționalității 

economice. Ce înseamnă acest lucru? Că majoritatea cercetărilor au pornit de la abordări 

psihologice, dar fără a oferi o definiție clară a sentimentului, ci asumându-și doar o interpretare 

prudentă a stării de spirit observabile în cadrul studiilor sau sondajelor efectuate, fără nuanțările 

necesare pentru situații specifice: sentimentul privit din perspectiva generică de afect, ca o gamă 

largă care include emoții și stări sufletești; sentimentul privit ca emoții puternice, îndreptate spre 

un reper specific; sentimentul privit din perspectiva stărilor de spirit, care sunt mai puțin intense 

decât emoțiile și care nu sunt legate strict de un reper, având adesea cauze necunoscute și o 

întindere mai mare în timp.  

	
63  „Prețul real la care orice marfă vândută se numește prețul de piață. Acesta poate fi fie 
deasupra, fie dedesubtul sau exact la fel ca și prețul său natural.” (t. a.) 
64	 „un val de sentiment al investitorului are efecte mai mari asupra valorilor financiare ale căror 
evaluări sunt extrem de subiective și dificil de arbitrat.” (t. a.)	
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De cele mai multe ori, semnificațiile terminologice au fost amestecate, preferându-se mai 

degrabă o delimitare temporală: sentimente pe termen scurt sau pe termen lung. Sentimentul pe 

termen scurt, de obicei, se referă la anticiparea evoluției pieței financiare pe o perioadă de o 

săptămână până în o lună, în timp ce sentimentul pe termen lung, de obicei, se referă la perioade 

de prognoză, de la trei până la șase luni. Când se abordează analizele din perspectiva 

sentimentelor investitorilor, nu se spune nimic prin această terminologie despre proprietățile 

așteptate (statistice) ale seriilor de timp observat, nici ce sentimente sunt în afară de unele serii 

de timp observabile. 

Și, în fine, ultima remarcă general valabilă, definițiile de mai sus nu furnizează nici o 

explicație referitoare la faptul că sentimentele conțin informații cu privire la valoarea unei 

acțiuni sau cu privire la piața valorilor mobiliare. Teoretic, emoțiile sunt declanșate de 

disponibilitatea informațiilor, de cunoștințele generale, de imaginația personală sau de 

capacitatea de comprehensiune, conceptualizare a unui anumit eveniment. În accepțiunea 

psihologică, sentimentele declanșate cognitiv sunt rezultatul unei interpretări și explicarea unui 

eveniment de către o persoană. Sentimentele investitorilor, sub accepțiunea de emoții, reprezintă 

întotdeauna niște așteptări privind evoluția viitoare a randamentelor acțiunilor sau a pieței în 

ansamblul ei. Aceste sentimente exprimă interpretări ale informațiilor disponibile.  

	

3.2.2.	Sentimente	vs.	așteptări	privind	investițiile	

Se presupune că în perioadele cu sentiment ridicat, respectiv scăzut, investitorii se 

așteaptă, în general, la o veste bună, respectiv proastă. Însă, în cazul în care companiile 

raportează date contrare așteptărilor, investitorii reacționează inițial la informații noi și 

contradictorii numai parțial în momentul anunțului rezultatului, căutând informații suplimentare 

pentru a decide dacă să includă câștigurile neașteptate în prețurile ulterioare. Astfel, 

randamentele în derivă (drift) pot fi mai mari în cazul unei informații proaste/bune, ca urmare a 

perioadelor de sentiment ridicat, respectiv scăzut, al investitorilor, decât în urma perioadelor cu 

sentiment scăzut (ridicat) care are loc în procesul de actualizare a credințelor, iar investitorii sunt 

în măsură să confirme direcția inițială sau contrară a știrilor utilizând informații ulterioare. În 

mod alternativ, în cazul în care investitorii sunt nesiguri cu privire la starea reală a pieței, aceștia 

pot încorpora imediat informații contrare convingerilor lor anterioare.  

Barberis et al. (1998) leagă supra-reacția pieței de valori la euristica comportamentală 

cunoscută sub numele de reprezentativitate. Acest lucru înseamnă că, oamenii văd tipare și 

atunci când acestea nu există. În acest caz, ar putea fi mai probabil ca investitorii să creadă că 

acumulările vor persista în perioadele de sentiment ridicat al investitorilor decât în perioadele de 
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sentiment scăzut. În cazul în care acest lucru este adevărat, atunci când acumulările sunt ridicate, 

randamentele ulterioare vor fi mai mici în perioadele cu sentiment mare decât în perioadele cu 

sentimente scăzute din partea investitorilor. De asemenea, când acumulările sunt scăzute, 

randamentele ulterioare vor fi mai mari în timpul perioadelor cu sentiment scăzut decât în 

perioadele de mare sentiment.  

Ideea apare destul de clar formulată în articolul lui Barberis, Shleifer și Vishny (1998), cu 

toate că există dificultăți reale în examinarea efectelor percepției investitorilor pe termen scurt. 

Distorsiunile comportamentale ale investitorilor pot duce la exces de încredere cu privire la 

propria lor informare prealabilă. De regulă, investitorii cred că informațiile despre câștiguri sunt 

în concordanță cu convingerile lor anterioare și minimalizează informațiile despre câștiguri care 

contrazic aceste convingeri. Autorii remarcă faptul că recente cercetări empirice în domeniul 

finanțelor au scos în evidență două categorii de comportamente general valabile: subreacția și 

reacția exagerată. Autorii spun că dovezile arată că pe intervale cuprinse între 1-12 luni prețurile 

activelor subreacționează la informații. Explicația este dată de faptul că informațiile sunt 

încorporate mai lent în prețurile activelor, motiv pentru care acestea tind să prezinte autocorelații 

pozitive în cadrul acestor orizonturi de timp. ”A related way to make this point is to say that 

current good news has power in predicting positive returns in the future. The overreaction 

evidence shows that over longer horizons of perhaps three to five years security prices overreact 

to consistent patterns of news pointing in the same direction. That is, securities that have had a 

long record of good news tend to become overpriced and have low average returns 

afterwards.”65 (Barberis et al., 1998: 308). Faptele demonstrează că titlurile de valoare care 

înregistrează performanțe bune beneficiază de evaluări extrem de ridicate dar, per ansamblu, ele 

revin la medie. Investitorii cu experiență profită de acest tipar de manifestare – subreacții și 

reacții exagerate – pentru a obține randamente ridicate la acțiuni fără asumarea unui risc 

suplimentar. Modelul de analiză propus de autori se bazează pe un fenomen bine documentat în 

psihologie, și anume conservatorismul, definit ca tendință a comportamentului uman de a 

actualiza lent tiparele în fața unor probe noi.  

 

 

 
	

65	„O modalitate relevantă de a face acest lucru este de a spune că știrile bune au putere în 
predicția unor randamente pozitive în viitor. Dovezi ale reacției exagerate arată că pe orizonturi 
mai lungi de 3-5 ani, probabil, prețurile acțiunilor exagerează la tipare coerente de știri care 
țintesc în aceeași direcție. Astfel, titlurile de valoare care au avut un lung șir de vești bune tind să 
devină prea scumpe și au medii mici de randamente după aceea.” (t. a.)	
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3.2.3.	Sentimentele	investitorilor	noises	vs.	posibilitățile	limitate	de	arbitraj	

Mai mulți cercetători, Brown și Cliff (2004), Baker și Wurgler (2006) ș.a. susțin că 

posibilitățile de arbitraj limitate pot explica existența supra- și subevaluării din cauza zgomotului 

de tranzacționare. Practica arată că tranzacționarea împotriva traderilor iraționali (noises), poate 

fi atât de riscantă și de costisitoare, încât traderii raționali (arbitrageurs) nu trebuie să forțeze 

prețul la nivelul care ar fi trebui să fie într-o piață eficientă. În astfel de situații, când 

posibilitățile de arbitraj sunt limitate, percepția investitorilor devine un factor important în 

mișcarea prețurilor acțiunilor. Mai exact, modelul traderului irațional postulează că în cazul în 

care limitele de arbitraj și credințele investitorilor sunt corelate, zgomotul necorelat cu 

elementele fundamentale, cum ar fi sentimentul, poate determina ca prețurile activelor să se 

abată de la ceea ce se așteaptă de la valoarea de referință a eficienței pieței. Acești așa numiți 

traderi noises, care nu sunt pe deplin raționali, pot tranzacționa pe baza sentimentului 

„zgomotos” resimțit din piață, mai degrabă decât pe baza informațiilor. Black (1986) afirmă că 

unul dintre motivele pentru care traderii tranzacționează zgomotos poate fi faptul că ei nu-și dau 

seama că acestea sunt tranzacționări pe zgomot, ci pentru că ei cred mai degrabă că zgomotul 

este de fapt o informație.  

De Long et al. (1990) prezintă un model în care acești traderi noises sunt bineveniți, 

deoarece tranzacționarea aprovizionează piața cu lichiditate, la fel cum face și piața irațională. Ei 

oferă dovada că prețurile acțiunilor uneori pot fi supraevaluate în raport cu elementele 

fundamentale din cauza zgomotului de tranzacționare. Mai mult decât atât, specialiștii spun că 

poate fi dificil pentru traderii raționali să acționeze împotriva traderilor iraționali, de exemplu, 

din cauza lichidității limitate în cazul anumitor acțiuni. Tranzacționarea zgomotoasă poate duce 

astfel la o diferență mare între prețul de piață și ceea ce prețul ar trebui să fie în conformitate cu 

fundamentele și teoria financiară tradițională. Atunci când însă investitorii sunt iraționali și fac 

investiții pe zgomot în loc să să-și axeze deciziile pe fundamente, iar acest lucru devine 

sistematic, se poate vorbi despre o sursă suplimentară de risc, care ar trebui să fie prețuit ca atare 

de piață.  

Cu toate că traderii iraționali nu au acces la informații privilegiate, există nenumărate 

dovezi în practica de zi cu zi care arată că aceștia fac tranzacții pe baza sentimentului, ca și cum 

acesta ar conține informații valoroase care le-ar oferi un avantaj în ringul de tranzacționare. 

Drept urmare, așteptările traderilor iraționali cu privire la randamentele activelor sunt sensibile la 

fluctuațiile în sentiment. Adică, ei supraestimează randamente așteptate în anumite perioade sau 

le subestimează în alte perioade, astfel încât tranzacțiile lor nu sunt distribuite aleator pe active. 

Pentru că sentimentul este corelat cu acești traderi (noises), acest risc nu poate fi diversificat în 
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continuare. Acest lucru implică limite în arbitraj, care pot persista din cauza riscului traderilor 

iraționali, definit ca riscul asumat de traderii raționali din imprevizibilitatea traderilor noises. 

Mai exact, comportamentul traderilor iraționali, se adaugă la risc, deoarece convingerile lor 

devin și mai extreme a lungul timpului. Acest risc este suportat de participanții pe piață, și este, 

prin urmare, o explicație potențială pentru existența posibilităților de arbitraj neexploatate. Acest 

lucru înseamnă, teoretic, că acțiunile imprevizibile ale traderilor noises, corelate, pot induce co-

mișcări ale randamentului acțiunilor pe piață. Ca urmare, prețurile acțiunilor vor fi determinate 

de interacțiunea dintre traderii raționali sofisticați și traderii iraționali imprevizibili, în plus față 

de factorii de risc standard și de variabilele macroeconomice. Dar, trebuie de făcut mențiunea că 

nici acest mod de interpretare, care face loc prezenței sentimentului investitorilor în stabilirea 

prețurilor acțiunilor, nu definește în mod explicit despre ce sentiment este vorba.  

Sentimentul în sine al investitorilor nu conduce în mod automat la o evaluare greșită a 

activelor de pe piață, deoarece investitorii raționali pot elimina influențele care se abat asupra 

prețurilor. Cu toate acestea, investitorii raționali se confruntă cu două tipuri de risc pe piețele 

financiare mondiale reale:  

1. Substitutele nu pot fi perfecte.  

2. Evaluarea greșită poate deveni și mai rea înainte de a dispărea.  

Deoarece cei mai mulți investitorii raționali, cum sunt de exemplu administratorii de 

fonduri, sunt agenți pentru alți investitori pentru care evaluează în mod frecvent, orizonturile lor 

de investiții sunt scurte. Investitorii raționali pot împiedica procesul de subevaluare substanțială 

a activelor, dar nu pot acționa pentru a fi supraevaluate în mod considerabil. Constrângerile 

determinate de vânzările short limitează posibilitățile acestora de a impune convingerile lor 

raționale pe piață. O altă modalitate o reprezintă posibilitatea pe care o au investitorii de retail de 

a se abține de la vânzările short atâta timp cât tranzacționează în perioadele de creștere a 

evaluărilor activelor. Documentările empirice efectuate pe piață arată că, în perioadele de cădere 

a evaluărilor activelor, constrângerile de vânzări short îi mențin în afara pieței. Există îndoieli 

considerabile în literatura de specialitate, dacă argumentele teoriei pieței eficiente pot fi 

suportate întotdeauna pe piețele financiare reale, așa cum sentimentul investitorilor în prezența 

arbitrajului limitat poate duce la evaluarea greșită care persistă pe perioade mai lungi (Chen et 

al., 1986; Shleifer, 2000). 

Posibila evaluare greșită se produce datorită sentimentului investitorilor în prezența 

arbitrajului limitat și este considerată ca fiind un factor de risc sistematic al prețului în literatura 

financiară comportamentală (Lee et al., 2002). Mai multe lucrări teoretice din domeniul 

finanțelor comportamentale au urmărit subreacția pe termen scurt și reacția exagerată pe termen 
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lung, pe baza unor modele empirice. De Long et al. (1990), modelează trei tipuri de investitori: 

traderii cu feedback pozitiv, care se comportă pro-ciclic; traderii neinformați, care se comportă 

anti-ciclic și investitorii raționali care sunt informați. În anumite circumstanțe, investitorii 

raționali au motivații raționale perfecte pentru a nu elimina, ci pentru a crește evaluarea greșită. 

În aceste cazuri ei se comportă pro-ciclic și exploatează comportamentul de tranzacționare a 

traderilor cu feedback pozitiv. Barberis et al. (1998) au făcut o modelare a investitorilor de risc-

neutru, care nu se așteaptă ca valorile de active viitoare să urmeze o mișcare aleatoare, ci să fie 

egale ori cu media de revenire, ori să urmeze trendul. Așteptările subiective psihologice ale 

investitorilor se bazează pe conservatorism, respectiv pe reprezentativitatea euristică. Modelul 

conceput de Daniel, Hirshleifer și Subrahmanyam (1998) cuprinde investitorii informați, cu 

aversiune la risc, și investitorii neinformați, neutri însă la risc, și se bazează pe încrederea 

exagerată a acestora și pe auto-atribuirea părtinitoare. În acest caz, încrederea exagerată în 

precizia informațiilor private implică o autocorelație negativă pe termen lung, în timp ce starea 

părtinitoare de auto-atribuire implică autocorelația pe termen scurt pozitiv, adică de impuls. 

Traderii impulsivi sunt cei care profită de trendul randamentelor (cashing), ceea ce duce la o 

reacție exagerată pe termen lung. Investitorii care sunt mult mai sensibili la reduceri decât la 

creșterea beneficiului/profitului net (wealth), cunoscuți pentru aversiunea lor față de pierdere, își 

pot schimba însă atitudinea în funcție de performanța investiției lor, ceea ce duce la autocorelații 

negative pe termen lung. O privire de ansamblu corectă asupra participanților la aceste modelări, 

de obicei, nu există sau nu este posibilă.  

Prin urmare, rămâne neclar dacă se pot generaliza rezultatele și în ce măsură se pot trage 

concluzii valide din seturile de date disponibile cu privire la „adevărata” stare de spirit de pe 

piață. Practica a demonstrat, de nenumărate ori că este problematic să se tragă concluzii privind 

comportamentul participanților pe piața de valori din datele furnizate strict de studii sau sondaje, 

ceea ce duce la o scădere a puterii explicative a rezultatelor statistice referitoare la o prognoză a 

datelor privind sentimentul investitorilor.  

 

3.2.4.		Amploarea	sentimentelor	poate	afecta	prețul	activelor	

Cercetarea empirică, în general, caută modele sistematice ale randamentelor ulterioare în 

raport cu nivelurile de sentiment, la un moment dat, în scopul de a demonstra că sentimentul 

investitorilor afectează prețurile de vânzare a titlurilor de valoare. Deși au fost făcute destul de 

puține cercetări care să se focalizeze în mod special asupra legăturii dintre sentimentul 

investitorilor și crizele pieței bursiere, observațiile făcute în urma acestor evenimente arată că 

tranzacționările făcute de traderii iraționali pot avea impact asupra crizelor financiare. Shiller 
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(1987) constată că principalul motiv al prăbușirii pieței de valori americane în 1987 a fost 

supraevaluarea în comparație cu elementele fundamentale, din cauza sentimentului extrem de 

optimist al investitorilor. Finanțele comportamentale încearcă să explice astfel de schimbări 

dramatice de pe piață prin luarea în considerare a psihologiei umane și a iraționalității unor 

investitori. 

Baker și Wurgler (2006) aduc unele lămuriri utile pentru „decopertarea” sentimentului 

investitorilor. Ei susțin că sentimentul la nivel de piață ar trebui să aibă un efect mai mare asupra 

titlurilor de valoare care sunt greu de arbitrajat și dificil de evaluat. Tot ei au descoperit că după 

un sentiment mai amplu la nivel de piață, firmele care sunt mai supuse influenței sentimentului 

au randamente ulterioare mai mici, în timp ce după sentiment mai redus la nivel de piață, firmele 

care sunt greu de evaluat și de arbitrat câștigă randamente ulterioare mai mari față de firmele 

care sunt ușor de evaluat și de arbitrat. Mergând pe această linie de raționament se poate 

presupune că acțiunile firmelor cu risc ridicat sunt susceptibile a fi mai scumpe decât ale 

firmelor cu risc scăzut în perioadele în care sentimentul investitorilor este la cote înalte. Teoretic, 

rezultă că randamentele ulterioare pentru firmele cu risc ridicat ar putea fi mai mici decât al 

firmelor cu risc scăzut, din cauza corecțiilor potențiale ale supraevaluării, în ciuda riscului 

sistematic mai mare pentru firmele cu risc ridicat. Stambaugh, Yu și Yuan (2012) investigând 

efectul percepției investitorilor asupra anomaliilor, consideră că împrăștierea (spread) 

randamentelor aberante este mult mai pronunțată ca urmare a sentimentului mare, din cauza 

supraevaluării induse de sentiment. În timpul perioadelor de sentiment mare la nivel de piață, 

opiniile cele mai optimiste cu privire la mai multe acțiuni tind să fie excesiv de optimiste, astfel 

încât multe acțiuni tind să fie prea scumpe. În timpul perioadelor cu manifestări reduse ale 

sentimentelor, opiniile cele mai optimiste cu privire la multe acțiuni tind să fie cele ale 

investitorilor raționali, și, prin urmare, evaluarea greșită în aceste perioade este mai puțin 

probabilă. Aceiași autori arată că există corelație pozitivă semnificativă între randamentul 

așteptat al pieței globale și volatilitatea sa în timpul perioadelor cu sentiment scăzut și o relație 

aproape plată în timpul perioadelor cu un nivel ridicat al sentimentului investitorilor.  

În prezent, investitorii caută noi modalități de a bate piața, fără a-și asuma mai multe 

riscuri. În urma analizelor efectuate, Baker și Wurgler (2006), au observat că randamentele 

acțiunilor cu caracteristici specifice sunt mai influențabile față de schimbările de sentiment. Ei au 

descoperit că: 1) capitalizarea; 2) vârsta; 3) volatilitatea; 4) rentabilitatea; 5) plata dividendelor; 

6) creșterea și 7) starea de primejdie pot avea un impact sesizabil asupra sensibilității acțiunilor 

la schimbările de sentiment. Autorii au constatat că acțiunile tinere și cele cu valori mici sunt 

mai influențabile în fața schimbărilor de sentiment. Descoperirile făcute de Baker și Wurgler au 
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fost apreciate ca fiind utile pentru investitori, dar nu și ușor de pus în practică. În contextul 

descris, o acțiune nu se poate evalua cu ușurință deoarece investitorul trebuie să ia în considerare 

cei șapte parametri amintiți mai sus. În practică, investitorii au nevoie să înțeleagă ușor mișcarea, 

dinamica unui titlu financiar în vederea folosirii informațiilor privind ratingul pentru efectuarea 

unor alegeri optime. Ei sunt interesați de modele de evaluare rapidă a titlurilor financiare, dar și 

pentru a determina sensibilitatea acțiunilor individuale la schimbările de sentiment. Rezultatele 

cercetărilor indică faptul că analiștii sunt mult mai receptivi în a-și revizui previziunile în jos, 

imediat după ce apar informații extrem de proaste în timpul perioadelor cu sentimente scăzute 

din partea investitorilor, decât în perioadele marcate de niveluri ridicate ale sentimentelor. Acest 

lucru sugerează analiștilor să nu reacționeze pe deplin la informații negative în timpul 

perioadelor cu un nivel ridicat al sentimentului participanților de pe piață. Pe de altă parte, 

observațiile empirice arată că revizuirile de prognoză în sens ascendent față de informațiile 

extrem de favorabile nu sunt diferite din punct de vedere statistic în timpul perioadelor cu un 

nivel scăzut al sentimentelor față de cele cu un nivel ridicat.  

Bazându-se pe teoriile finanțelor comportamentale, o serie largă de cercetători analizează 

modul în care undele de sentiment al investitorilor afectează prețurile activelor. Sentimentul 

investitorilor este însă un concept destul de vag despre încrederea generală a consumatorilor cu 

privire la economie, motiv pentru care nu există nici o măsură generală utilizată de către toți 

cercetătorii, în scopul de a captura sentimentul investitorilor și, prin urmare, de a fi cuantificat 

atât prin măsuri directe cât și indirecte. Măsuri directe pot fi, spre exemplu, sondaje cu privire la 

opinia generală a consumatorilor, în timp ce măsurile indirecte sunt cele care încearcă să 

utilizeze variabilele financiare și economice corelate cu sentimentul investitorilor. Deoarece 

studiile au fost realizate pe diferite piețe, în perioade diferite de timp, prin diferite metode și prin 

utilizarea diferitelor măsuri ale sentimentului investitorilor, rezultatele obținute de cercetători par 

să depindă de aceste circumstanțe diferite.  

 

3.3. METODE DE MĂSURARE A SENTIMENTULUI INVESTITORILOR 

Finanțele comportamentale însumează un număr impresionant de lucrări care analizează 

impactul percepției investitorilor în piața de valori, sentimentul investitorilor fiind pus cu atenție 

sub lupă de către specialiști pentru explicarea valorilor acțiunilor, prin corelare cu analize 

financiare „pure”. Multe dintre aceste studii asupra sentimentelor investitorilor au reușit să 

evidențieze atitudini interesante ale investitorilor de-a lungul timpului, unii analiști pledând chiar 

pentru utilizarea percepției investitorilor ca indicator contrarian pentru piața globală, în anumite 

situații specifice. 
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În urma cercetărilor efectuate, problema pe care și-o pun acum specialiștii financiari nu 

se mai referă la capacitatea sentimentelor de a afecta prețurile acțiunilor, așa cum se întâmpla în 

urmă cu mai mulți ani, ci se referă mai degrabă la modul în care se poate măsura sentimentul 

investitorilor și cum se pot cuantifica efectele sale. ”Now, the question is no longer, as it was a 

few decades ago, whether investor sentiment affects stock prices, but rather how to measure 

investor sentiment and quantify its effects.” 66 (Baker & Wurgler, 2007: 130). Faptul că nu există 

o concepție clară sau general acceptată asupra sentimentului, în special între cercetătorii 

universitari și traderi, creează o serie de probleme în măsurarea acestuia. În timp ce primii ar 

putea folosi măsurători ale sentimentului investitorilor pentru a aduce argumente favorabile sau 

împotriva eficienței pieței sau pentru a explica puzzle-uri empirice specifice, cei din urmă sunt 

tentați mai degrabă să utilizeze indicatori ai sentimentului ca un potențial instrument de 

tranzacționare. 

Principala dificultate întâmpinată în măsurarea sentimentului este faptul că cercetătorii nu 

pot avea o idee clară despre ceea ce pretind a măsura. Așa cum s-a precizat anterior, termenul de 

sentiment are multe conotații și din această cauză ar putea fi interpretat în mod diferit, în funcție 

de context. Și, chiar dacă întâlnim o concepție clară a sentimentului la un cercetător, de cele mai 

multe ori se observă că altul nu este de acord în totalitate cu aceasta. De exemplu, în timp ce unii 

se referă la sentiment ca fiind sinonim cu optimismul investitorilor, un alții preferă ca definiție 

predominanța apetitului acestora față de risc. Din moment ce majoritatea cercetătorilor nici 

măcar nu cade de acord asupra unei definiții simple a sentimentului, este evident că nu se poate 

vorbi de o abordare comună în ceea ce privește modul în care acesta poate fi măsurat. Cu toate 

că modelele teoretice au încorporat de mult timp prezența traderilor iraționali în procesul de 

stabilire echilibrată a prețurilor activelor (Black, 1986; De Long et at., 1990), dovezile empirice 

privind înlocuitorul corect pentru cuantificarea sentimentului nu au constatări la fel de clare.  

În ultimii ani, au fost efectuate anchete în mod frecvent privind utilitatea măsurării 

sentimentului investitorilor în vederea anticipării randamentelor piețelor de capital. Un număr 

mare de investigații empirice au avut ca obiectiv măsurarea percepției investitorilor cu privire la 

posibile rezultate sau cu privire la probabilitatea unor evenimente. Cercetările au scos în evidență 

faptul că percepția investitorilor este influențată de emoții imediate, dar și de emoții așteptate, 

cum ar fi regretul, dezamăgirea, vinovăția etc. Zecile de măsurători existente variază în funcție 

	
66 	 „Acum, întrebarea nu mai este, așa cum a fost acum câteva decenii, dacă sentimentul 
investitorilor afectează prețurile acțiunilor, ci mai degrabă modul în care se poate măsura 
sentimentul investitorilor și modul de cuantificare a efectelor sale.” (t. a.)	
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de scopul urmărit, de indicatorii folosiți sau de înlocuitorii (proxies) acceptați pentru sentimentul 

investitorilor.  

Potrivit lui Shiller (2000), cele mai multe date cu privire la sentimentul investitorilor se 

referă la așteptările simple pentru modificarea prețului sau la indicatorii acestor așteptări. 

Problema observată de reputatul cercetător în domeniul comportamentului financiar este aceea 

că majoritatea oamenilor nu au așteptări precise pentru viitoare schimbări în decursul unor 

intervale de timp specifice. Shiller distinge două tipuri de măsurători ale sentimentului pieței: 

cele care sunt derivate din prețurile sau volumele piețelor și cele care se bazează pe modul în 

care investitorii fac alegerile. Primul grup de indici ai sentimentului include raportul de vânzare/ 

cumpărare, raportul dobânzii pe termen scurt și fondurile închise (closed-end funds) cu discount. 

În al doilea grup de indici, autorul menționează sondajul American Association of Individual 

Investors (AAII), University of Michigan Consumer Sentiment Index și Investors’ Intelligence 

(II) Index, care prognozează o corecție a prețurilor de pe piață. 

 

3.3.1. Abordări generale pentru detectarea sentimentelor pe piața de capital  

Pentru a măsura credințele investitorilor cu privire la așteptările viitoare legate de 

investiții, sentimentul acestora se poate detecta prin intermediul unor măsurători directe sau 

indirecte. Brown și Cliff (2004) au făcut constatarea că măsurătorile directe și indirecte sunt 

legate între ele. Măsurătorile directe ale sentimentului derivă din sondaje care solicită unor 

persoane să răspundă direct cum se simt cu privire la condițiile actuale sau viitoare ale 

economiei și pieței de capital, în timp ce cele indirecte reprezintă variabile economice și 

financiare susceptibile de a capta starea de spirit a investitorilor. Măsurătorile indirecte ale 

sentimentului sunt clasificate de Brown și Cliff în patru grupe: indicatori bazați pe performanța 

recentă a pieței; indicatori care se referă la anumite tipuri de activități comerciale; indicatori care 

se referă în special la derivative variabile; alți înlocuitori (proxies) de sentiment care nu se 

încadrează în nici una dintre cele trei categorii de mai sus.  

Baker and Wurgler (2006) au construit un indice de sentiment ca o combinație liniară a 

șase măsuri indirecte, și anume: fonduri închise cu discount, logaritmul raportului dintre cifra de 

afaceri și cota fiecărei acțiuni listate la NYSE, numărul de IPOs (Initial Public Offerings), media 

randamentelor din prima zi de tranzacționare a IPO, ponderea emisiunilor de capital în totalul 

emisiunilor de capital și emisiunilor de datorii și prima de dividend, definită ca diferență a 

mediei raportului prețului pieței pe valoare contabilă între plătitorii și neplătitorii de dividend. 

Cei doi cercetători au examinat companiile care sunt deosebit de sensibile la sentimentul de 

investiții, cum ar fi cele tinere, în creștere, extrem de volatile, cu situație financiară dificilă, 
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firmele cu plată non-dividende cu capitalizare scăzută și rentabilitate scăzută. Metodologia a fost 

concepută pentru a urmări efectul unui sentiment agregat asupra randamentului de piață și a 

acțiunilor individuale. Această abordare cuprinzătoare „de sus în jos” a urmărit să 

îmbunătățească predictibilitatea sentimentului, incluzând nu numai bulele economice sau 

„accidentele” bursiere, ci și modelele zilnice ale prețului acțiunilor. Acest indice creat de Baker 

și Wurgler poate prezice randamente ale portofoliilor diferite la începutul anului. Abordarea de 

sus în jos arată care sentimente, mai degrabă decât piața de valori în total, vor influența cel mai 

probabil, anumite prețuri de acțiuni. 

Între variabilele financiare pot fi enumerate și alte categorii, cum ar fi de exemplu fondul 

închis cu discount (pe care unii îl consideră a fi o măsură a percepției micilor investitori), 

lichiditatea pieței măsurată ca volum de tranzacționare, tranzacția investitorilor cu amănuntul, 

fluxul fondului mutual, prime de dividende precum și de tranzacționare din interior, 

randamentele veniturilor viitoare scontate ale investitorului, pentru a numi doar câteva. Toate 

aceste variabile financiare sunt luate în considerare ca factori de comportament care pot explica 

sentimentul curent al investitorilor.  

Numeroase articole și studii reprezentative se concentrează asupra impactului 

măsurătorilor directe a sentimentului asupra randamentelor pe acțiuni. Din păcate, rezultatele 

obținute par a fi sensibile la măsura utilizată. Solt și Statman (1988), la fel și Clarke și Statman 

(1998), indică faptul că sentimentul investitorilor conturat în Investors Intelligence Survey nu 

este util ca indicator contrarian. Ei nu raportează nici o relație semnificativă din punct de vedere 

statistic între indicele sentimentului și randamentele pe acțiuni ulterioare. Spre deosebire de 

rezultatele anterioare, Brown si Cliff (2004) arată că optimismul excesiv duce la perioade de 

apreciere excesivă a pieței și sentimentul ridicat este urmat de randamente cumulative scăzute pe 

termen lung. 

Alte studii axate pe indicii de încredere a consumatorilor au analizat impactul percepției 

asupra pieței de valori. Ele evidențiază o relație puternică între modificările indicelui de 

încredere a consumatorilor și randamentele acțiunilor. Cu toate acestea, prin examinarea relației 

cauzale dintre variabile, se constată că randamentele pot genera încrederea consumatorilor pe 

intervale foarte scurte. De asemenea, s-a putut observa că indicele de sentiment ca înlocuitor 

(proxy) de încredere a consumatorilor este capabil să prognozeze randamentele acțiunilor mici și 

a celor cu proprietate instituțională scăzută. 

Autorii studiilor respective apreciază că beneficiile folosirii sondajelor pentru a măsura 

sentimentul sunt semnificative. Sondajele iau în considerare dimensiunea psihologică a 

indivizilor (optimism, pesimism și neutralitate), în conformitate cu caracteristicile lor socio-
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economice. Ele folosesc întrebări standardizate pentru a face măsurători mai precise și care să 

permită utilizarea unor serii mari și regulate de timp. Sondajele furnizează, de asemenea, 

informații cu privire la starea de spirit a investitorilor, chiar fără ajutorul unor teorii financiare 

sofisticate pentru a le valida. Studiile lui Bandopadhyaya și Jones (2006) asupra sondajelor care 

utilizează măsurători ale sentimentului investitorilor le clasifică în cinci categorii: 1. optimism/ 

pesimism cu privire la economie; 2. optimism/pesimism cu privire la piața de capital; 3. riscurile 

pieței de capital; 4. riscurile unui stoc individual; 5. aversiuni față de risc. Atenția lor nu se 

îndreaptă asupra modului în care sunt adunate măsurătorile sentimentului, ci mai degrabă care 

atitudini sunt exprimate prin intermediul acestora. Alți autori clasifică măsurătorile sentimentului 

ca implicite și explicite, măsurătorile implicite fiind construite din datele financiare observabile 

în mod obiectiv, iar cele explicite, bazate pe sondaj, fiind cele care încearcă să surprindă starea 

de spirit a pieței în mod direct. Mulți cercetători au ajuns la concluzia că integrarea mai multor 

măsurători ale sentimentului constituie o abordare mult mai eficientă pentru explorarea relației 

dintre sentimentul investitorilor și randamentul acțiunilor. 

În afară de cele două categorii de sentimente (și combinații ale acestora) menționate, în 

literatura de specialitate se regăsește și un al treilea tip de măsurare care nu se bazează nici pe 

datele pure de piață, nici pe sondaje ale investitorilor. Acest tip de măsurare a sentimentului 

investitorilor este denumit ca meta-măsură. De obicei, se bazează pe un amalgam de opinii. În 

această categorie intră multe metode inovatoare, non-standard. Sunt autori care folosesc opiniile 

analiștilor ca măsură a nivelului percepției investitorilor. Alții au studiat mesajele de pe 

forumurile de discuții de pe Internet concentrate asupra acțiunilor financiare și au categorizat 

conținutul mesajelor în cumpărare, vindere sau recomandări. În urma analizei acestor mesaje s-

au găsit dovezi ale relațiilor dintre activitatea specifică de comunicare online și volumul de 

tranzacționare, dar și între activitatea de comunicare online și volatilitatea randamentului. De 

asemenea, a fost analizat fluxul de informații pentru acțiunile de pe piață pentru a se depista 

relația posibilă între discuțiile online, știrile furnizate prin canalele de informații și mișcările 

prețurilor acțiunilor, prin intermediul unor sisteme informatice de procesare a sentimentului, 

denumite eInformation. S-au efectuat măsurători ale sentimentului pe baza conținutului 

informației din Wall Street Journal și s-a încercat estimarea unor legături intertemporale între 

această măsurătoare a sentimentului și prețul acțiunilor. 

 

3.3.1.1. Măsurători directe ale sentimentului investitorilor 

În literatura de specialitate sau în practică se întâlnesc în mod frecvent mai multe 

măsurători directe ale sentimentului investitorilor: Consumer Confidence Index; Michigan 
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Consumer Sentiment Index Survey; Investors’ Intelligence Sentiment Index; Investor Sentiment 

Index for Individual Investors folosit de American Association of Individual Investors, UBS 

Gallup Survey etc.  

Consumer Confidence Index (CCI) este un barometru al stării de sănătate a economiei 

SUA din punctul de vedere al consumatorului. Indicele se bazează pe percepția consumatorilor 

asupra mediului de afaceri și ocuparea forței de muncă, precum și așteptările lor pe următoarele 

șase luni, în ceea ce privește mediul de afaceri, ocuparea forței de muncă și veniturile. Consumer 

Confidence Index constituie unul dintre cele mai vechi seturi de indicatori economici după care 

investitorii se pot orienta. În fiecare lună sunt anchetate 5.000 de gospodării din SUA. Sondajul 

este format din cinci întrebări prin care se cer opiniile respondenților cu privire la: condițiile 

actuale legate de afaceri; situația afacerilor pentru următoarele șase luni; condițiile actuale legate 

de angajare; condițiile de angajare pentru următoarele șase luni; venitul total al familiei pentru 

următoarele șase luni. Participanții la studiu sunt rugați să răspundă la fiecare întrebare cu 

„afirmativ”, „negativ” sau „neutru”. 

Michigan Consumer Sentiment Index este un sondaj care are la bază un panel de 500 de 

persoane care sunt chestionate prin rotație, la telefon. Sondajul conține 50 de întrebări de bază, 

din care doar cinci sunt folosite pentru a calcula Michigan Consumer Sentiment Index. 

Întrebările adresate se referă la condițiile financiare actuale și viitoare, intențiile legate de 

cheltuieli, precum și la condițiile de afaceri. Subiecților li se cere să evalueze situația lor 

financiară în anul următor și situația economică din următorii cinci ani. Ei sunt întrebați despre 

condițiile lor actuale, cum ar fi de exemplu situația financiară prezentă, comparativ cu situația 

din anul precedent, precum și despre disponibilitatea de a cumpăra articole importante de uz 

casnic. Sondajul Michigan este publicat în presă de două ori pe lună: mai întâi sub forma unui 

raport preliminar, incluzând aproximativ 60% dintre respondenții studiului și, două săptămâni 

mai târziu, sub forma unui raport final. 

Investors’ Intelligence Sentiment Index se poate referi la unul dintre o mulțime de 

indicatori posibili privind sentimentul. Acești indici individuali sunt grupați în funcție de 

sectoarele reprezentative ale participanților de pe piața de capital. De exemplu, se consideră că, 

consilierii de pe piață au un anumit nivel de înțelegere legat de direcția posibilă a pieței, care 

poate fi diferită de cel al economiștilor sau de cel al persoanelor care exprimă un flux continuu 

de comentarii despre piață prin intermediul canalelor TV destinate special afacerilor. De 

asemenea, un sens al sentimentului poate fi identificat din activitatea din interiorul unei 

companii, prin ceea ce indică acțiunile și sentimentele unui director. Acest sentiment este apoi 

folosit pentru a stabili profiturile potențiale ale acțiunilor acestei societăți. Când fac referire la 
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indicele Investors’ Intelligence Sentiment, în general, specialiștii vorbesc despre sentimentul 

consultantului financiar, care este undeva în topul previziunilor celor care elaborează un buletin 

informativ. Chartcraft studiază mai mult de 100 de astfel de buletine pentru a putea determina 

Investors’ Intelligence Sentiment Index. Potrivit analizei publicate de Investopedia, indicele 

Investors’ Intelligence Sentiment se bazează pe propunerile contrariene, potrivit cărora 

comercianții de capital ar trebui să acționeze contrar echilibrului propus de experți. Indicatorul 

sentiment presupune că o tendință de consens este întotdeauna pe cale de a inversa, oferind 

comercianților posibilitatea de a valorifica o inversare iminentă în mișcarea prețurilor. Semnele 

unei inversări sunt mai evidente atunci când balanța de opinie este puternic înclinată într-o 

singură direcție. 

Investor Sentiment Index for Individual Investors folosit de American Association of 

Individual Investors (AAII) a devenit o măsurătoare a stării de spirit a investitorilor individuali. 

Investor Sentiment Index for Individual Investors măsoară procentul investitorilor individuali 

care sunt bullish, bearish și neutri pe piața de capital pentru următoarele șase luni; persoanele 

intervievate săptămânal provin numai din rândurile membrilor AAII. Este acceptat doar un 

singur vot din partea fiecărui membru în fiecare perioadă de vot săptămânal. Rezultatele 

sondajului săptămânal sunt difuzate în publicații financiare, inclusiv Barron și Bloomberg și sunt 

urmărite pe scară largă de strategii de piață, realizatorii buletinelor informative de investiții și de 

diverși profesioniști din domeniul financiar. 

Brown (1999), spre exemplu, utilizează datele AAII pentru a construi un index al 

sentimentului egal cu procentul de respondenți bullish, plus procentul de respondenți neutri. 

Apoi, el calculează un nou indice conceput pentru a capta sentiment anormal de bullish sau 

bearish, prin luarea abaterilor absolute de la media indicelui sentimentului. El testează dacă 

această măsură directă a sentimentului este asociată cu volatilitatea fondurilor închise. Studiul 

său oferă dovezi puternice că sentimentul investitorilor individuali este legat de creșterea 

volatilității în fondurile închise. 

Brown și Cliff (2004) au construit o măsură directă a percepției investitorilor, folosind 

sondaje, și au testat modul în care această măsură directă este legată de măsuri indirecte mai 

obiective. În cercetarea lor, au utilizat două tipuri diferite de sondaje, în funcție de eșantionul 

alcătuit din investitori individuali și investitori instituționali. Primul este sondajul American 

Association of Individual Investors (AAII), sistem de măsurare a percepției individuale a 

investitorilor prin care se solicită participanților să răspundă la ceea ce se așteaptă de la piața de 

valori în următoarele șase luni (în sus, în jos sau la fel). Al doilea studiu este Investors’ 

Intelligence Survey (II), care se focalizează asupra investitorilor instituționali. Autorii consideră 
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că aceste măsurători directe ale sentimentului sunt foarte mult legate de măsurătorile indirecte 

care sunt utilizate ca înlocuitori (proxies) pentru a vedea dacă speculatorii de pe piață sunt 

bullish sau bearish. Corelația ridicată dintre variabilele măsurătorilor indirecte și măsurătorile 

directe ale sentimentului indică faptul că sondajele reprezintă un instrument de măsurare 

adecvată a sentimentului (Brown & Cliff, 2004). În cercetarea lor, Brown și Cliff constată că 

sentimentul poate fi prezis prin urmărirea randamentului acțiunilor, dar sistemul nu funcționează 

și invers. Cercetarea lor dovedește că randamentul acțiunilor poate fi prezis numai pe termen 

scurt, prin observarea sentimentului investitorilor. 

 

3.3.1.2. Măsurători indirecte ale sentimentului investitorilor 

Indicatorii indirecți sunt clasificați în două grupe: la nivel de piață și la nivel instituțional. 

Put/Call Ratio, Closed-End Funds Discount, Baker&Wurgler Index Sentiment sunt indicatori la 

nivel de piață. Acești indicatori măsoară sentimentul larg de piață, în timp ce State Street 

Investor Confidence Index măsoară sentimentul investitorilor instituționali. 

Opțiunea Call, din cadrul sistemului de măsurători indirecte Put/Call Ratio, este un  

instrument financiar derivat care dă unui acționar posibilitatea de a cumpăra o acțiune la un preț 

prestabilit, în timp ce opțiunea de vânzare (Put) permite titularului acțiunii să o vândă la un preț 

prestabilit. Prin urmare, se poate cumpăra o opțiune Call în cazul în care investitorul se așteaptă 

că acțiunea va merge în sus sau se poate cumpăra o opțiune Put în cazul în care acesta se așteaptă 

ca acțiunea să meargă în jos. Raportul dintre opțiunile de vânzare (Put) și opțiunile de cumpărare 

(Call) este cunoscut sub denumirea de Ratio Put/Call. O creștere în acest raport este interpretată 

ca o scădere a sentimentului investitorilor, deoarece ei cumpără opțiuni de vânzare (Put) pentru 

a-și proteja portofoliile împotriva posibilelor accidente de piață. 

Unul dintre primele și cel mai cunoscut studiu academic asupra sentimentului 

investitorilor pe baza datelor de piață este Closed-End Funds Discount, fiind sursa multor 

dezbateri. Fondurile închise sunt scheme colective de investiții cu un număr limitat de acțiuni. 

Noi acțiuni sunt rareori emise după lansare, dar investitorii au posibilitatea de a cumpăra acțiuni 

existente de la alți investitori de pe piața secundară. Prețul unei acțiuni este parțial determinat de 

valoarea investițiilor în fond și, parțial, de prima sau discountul de pe aceasta pe piață. Valoarea 

activului net (VAN) a fondului per acțiune, adică valoarea totală a tuturor valorilor mobiliare din 

fondul de împărțit la numărul total de acțiuni, minus valoarea sa de piață pe acțiune constituie 

discountul sau prima. În cazul în care fondul tranzacționează peste prețul pe acțiune NAV se 

spune să fie tranzacționată la primă, iar în cazul tranzacției sub preț, la discount. În timp ce cauza 

abaterilor de preț de la NAV nu este pe deplin înțeleasă, costurile agenției, obligațiile fiscale și 
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nelichiditatea activelor sunt considerați eventualii factori determinanți. Unii cercetători au 

declarat că Closed-End Funds Discount reflectă sentimentul individual al investitorilor. Lee et al. 

(2002), spre exemplu, au afirmat că mișcările de reduceri ale fondurilor închise indică modificări 

ale percepției investitorilor. 

Baker și Wurgler (2006) utilizează componentele principale ale analizei pentru a construi 

sistemul lor de măsurare indirectă a percepției investitorilor pentru piața din SUA, pe baza mai 

multor variabile financiare despre care am vorbit anterior, în cadrul acestui subcapitol. În 

literatura de specialitate se regăsesc multe alte sisteme creative de măsurare elaborate de 

cercetători, cele mai multe dovedindu-și eficiența, de regulă, pe orizonturi scurte de timp. O 

problemă cu care se confruntă autorii adesea în cadrul măsurătorilor indirecte este faptul că 

acestea s-ar putea să nu reprezinte numai sentimentul investitorilor, atâta timp cât sunt alcătuite 

din diferite variabile macroeconomice și financiare. Potrivit unora, nu există nici o uniformitate 

în rezultatele diferitelor studii în ceea ce privește relația dintre sentimentul investitorilor și 

randamentele pe piața de valori. Această constatare poate avea mai multe explicații, una dintre 

cele mai frecvente fiind modul în care este construit indicele sentimentul investitorilor. Alte 

explicații ar putea fi tipul de investitor avut în vedere, dar și obiectivul observării, calitatea 

instituțională, diverși factori culturali etc.  

Baker și Wurgler (2006) au descoperit, prin intermediul metodei lor de analiză a 

componentelor principale, că acțiunile diferite acționează în mod diferit. Acțiunile care sunt greu 

de evaluat sau greu de arbitrat sunt mult mai afectate de sentimentul investitorilor decât alte 

titluri financiare. Efectul sentimentului generează randamente mai mari pentru acțiunile ale căror 

evaluări sunt foarte subiective și dificil de arbitrat.  

Modelul comportamental de stabilire a prețurilor activelor financiare prevede că 

sentimentul irațional și prețul de piață al riscului sunt legate; în cazul în care traderii iraționali 

manifestă o stare pesimistă, traderii raționali manifestă o atitudine optimistă, ceea ce face ca (,) 

compensarea riscului să poată fi mai mare în acest caz, pentru a atrage tranzacționarea rațională 

către o mișcare ascendentă a prețului de piață al riscului și invers, către prețuri mai mici, în cazul 

în care investitorii iraționali sunt optimiști, astfel încât investitorii raționali să poată efectua 

investițiile dorite.   

Pe piața de capital există trei tipuri de grupuri de investitori: micii investitori individuali, 

investitorii medii care se ocupă de buletinele de investiții și marii strategi de pe Wall Street sau 

burse internaționale. Observațiile făcute asupra acestor categorii arată că sentimentul 

investitorilor individuali și al investitorilor strategi sunt practic independente. Fisher și Statman 

(2000) folosesc analize statistice în studiul lor pentru a descoperi dacă există vreo corelație între 
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sentimentele investitorilor mici și cele ale investitorilor medii. În schimb, între sentimentele 

investitorilor mari și celelalte două grupuri de investitori nu au reușit să identifice corelații 

semnificative. Autorii au găsit, de asemenea, o relație negativă și semnificativă din punct de 

vedere statistic între nivelul sentimentului investitorilor mici și mari și randamentele indicelui 

S&P 500, și o relație negativă, dar nu semnificativă statistic, între nivelul sentimentului 

investitorilor medii și randamentul indicelui S&P 500. Fisher și Statman spun în schimb că 

nivelurile sentimentului combinat la nivelul celor trei grupuri pot prognoza randamentele 

viitoare ale S&P 500 și pot fi utilizate într-un program de alocare tactică a activelor. Autorii 

constată că există o relație pozitivă și semnificativă între randamentele S&P 500 și modificările 

percepției investitorilor mici și medii. În cercetarea întreprinsă, sentimentul investitorilor mari nu 

pare să fie influențat de randamentul acțiunilor. Cei doi concluzionează că investitorii mici sunt 

mai înțelepți în privința acțiunilor lor de investiții decât a sentimentele lor, deoarece datele 

culese indică faptul că există o relație pozitivă între schimbările în alocările de acțiuni și 

randamentele viitoare S&P 500.   

 

3.3.2. Limite inerente ale metodelor de măsurare   

Toate categoriile de măsurători trebuie privite sub rezerva anumitor limite specifice. În 

cazul sondajelor, trebuie de luat în considerare, în primul rând, dimensiunea eșantionului care 

este limitată, de cele mai multe ori. Pe de altă parte, pot apărea mai multe surse de erori, generate 

de exemplu de persoana care intervievează, de respondent sau chiar din cauza chestionarului în 

sine. De multe ori apar probleme legate de răspunsurile inexacte, de non-răspunsuri, dar și din 

cauza distorsiunilor (biases) de auto-selectare care pot influența rezultatele. În plus, așa-numita 

distorsiune de prestigiu, adică tendința respondenților de a răspunde într-un mod care îi face să 

se simtă mai bine, are impact de multe ori asupra rezultatelor studiului.  

În sondajele privind sentimentul investitorilor, teoretic, se presupune că oamenii fac ceea 

ce declară, adică investesc în piață atunci când ei consideră că este în urcare. Cu toate acestea, 

investitorii nu fac întotdeauna ceea ce spun în sondaje, iar atunci când este vorba de a investi 

bani reali, mulți din ei își pot schimba opinia. Unele sondaje au reacționat deja la această 

atitudine, cerând participanților să răspundă în ce măsură au investit în piață, adică creșterea lor 

relativă. Un alt dezavantaj important al măsurătorilor făcute cu ajutorul sondajelor îl reprezintă 

perioada de eșantionare. Unele sondaje se fac săptămânal, altele lunar. În plus, cele mai multe 

opinii din cadrul sondajului sunt transmise treptat și, din această cauză, rezultatele nu corespund 

percepției investitorilor pe parcursul unui anumit moment în timp, ci sunt un amestec de opinii 

recente și vechi. Aceste sondaje nu sunt indicate pentru a deduce care este sentimentul 
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investitorilor pe termen scurt sau pentru a-l asocia cu zilele de tranzacționare sau cu anumite 

evenimente de pe parcursul zilei. O altă problemă potențială este faptul că răspunsurile 

sondajului sunt ponderate în mod egal, indiferent de mărimea fondurilor de investiții gestionate 

de către respondenți. De asemenea, cu excepția studiului UBS / Gallup, în cadrul acestor sondaje 

nu se face nici o distincție între diferitele niveluri de optimism sau pesimism ale investitorilor. 

Aceste limitări justifică de ce mulți autori sugerează utilizarea variabilelor economice și de piață 

în loc de înlocuitori (proxies) impliciți de sentiment. 

Iată de ce, în literatura de specialitate, este mai des întâlnită utilizarea unor măsurători 

indirecte ale sentimentului investitorilor, deoarece acestea sunt mai ușor de construit pe baza 

unor date simple ale pieței. Un alt avantaj al utilizării măsurilor indirecte asupra măsurilor 

directe îl constituie faptul că oferă o mai bună dimensionare a eșantionului, dar au o legătură 

statistică mai slabă cu sentimentul investitorilor decât măsurile directe. În schimb, măsurătorile 

indirecte oferă posibilitatea de a extrage sentimentul cel mai relevant sau cu frecvența cea mai 

înaltă care se poate relaționa cu un eveniment anume sau cu mai multe, cum ar fi de exemplu 

frecvența ridicată a randamentelor în cadrul unor serii de timp sau frecvența ridicată a unor 

indicatori, cum ar fi volatilitatea. Alegerea corectă a datelor de piață este la fel de importantă ca 

și a metodelor de filtrare pentru a se asigura un grad ridicat de relevanță și expresivitate a 

sentimentului investitorilor. De exemplu, dacă se alcătuiește o măsură indirectă a percepției 

investitorilor individual (retail investor), este important să se includă numai date de vânzare cu 

amănuntul sau să se filtreze datele în mod corespunzător (de exemplu, în funcție de dimensiunea 

comercială). Aplicarea de filtre și alte modificări ale datelor originale generează însă întotdeauna 

riscul de selectare excesivă a datelor, așa cum se întâmplă în cazul cercetătorilor care modifică 

datele până când obțin rezultate semnificative. 

Probleme apar și în cazul elaborării meta-măsurilor. Cea mai dificilă sarcină pentru 

cercetare constă în stabilirea relației acestei metode cu teoria pentru a se putea extrage concluzii 

relevante cu privire la sentimentul investitorilor. Cu toate aceste limitări, meta-măsurile se 

dovedesc a fi mult mai flexibile în ceea ce privește posibilitatea de a le utiliza oricând (frecvența) 

și mai bine orientate către un anumit grup de investitori. 

Dacă se extind concluziile analizei asupra relației dintre sentimentul investitorilor și 

crizele de pe piețele bursiere, rezultatele sunt și mai puțin concludente, în primul rând prin faptul 

că s-au întreprins puține studii, dar și ca urmare a incertitudinii care planează în privința 

influenței sentimentului investitorilor asupra randamentului înregistrat pe piața de valori. 

Zouaoui, Nouyrigat și Beer (2011) examinează relația dintre sentimentul investitorilor și crizele 

de pe piața de valori din Statele Unite și din 15 țări din Uniunea Europeană, în intervalul cuprins 
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între aprilie 1995 și iunie 2009, utilizând Michigan Consumer Sentiment Index și Economic 

European Commission Calculated Consumer Confidence Index, ca măsurători ale sentimentului 

investitorilor. Ei încearcă să afle dacă perioadele cu un sentiment optimist al investitorilor sunt 

urmate de crize ale pieței de valori și constată că sentimentul investitorilor crește probabilitatea 

unei crize a pieței de valori în următoarea perioadă de un an, în special în țările cu implicare 

instituțională scăzută și în țările care manifestă particularități culturale mai „exagerate”, 

manifestate de cele mai multe ori prin comportamentul de turmă. Literatura de specialitate din 

domeniul finanțelor comportamentale arată că sentimentul are un impact asupra deciziilor de 

tranzacționare. Influența încrederii în viitor a investitorilor poate duce la supra sau sub-evaluare 

a activelor financiare ceea ce, desigur, afectează modelele de stabilire a prețurilor. Sunt 

nenumărate studii care furnizează dovezi de susținere a faptului că sentimentul investitorilor 

poate juca un rol critic în determinarea comportamentului prețului acțiunilor pe piața de capital. 

 

3.4. EFECTELE SENTIMENTULUI INVESTITORILOR ASUPRA PIEȚELOR 

DE CAPITAL 

Indiferent de timp sau loc, investitorii implicați în activitatea piețelor financiare s-au 

confruntat în mod frecvent cu dificultăți legate de alegerea unei variante, opțiunea fiind marcată 

de manifestări conflictuale între abordarea personală rațională și cea a instinctului primar, de 

turmă, care conduce procesul decizional, de multe ori, într-o direcție diferită, dacă nu chiar 

opusă. Influențele stărilor emoționale și ale sentimentelor investitorilor asupra procesului de 

luare a deciziilor sunt aspecte omniprezente, recognoscibile în mod obiectiv, nu numai pe baza 

observațiilor directe, a analizelor, ci și prin intermediul investigațiilor de laborator. Chiar și 

profesioniștii cu experiență de pe piața de capital, care nu fac altceva decât să prognozeze și să 

depășească gândirea sau înțelegerea celorlalți participanți, se întâmplă să cadă în această plasă a 

„instinctului de turmă” într-un moment în care gândirea și decizia contrară ar fi fost cu adevărat 

potrivite sau necesare. Sunt greu de găsit, dacă nu chiar imposibil, traderii sau investitorii care să 

poată spune sincer că nu au cumpărat acțiuni exact în momentul în care se aflau în topul 

prețurilor sau că nu au vândut acțiuni când se aflau la baza unei mișcări a prețurilor. Multe dintre 

concluziile desprinse în cadrul acestor manifestări comportamentale demonstrează că acestea nu 

sunt neapărat iraționale.  

 

3.4.1. Abordări multidisciplinare asupra comportamentului investitorilor  

Potrivit rezultatelor fizicii cuantice în studiul organizării sistemelor, toată natura constă în 

structuri multi-level. Fiecare nivel din această ierarhizare are puterea de a-și organiza nivelurile 
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inferioare și de a le folosi în scopuri proprii. Studiile arată că fiecare nivel este capabil să își 

mențină structura/identitatea chiar și în cazul în care intervin schimbări în cadrul componentelor 

sale individuale. Această structură ierarhică se aplică deopotrivă și societății umane. Privite din 

această perspectivă, manifestările oricărui individ/investitor fac parte din natura relației intrinseci 

dintre integritatea personală și apartenența socială (la un grup, societate, civilizație). Independent 

de voința individuală, fiecare persoană este marcată de o forță psihologică naturală care se 

manifestă obiectiv ca tendință de integrare, de apartenență la o grupare. Apartenența la un grup 

implică adoptarea unor modele de comportament care sunt în concordanță cu obiectivele 

grupului.  

Potrivit teoriilor consacrate în domeniul comportamentului de grup, o mulțime reprezintă 

altceva decât suma părților sale, o caracteristică de bază fiind aceea că are o minte (conștiință) 

efectivă proprie. Pe cale de consecință, comportamentul fiecărui individ este modificat prin 

apartenența la o mulțime. Pentru a înțelege acest proces de gândire individuală în contextul 

structurării naturale în cadrul unui sistem, antropologul Gregory Bateson (Balle, 1995) a aplicat 

cibernetica la științele sociale. În fiecare sistem component, el a văzut mecanisme de feedback 

care mențin homeostazia și sisteme de comunicare care „călătoresc” între toate subsistemele. 

Sistemul său cibernetic suprem include toate sistemele mai mici, inclusiv toate persoanele fizice. 

Una dintre particularitățile esențiale ale existenței gândirii îl constituie prezența unui continuu 

schimb de energie și informație între sistem și mediul înconjurător, care poate fi găsit de la cel 

mai simplu până la cel mai complicat proces. Acest schimb de energie este completat de un 

schimb de informații. Spre exemplu, o companie cu o poziție stabilă pe piață se confruntă la un 

moment dat cu scăderea vânzărilor. Pentru a face față situației apărute, compania va accepta 

inițial profituri mai mici, o creștere a descoperii de cont și o creștere a numărului acțiunilor. 

Ulterior, compania va acționa în direcția ajustării operațiunilor pentru a putea supraviețui. 

Reacția investitorilor de pe piață, a grupului sau a mulțimii, va fi aceea de stres.  Nevoia de a 

schimba sau de a manipula mediul înconjurător pentru scopuri proprii implică un proces 

continuu de transfer și analiză a informațiilor. Chiar și atunci când informațiile sunt date 

concrete, care nu pot fi modificate în mod direct, acestea vor fi interpretate de către indivizi și 

aproape sigur vor fi retransmise în contextul unei emoții (furie, lăcomie, tristețe, indiferență, 

optimism, pesimism și așa mai departe). Starea de spirit, sentimentele, emoțiile și ideile sunt, de 

regulă, contagioase și se răspândesc rapid într-un mediu care acum este tot mai tehnologizat și 

informatizat.  

Interacțiunea complexă dintre emoții, cunoaștere și luarea deciziilor este modelată de 

obiectivele investitorului, de orizontul investițiilor, de experiență, dar și de subtilitatea acestuia 
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de a se angaja în jocurile pieței. În această privință, teoria financiară modernă are meritul de a se 

fi aplecat către o nouă abordare a finanțelor, concentrată în principal pe modul de a înțelege, de a 

include sau de a modela comportamentul real al oamenilor în domeniul finanțelor și impactul 

acestora asupra funcționării piețelor financiare.  

Sentimentul investitorilor reprezintă o componentă psihologică amplu dezbătută în 

ultimele decenii de către specialiști, din perspectiva influenței asupra prețurilor acțiunilor de pe 

piețele financiare (De Long et al., 1990; Baker & Wurgler, 2006, 2007 etc.). Multe dintre studiile 

efectuate de către specialiștii în economie, finanțe sau psihologie vizează analiza atentă a stărilor 

de optimism și a speranței legate de viitor, respectiv a stărilor de pesimism și teama față de 

viitor. În deciziile de cumpărare și de vânzare, investitorii de pe piețele de active pot fi ușor 

influențați de astfel de sentimente, optimiste sau pesimiste, după cum sugerează volatilitatea 

excesivă a prețurilor (Shiller, 2003). Mai mult decât atât, același autor susține că bulele 

speculative pot fi determinate de un nivel ridicat de optimism. 

În funcție de amploarea stării de spirit răspândite într-o societate Nofsinger (2005) 

vorbește despre „starea de spirit socială”, ca rezultantă a comunicării interpersonale. Profesorul 

de psihologie Irving Janis (1972), după ce a studiat dinamica procesului de luare a deciziilor de 

grup în contextul politic modern, a concluzionat că, în general, cu cât este mai mare numărul 

celor din rețeaua socială de decizie care sunt conștienți de decizie, cu atât mai mare este dorința 

de a evita dezaprobarea socială care ar putea rezulta dintr-o opinie contrară. Mai mult, cu cât este 

mai mare angajamentul față de o decizie anterioară, cu atât mai mari vor fi pierderile utilitare, 

dezaprobarea personală și dezaprobarea socială de a nu continua respectivele acțiuni și, prin 

urmare, cu atât mai mare va fi gradul de stres. De aceea, pe piețele financiare, când este cel mai 

bun moment pentru a cumpăra sau a vinde, chiar și investitorul care crede că ar trebui să ia 

anumite măsuri, în sensul de decizii personale chiar contrare, suferă o presiune psihologică 

puternică pentru a se abține să facă acest lucru. Presiunea și influența colegilor, grupului etc. 

reprezintă adeseori un motiv major pentru care majoritatea oamenilor nu se pot manifesta până la 

nivelul personal de apreciere sau de orientare (în sens ascendent sau descendent) deoarece ar 

însemna să procedeze împotriva ideilor asociaților. Apartenența la un grup, în general, sau la o 

mulțime, în special, implică într-o oarecare măsură renunțarea la reperele personale și adoptarea 

unei gândiri și a unui comportament diferit de cel individual.  

 

3.4.2. Comportamentul de turmă 

O mulțime, în ansamblu, tinde să se comporte într-un mod non-rațional, emoțional în 

căutarea obiectivelor sale și îi obligă pe membrii săi să facă același lucru. Abilitatea unei mulțimi 
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de a-și organiza membrii în acest mod este deosebit de pronunțată în condițiile unui conflict 

atunci când autonomia mulțimii este într-un fel amenințată, fenomenul fiind demonstrat că există 

și pe piețele financiare. Acest comportament explică de ce o tendință poate continua o perioadă 

lungă de timp pe piață și de ce evaluările financiare pot deveni atât de extreme încât să pară 

scandaloase celor care cred că oamenii ar trebui să își bazeze raționamentele pe o anumită 

valoare fundamentală calculabilă. În cele din urmă, grupul sau mulțimea se vor adapta la 

schimbările permanente din mediul înconjurător ca rezultat al schimbărilor intervenite. Grupul se 

mută într-o nouă structură de operare, stabilă, dar obiectivele lui sunt modificate. Cercetările din 

ultimele două decenii au permis adăugarea unei noi dimensiuni a comportamentului uman în 

cadrul piețelor financiare, prin încorporarea dimensiunii sociale ca vector de reacție la 

incertitudinile care ar putea afecta investițiile, dar și ca forță socială în spatele mișcărilor de preț. 

Criza financiară care s-a manifestat la nivel mondial în aceste decenii a făcut ca problema 

comportamentului mimetic („de turmă”) al investitorilor să devină un subiect de mare interes. 

Analizele efectuate au relevat că, în vremuri de incertitudine și de teamă, mulți investitori imită 

acțiunile altor investitori, comportament care, definit din perspectivă biologică și psihologică, se 

apreciază că este unul similar sistemului primitiv înnăscut de supraviețuire. Atunci când indivizii 

se confruntă cu situații încărcate emoțional, ei caută semnale din partea celorlați pentru a se 

alinia coerenței comportamentului de grup. ”As a primitive tool of survival, emotional impulses 

from the limbic system impel a desire among individuals to seek signals from others in matters of 

knowledge and behavior and therefore to align their feelings and convictions with those of the 

group.”67 (Prechter, 2001: 120). În situația în care se adună împreună un număr suficient de mare 

de investitori, aceștia pot genera, în mod ocazional, o atitudine consensuală dominantă. Acest 

efect cumulat oferă siguranța care depășește opiniile sau percepțiile individuale. Impactul poate 

fi suficient de mare pentru a determina piețe, sectoare sau acțiuni să scadă sau să crească, în mod 

colectiv. 

Din punctul de vedere al specialiștilor în comportament, mimetismul (comportamentul de 

turmă) este un produs al celor două forțe emoționale opuse: frica și lăcomia (Landberg, 2003). 

Frica, sentiment ce poate fi asociat cu aversiunea față de risc, este o forță care se manifestă mai 

puternic, fiind legată de starea de regret. Regretul este durerea generată de pierderea financiară 

suferită prin luarea unei decizii financiare proaste, dar poate fi, de asemenea, și regretul resimțit 

	
67	„Fiind un instrument primitiv de supraviețuire, impulsurile emoționale din sistemul limbic 
impulsionează dorința dintre indivizi de a căuta semnale din partea altor persoane în materie de 
cunoaștere și de comportament și, prin urmare, pentru a alinia sentimentele și convingerile lor cu 
cele ale grupului.” (t. a.)	
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atunci când oportunitatea de a face bani a fost ratată. Studiile efectuate din perspectivă 

psihologică, arată că investitorii, la fel ca toți ceilalți oameni de fapt, când sunt puși în situația de 

a alege, resimt presiunea emoțiilor legate de dorința de a nu pierde, mai degrabă decât de cea de 

a câștiga. Durerea generată de o pierdere depășește regretul unui câștig nerealizat. Lăcomia, în 

schimb, este legată de sentimentul de mândrie, care este unul plăcut în luarea unei decizii 

financiare din care să rezulte un câștig. Cu toate acestea, urmărirea plăcerii nu este la fel de 

puternică ca durerea, fie ea reală sau numai percepută. Landberg concluzionează că mimetismul 

(comportamentul de turmă) reprezintă o tendință dominantă a instinctului de frică asupra 

lăcomiei. Decizia unui investitor de a merge cu turma este mult mai confortabilă punct de vedere 

emoțional, deoarece se reduc sentimentele de regret dacă decizia de investiție a fost greșită, iar în 

cazul în care mutarea a fost corectă, câștigul „acoperă” pierderea mândriei asumate. Nevoia de 

confirmare și sentimentul de insecuritate sunt cauze demonstrate științific în comportamentul de 

turmă.  

În studiile lor, cercetătorii au arătat cum, prin copierea celorlalți participanți de pe piața 

financiară, investitorii se simt mai siguri. Într-o situație de criză, în cele mai multe cazuri nu este 

timp pentru reflecție, spiritul de turmă fiind adesea o „scurtătură” în luarea unei decizii. Panica, 

în aceste situații este o reacție automată de frică, stare care declanșează un comportament 

irațional. Problema este însă aceea că investitorul tinde să privilegieze un comportament de 

turmă de îndată ce devine suspicios în ceea ce privește capacitatea sa de predicție sau chiar 

atunci când se teme de viitor. Desigur, nu se poate face abstracție nici de sentimentul de plăcere 

sau de mândrie, mult mai mare în cazul în care actul tranzacțional a fost urmarea unei idei 

personale strălucite și nu a unui comportament de turmă.  

Efectele asupra rentabilității și eficienței piețelor financiare, în special după criza 

financiară din 1990, au făcut din comportamentul de turmă un subiect extrem de incitant pentru 

academicieni, generat în mare măsură de îngrijorarea cu privire la faptul că exacerbează 

volatilitatea, destabilizează piețele și sporește fragilitatea sistemului financiar. În timp ce 

fenomenul a fost explorat extensiv în literatura de specialitate, dovezile privind comportamentul 

gregar al investitorilor sunt asociate doar arareori cu teoria. Literatura teoretică legată de spiritul 

de turmă a contribuit în mare măsură la înțelegerea condițiilor în care se poate produce 

mimetismul la nivelul individual al investitorilor pentru acțiuni unice, în contextul urmăririi 

prețului acțiunii de la o tranzacție la alta. Modelele de comportament gregar totuși nu au fost 

exploatate pentru a oferi perspective asupra modului în care un astfel de mimetism individual se 

manifestă la intensitatea mimetismului unui grup de investitori, agregat într-un set de acțiuni 

eterogene și în decursul timpului. Pe de altă parte, din cauza insuficienței datelor, cercetările 
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empirice nu au putut evalua comportamentul de turmă într-un context de tranzacționare specific 

HTF (High Frequency Trading). În condițiile date, interpretarea rezultatelor estimărilor este mai 

mult intuitivă și nu este strâns legată de un anumit model de comportament gregar. 

În literatura de specialitate se regăsește un mare număr de definiții privind 

comportamentul de turmă. Banerjee (1992: 798) definește spiritul de turmă drept ”everyone 

doing what everyone else is doing, even when their private information suggests doing 

something quite different.”68. Aceasta este o formă generală de mimetism și poate fi aplicată în 

diferite situații în viața de zi cu zi. În domeniul finanțelor comportamentale, comportamentul de 

turmă este frecvent utilizat pentru a descrie corelațiile din tranzacții ca urmare a interacțiunilor 

dintre participanții de pe piață. În lucrarea lor, Bikhchandani și Sharma (2001: 280) susțin că 

”For an investor to imitate others, she must be aware of and be influenced by others’ actions.”69 

Autorii precizează că un investitor are comportament de turmă în situația în care informațiile 

altor agenți care investesc într-un produs îl determină să-și schimbe decizia din a nu investi în a 

investi într-un activ. Situația opusă, când investitorul a făcut deja o investiție fără cunoștință de 

deciziile altor investitori și își schimbă opțiunea atunci când află că alții s-au hotărât să nu facă 

această investiție, este, de asemenea, un caz de mimetism. Hwang și Salmon (2004: 585) spun că 

”Herding arises when investors decide to imitate the observed decisions of others or movements 

in the market rather than follow their own beliefs and information.”70  

Din multitudinea de aprecieri se disting două aspecte comune privind formele de 

manifestare ale mimetismului: forma irațională și cea rațională. Din perspectiva irațională, un 

comportament de turmă reprezintă manifestarea unor acțiuni colective adoptate de 

indivizi/investitori în condiții incerte. Investitorii apelează la un astfel de comportament pentru a 

reduce incertitudinea și pentru a-și asigura starea de încredere. Din perspectiva rațională, un 

comportament de turmă se regăsește în situația în care investitorii sunt nevoiți să-și repare 

performanțele și reputația, ignorând în mod deliberat propriile analize și copiind comportamentul 

unui alt manager care posedă o sursă de informații mai fiabile sau competențe de analiză care s-

au dovedit a fi mai bune în cadrul deciziilor luate. Mimetismul în rândul investitorilor poate fi 

împărțit în comportament de turmă intenționat și fals. Primul este rezultatul intenției 

participanților de pe piață de a imita acțiunile altora. Creșterea intenționată poate duce la 

	
68 	„toată lumea face ceea ce face toată lumea, chiar și atunci când informațiile personale 
sugerează să faci cu totul altceva.” (t. a.)	
69	„Pentru ca un investitor să îi imite pe ceilalți, trebuie să fie conștient și să fie influențat de 
acțiunile altora.” (t. a.) 
70	„Spiritul de turmă apare atunci când investitorii decid să imite deciziile observate de alții sau 
mișcările de pe piață, mai degrabă decât să-și urmeze propriile convingeri și informații.” (t. a.)	
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rezultate ineficiente pe piață. Comportamentul de turmă fals este o situație în care grupurile se 

confruntă cu seturi de informații similare și cu probleme de decizie. Toate acestea îi face să ia o 

decizie similară. Astfel, acesta este un rezultat eficient. Deși este important să se facă distincția 

între mimetismul  intenționat și cel fals, în teorie este relativ mai ușor decât în practică, deoarece 

există nenumărați factori care influențează o decizie de investiție, greu de identificat și de 

cuantificat.  

O mare parte a literaturii financiare se concentrează asupra comportamentului de turmă 

rațional. Din simpla analiză a mediului financiar, se poate observa cu evidență că toți 

participanții la piața financiară învață constant unii de la alții, din ziare, din rețelele de 

socializare, prin simpla observare a mișcărilor de prețuri sau a deciziilor de cumpărare și vânzare 

ale altora. Comportamentul de turmă informațional apare în situația în care investitorii observă 

acțiunile celorlalți, obțin informații și apoi lasă parcă deoparte propriile informații, urmând 

tendințele majorității.  

 

3.4.2.1. Mimetismul informațional, reputațional și compensativ 

Bikchandani și Sharma sunt autorii care au introdus pentru prima dată în literatura de 

profil conceptul de mimetism informațional. Bikhchandani și Sharma (2001) clasifică 

mimetismul rațional în trei categorii: mimetism pe baza informațiilor, mimetism bazat pe 

reputație și mimetism bazat pe compensație. Conform teoriei comportamentului rațional de 

turmă bazat pe informație, într-un context de incertitudine asupra semnalelor individuale, 

imitarea celuilalt investitor sau a grupului de investitori poate îmbunătăți informațiile personale.  

Comportamentul de turmă generat de informația imperfectă mai este cunoscut și sub 

expresia „cascade informaționale”, situație explicată sugestiv de către Bikhchandani și Sharma. 

În exemplul lor, există 100 de investitori. Aceștia sunt în procesul de a decide dacă trebuie să 

investească într-o piață emergentă sau nu. Fiecare individ va face evaluarea investiției pe cont 

propriu. Astfel, opiniile investitorilor cu privire la rentabilitatea investiției pot fi diferite unele de 

altele. Autorii presupun că 80 de persoane consideră că investiția nu este profitabilă, în timp ce 

20 de persoane apreciază că este profitabilă. Fiecare investitor cunoaște evaluarea rentabilității 

investiției, dar nu și evaluarea celorlalți investitori. În situația în care aceste persoane discută 

împreună asupra informațiilor, ele ar putea decide să nu investească pe piața emergentă. Cu toate 

acestea, nimeni nu împărtășește informațiile sau evaluarea investiției. Să presupunem că primii 

investitori se numără printre cele 20 de persoane care cred că investiția este o idee profitabilă. Ei 

vor investi în piața emergentă. Acest lucru poate provoca mai multe persoane din rândul celor 80 

de investitori care nu cred că este o investiție bună să-și schimbe opinia/comportamentul. Drept 
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urmare, majoritatea celor 100 de investitori pot alege să participe la investiție. În această situație, 

indivizii sunt influențați unul de altul și acest lucru poate duce la o decizie de investiții proastă. 

Când se va dovedi neprofitabilitatea investiției, acești investitori vor părăsi piața. Acest exemplu, 

ca de altfel multe altele întâlnite în literatuă, asumă un preț fix al acțiunilor.  

Prin dezvoltarea acestei teorii, autorii explică idiosincrazia şi fragilitatea 

comportamentului de masă, în sensul în care un şoc mic poate cauza o schimbare semnificativă 

în comportamentul uman. Această atitudine poate merge până la identificarea sau deducerea 

informațiilor utile pe baza observației acțiunilor anterioare ale actorilor de pe piață, investitorul 

ajungând chiar să ignore în mod deliberat informațiile personale.  

O abordare bazată pe comportamentul de turmă generat de reputație a fost modelat de 

Scharfstein și Stein (1990). Autorii arată că pentru un manager poate fi rațional să imite deciziile 

investiționale ale altora. Potrivit modelului demonstrativ creat de cei doi, managerii pot fi 

eficienți sau ineficienți. Aceasta înseamnă că ei obțin semnale informative (adevărate) sau 

semnale neinformative (zgomote) referitoare la o decizie de investiție. Se presupune că 

semnalele managerilor eficienți sunt corelate, în timp ce semnalele managerilor ineficienți nu 

sunt. Cu toate acestea, managerii din model nu știu dacă sunt eficienți sau nu, iar rezultatul unei 

decizii de investiții nu va fi vizibil până când toți managerii vor investi într-un activ. Rezultatul 

unei decizii investiționale suboptimale dezvăluie calitatea slabă a managerilor numai dacă 

ceilalți administratori nu au făcut aceeași investiție. În situația în care ceilalți manageri au luat 

aceeași decizie greșită, ei ar putea sugera, spre exemplu, că se datorează unui climat de investiții 

nefavorabil. Consecința este că, dacă destul de mulți manageri ineficienți copiază unii de la alții 

o decizie greșită, chiar și managerii eficienți ar putea să mimeze comportamentul în loc să-și 

asume riscul de a face o investiție pe care o consideră superioară. Ei vor face acest lucru pentru a 

evita să fie singurii care investesc într-un activ ce ar putea dovedi că decizia a fost greșită. 

Comportamentul de turmă bazat pe reputație se manifestă în special în zona 

instituțională, a administratorilor de fonduri, managerilor de investiții, dar și a analiștilor. În 

general, preocupările legate de reputație apar din cauza incertitudinii cu privire la capacitatea sau 

abilitățile acestora. S-a observat, în decursul timpului, că analiștii au tendința de a raporta 

prognoze similare cu cele publicate anterior de alți analiști. Comportamentele de turmă se 

dovedesc a fi întreprinse pentru a influența în mod pozitiv evaluarea investitorilor asupra 

capacității de prognoză a acestora. S-a observat, de asemenea, că dacă un manager de investiții și 

conducerea fondului respectiv de investiții sunt nesiguri de capacitatea de a alege acțiunile 

potrivite, ei au tendința de a copia deciziile de investiții ale altora. Desigur, nu poate fi neglijat 

riscul de a obține și semnale informative false (zgomote) privind deciziile de investiții. 
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Conformitatea cu alți profesioniști în domeniul investițiilor păstrează starea de incertitudine cu 

privire la capacitatea managerului pentru a gestiona portofoliul. Acest lucru aduce beneficii 

managerului și dacă alți profesioniști în investiții se află într-o situație similară, pentru că atunci 

are loc o creștere a spiritului de turmă.  

Scharfstein și Stein (1990) oferă un exemplu ilustrativ în care spiritul gregar reputațional 

a avut implicații importante pe piața bursieră. Mai exact, piața bull din octombrie 1987. În acel 

moment, părerea unanimă a managerilor profesioniști a convers către ideea că nivelul prețurilor 

era prea mare. În opinia lor, era mult mai probabil ca piața să scadă decât să crească. Cu toate 

acestea, câțiva manageri de fonduri au fost dispuși să-și vândă acțiunile. Motivul invocat a fost 

că, în cazul unui declin al pieței, ei ar avea confort ca număr, iar dacă piața va continua să 

crească, nu vor risca să fie considerați ca singurii ce au decis greșit. 

Cel de-al treilea subset de comportament de turmă este cunoscut sub numele de 

mimetism bazat pe compensație. Acest comportament este de fapt indus de metoda de plată. 

Bonusurile managerilor de portofolii depind de performanța lor în raport cu alți manageri. În 

acest caz, se poate ajunge la situația ca un manager de portofoliu să fie dezinteresat de creșterea 

propriilor performanțe, deoarece el se raportează la un indicator de referință (benchmark) care 

poate fi performanța unui grup separat de investitori sau randamentul unui indice adecvat. 

Clauza explicită privind performanța relativă a administratorilor, care este consemnată în scris de 

către directori pentru a limita ineficiența cauzată de problemele „hazardului moral” și „selecția 

opusă”, poate fi privită ca un stimulent suplimentar în comportamentul de turmă. 

 

3.4.2.2. Feedback-ul pozitiv, impuls al strategiei de investiții 

Spiritul de turmă irațional al investitorilor își găsește, de asemenea, explicații din 

perspectiva psihologică. În primul rând, s-a constatat că investitorii sunt mult mai mult dispuși să 

copieze comportamentul celorlalți în momentele de stres al pieței. Motivul care stă la baza 

acestui comportament decurge din preferința intrinsecă a omului pentru certitudine și 

conformitate. Urmând consensul pieței în momente de incertitudine, se reduce îngrijorarea 

investitorului de a lua decizii incorecte, ceea ce indică un handicap al analizei raționale. 

Investitorii au un sentiment de securitate prin adoptarea comportamentului de urmărire a 

mulțimii, chiar dacă acesta implică ignorarea credințelor anterioare. 

O explicație a comportamentului de turmă al investitorului, care nu este rațional, nici pe 

deplin irațional, se bazează pe formarea feedback-ului pozitiv, cunoscut și sub numele impuls al 

strategiei de investiții. Aceasta se referă la tendința investitorilor de a cumpăra în mod continuu 

acțiuni cu performanță ridicată și de a vinde pe cele cu randamente slabe. Investitorii 
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instituționali și individuali tranzacționează adesea în aceeași direcție pe o perioadă de timp. 

Această abordare este percepută ca fiind o acțiune rațională și intenționată de a beneficia de 

această strategie. Pe de altă parte, este aplicabilă și traderilor zgomotoși, adică traderilor de 

acțiuni ale căror decizii de investiții sunt iraționale și neregulate. Prezența lor pe piețele bursiere 

poate provoca mișcări puternice ale prețurilor, sporind astfel volatilitatea, chiar dacă toți ceilalți 

traderi se comportă rațional (De Long et. al., 1990).  

Cercetătorii care au studiat fenomenul mimetismului investitorilor recunosc faptul că este 

dificilă diferențierea între comportamentul rațional și cel irațional de turmă. Comportamentul de 

turmă este irațional când deciziile de tranzacționare sunt luate sentimental. Investitorii se 

urmează unul pe celălalt orbește și renunță la o analiză rațională. Mimetismul rațional se bazează 

pe informații. Investitorii raționali, care au acțiuni similare, adoptă același răspuns la informații 

similare referitoare la caracteristicile și fundamentele companiei. În cazul în care investiția 

investitorilor este rațională în răspunsul la informații de bază, mimetismul deplasează prețurile 

către valoarea fundamentală a activelor, iar schimbările în mișcarea prețurilor nu sunt probabile. 

Spre deosebire de acesta, iradierea spiritul de turmă irațional apare atunci când investitorii cu 

informații insuficiente și evaluare inadecvată a riscurilor nu iau în considerare credințele lor 

anterioare și urmează orbește acțiunile altor investitori. Creșterea bazată pe informație ar putea 

duce la ineficiențe ale pieței, la scăderea prețurilor activelor față de valorile fundamentale și la 

determinarea incorectă a activelor.  

Problema critică este că piețele financiare generează continuu tot felul de amenințări, 

care de care mai puternice pentru fiecare investitor în parte. Rezultatul, desigur, este numărul 

mare de persoane ce se simt amenințate tot timpul. Pentru majoritatea oamenilor, apariția reală 

sau potențială a pierderilor poate genera emoții negative și strategii defensive nepotrivite. Nu 

este nevoie de analize sofisticate pentru a putea recunoaște faptul că strategiile defensive sunt 

puțin probabil capabile să remedieze situația. Pe măsură ce stresul crește, atitudinea față de 

tranzacționare devine din ce în ce mai puțin rațională. Prin urmare, deciziile incorecte pot crește 

și, în mod inevitabil, investitorul va încerca să scape de anxietate prin identificarea cu alți traderi 

cu opinii similare. Cu alte cuvinte, se declanșează un instinct de turmă.  

Urmărind mișcările istorice ale pieței, acestea indică faptul că iraționalitățile din 

comportamentul investițional au fost motivul principalilor crize financiare. Comentariul 

cunoscutului consultant în management, William Sherden (1998: 115 - 116) este relevant. Acesta 

consideră că piața de capital este în mod limpede condusă de mentalitatea turmei și de psihologia 

de masă. Tranzacțiile speculative determină creșterea acțiunilor la nivelul prețurilor cu mult 

peste valoarea economică a acestora în ceea ce privește potențialul de câștiguri viitoare. Panica 
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generează un efect irațional egal/similar în direcția opusă. Piața de capital este un mix de frică, 

lăcomie, speranță, superstiție și o mulțime de alte emoții și motivații. Concluzia autorului? Piața 

este un sistem complex în care acționează atât forțe raționale, cât și iraționale. Altfel cum ar 

putea fi explicate marile dezastre financiare petrecute, fără ca nimic anormal să se anunțe înainte 

cu o zi, spre exemplu. În timp ce forțele raționale conduc piața către valoarea corectă, forțele 

iraționale speculative, de panică, obligă piața să se abată de la valoarea rațională. Aceste forțe 

iraționale dau naștere unor nonlinearități explozive care fac impredictibile mișcările pieței.  

O lecție importantă a teoriei comportamentului de turmă este că ceea ce putem observa 

nu este neapărat o indicație directă a informațiilor deținute de alții. În plus, în timp ce pentru 

fiecare individ care urmează turma pare să fie mai bună o astfel de decizie decât să ignore 

acțiunile altora. Alegerea colectivă a turmei nu este în mod necesar alegerea corectă și, cu 

siguranță, nu este nici pe departe la fel de fiabilă ca atunci când toți indivizii își pun la un loc 

informațiile. 

Iată de ce, comportamentul de turmă de pe piețele financiare este de mare interes atât 

pentru economiști, cât și pentru practicieni. Economiștii sunt interesați din cauza efectului pe 

care comportamentul gregar îl poate avea asupra prețurilor acțiunilor. Acesta ar putea afecta 

randamentul și caracteristicile riscului și, ca urmare, are consecințe asupra modelelor de stabilire 

a prețurilor activelor. Pe de altă parte, practicienii sunt interesați de mimetismul care poate 

apărea în rândul investitorilor, deoarece ar putea crea oportunități de tranzacționare profitabile. 

Comportamentul de turmă al investitorilor are puterea de a conduce prețurile departe de valorile 

lor fundamentale. 

 

3.5. INFLUENȚA STĂRILOR AFECTIVE SEZONIERE ASUPRA 

RANDAMENTULUI PIEȚEI DE CAPITAL  

Literatura de specialitate din domeniul psihologiei care se ocupă cu studiul stărilor 

emoționale ce influențează procesul de luare a deciziilor este bogată în documentări menite să 

demonstreze că alegerile, pozitive sau negative, sunt făcute în funcție de starea de dispoziție a 

persoanelor investigate, contribuția autorilor fiind deosebit de importantă pentru decopertarea 

elementelor care stau la baza anomaliilor întâlnite pe piețele financiare.  

În mod empiric, unii cercetători au încercat să se determine efectele proxy-urilor stărilor 

de spirit, adică a factorilor care sunt cunoscuți ca fiind cei care induc starea de spirit pozitivă sau 

negativă a oamenilor. În unele dintre primele studii efectuate în această direcție, s-a demonstrat 

că randamentele sub medie de pe piețele de capital se corelează cu: 1) vremea 

mohorâtă/nefavorabilă, ceea ce duce la o stare de spirit negativă; 2) furtuni geomagnetice, care 
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cauzează adeseori depresii; 3) faza de lună plină, care se asociază cu stările depresive; 4) 

temperaturi mai scăzute, despre care se crede că determină o creștere agresivă a 

comportamentului față de risc având ca rezultat randamente peste medie. Randamente sub medie 

au fost observate în funcție de sezon, probabil din cauza duratei mai mici a zilei (winter blues) 

(Kamstra et al. 2003). Unii autori au încercat să demonstreze efectele negative ale schimbărilor 

apărute prin perturbarea tiparelor de somn dependente de lumina zilei. Cercetările au mers chiar 

în direcția asocierii rezultatelor de pe piețele financiare cu bioritmul investitorilor care poate fi 

afectat de starea vremii, dar și cu alegerile prezidențiale, sărbătorile religioase etc. Concluziile 

acestor studii indică faptul că schimbările în starea de spirit a investitorilor, asociate cu stări 

afective sezoniere, influențează direct randamentul de pe piața de valori.  

Pe de altă parte, multe dintre rezultatele acestor investigații au fost destul de contestate, 

autorii lor fiind acuzați că au supus analizei doar proxy-uri ale dispoziției, fără să se măsoare în 

mod direct, altfel decât sporadic, starea de spirit a investitorilor. Criticile aduse vizau și faptul că 

rezultatele raportate pot fi explicate și în baza altor factori. Spre exemplu, Symeonidis, 

Daskalakis și Markellos (2010) au examinat cu atenție asocierea dintre volatilitatea pieței de 

valori și proxy-urile stării de spirit legate de condițiile meteorologice (nebulozitate, temperatură 

și precipitații) și durata nopții. Ei au raportat că nebulozitatea și durata nopții sunt invers 

proporționale cu diferite măsurători ale volatilității.  

Literatura abundă de studii și, desigur, controverse legate de diverse anomalii cu privire 

la fenomene neașteptate sau surprize la teorii, modele sau ipoteze consacrate. Unele anomalii se 

întâmplă o singură dată și dispar, în timp ce altele se întâmplă frecvent sau continuu. În 

principiu, aceste anomalii sunt indicatorul unor piețe ineficiente.  Tversky și Kahneman (1986:  

252) defineau anomalia ca fiind ”the deviations of actual behavior from the normative model are 

too widespread to be egnored, too systematic to be dismissd as random error, and too 

fundamental to be accommodated by relaxing the normative system.”71. Cel mai aproape de 

semnificație este Kuhn care caracterizează anomaliile ca fiind benefice pentru finanțe în sensul 

că, de cele mai multe ori, acestea nu duc la descoperirea unor lucruri noi, ci distrug paradigma 

existentă, provocând astfel apariția noilor teorii. Unii autori asociază anomaliile apărute pe piață 

ca fiind generate de factori psihologici, subiectivi, care includ nenumărate variabile ce afectează 

comportamentul, alții de factori instituționali, obiectivi, ce alcătuiesc, de asemenea, o plajă 

	
71	„o abatere de la paradigmele acceptate în prezent prea răspândită pentru a fi ignorată, prea 
sistematică pentru a fi respinsă ca eroare aleatorie și prea fundamentală pentru a fi adaptată prin 
relaxarea sistemului normativ.” (t. a.)	
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extrem de largă, de la politici monetare, taxe și impozite până la plăți salariale, dividende, 

dobânzi, datorii etc. 

Cele mai multe anomalii (altele decât cele fundamentale și tehnice) au fost încadrate într-

o categorie mai largă, denumită anomalii calendaristice. Acestea sunt de fapt și cele mai 

discutate subiecte în literatura de specialitate, alături de efectul de turmă. Deși este raportat doar 

un număr relativ restrâns de efecte ale anomaliilor calendaristice, acestea sunt semnificative din 

punct de vedere statistic. În acest moment există/se manifestă aproximativ 9.500 de efecte de 

anomalii calendaristice. Din aceste 9.500, doar unele pot fi statistic semnificative, prin șansă, 

deoarece anomaliile nu persistă pe termen lung. Ele își pierd puterea de predicție atunci când 

sunt descoperite. Ca exemplu, de îndată ce o dovadă a efectului ianuarie a fost făcută public, 

investitorii au acționat asupra informațiilor și efectul a diminuat în ultimii ani. Scăderea efectului 

de ianuarie a generat însă alte manifestări, fiind sesizată, spre exemplu, inversarea efectului de 

weekend. 

Anomaliile calendaristice sunt, în esență, definite ca neregularități ale randamentelor 

acțiunilor care se regăsesc pe baza unui tipar calendaristic. Cele mai frecvent întâlnite și 

analizate, desigur, sunt anomaliile cunoscute sub denumirea de efectul zilei, efectul de weekend, 

efectul de sfârșit de lună, efectul trimestrial, efectul din ianuarie, efectul de vacanță, dar literatura 

înregistrează multe altele: efectul zilei de sărbătoare, efectul zilelor de vacanță, efectul zilei de 

Halloween, efectul zilei de luni, văzut deseori în corelație cu efectul de weekend, efectul 

tranzacționării intra-day (într-o singură zi de tranzacționare), anomalii observate în anii care se 

termină cu cifra „5”, efectul alegerilor prezidențiale, efectul bunei dispoziții etc. Acestor 

categorii li se alătură încă una, care nu este legată în mod direct de psihologia de piață sau de 

instituții, dar care reflectă date ce indică randamente neobișnuite ale acțiunilor în ziua respectivă: 

efectele legate de vreme, temperatură, luminozitate, soare, ciclurile lunii, distanța geografică etc.  

 

3.5.1. Perspective de abordare a Efectului de ianuarie 

Efectul de ianuarie este anomalia care a atras un interes deosebit din partea cercetătorilor 

deoarece este dificil de conciliat cu ipoteza piețelor eficiente. Efectul observat în această lună a 

anului a fost urmarea înregistrării unor randamente medii semnificativ mai mari pe piața de 

capital. Fenomenul a început să fie observat încă din anul 1925, dar cercetătorii au descoperit că 

anomalia exista cu mai mult de o jumătate de secol înainte. Rozeff și Kinney (1976) au fost cei 

care, analizând datele Bursei de Valori din New York pe un interval cuprins între 1904-1974, au 

remarcat că randamentul mediu al unui indice egal-ponderat din luna ianuarie a fiecărui an este 

statistic semnificativ mai mare decât rentabilitatea medie pentru celelalte luni. Randamentul 
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mediu al pieței bursiere în luna ianuarie a fost 3,48%, în timp ce randamentul lunar în ultimele 

11 luni ale anului a fost de 0,42%. Datele arată că veniturile din ianuarie au fost de peste opt ori 

mai mari decât rentabilitatea pentru o lună tipică. Studiul lui Rozeff și Kinney relevă că în 

perioada cercetată valoarea medie a randamentelor din ianuarie pentru firmele mici, a fost de 

aproximativ 3,5%, în timp ce randamentele pentru toate celelalte luni au fost mai aproape de 

0,5%. Acest lucru sugerează că performanța lunară a acțiunilor mici, urmează un model relativ 

coerent, ceea ce este contrar a ceea ce este agreat de teoria financiară convențională. Deoarece 

indicele egal ponderat NYSE a reprezentat o medie simplă a prețurilor acțiunilor pentru toate 

societățile cotate la bursă, metodologia Rozeff și Kinney le-a dat firmelor mici o influență 

relativă mai mare decât ar fi adevărat într-un indice ponderat în funcție de valoare, unde domină 

marile companii. 

Fama (1991) a raportat rezultatele înregistrate pe piața de capital din Statele Unite ale 

Americii pentru perioada 1941-1981, din care rezultă că acțiunile firmelor mici au înregistrat în 

medie randamente de 8,06% în luna ianuarie, în timp ce acțiunile firmelor mari s-au situat cu 

randamente în medie de 1,342%. În ambele cazuri însă, randamentele din luna ianuarie au 

depășit randamentul mediu în celelalte luni ale anului. Pentru perioada 1982-1991 randamentele 

lunii ianuarie au fost de 5,32% și 3,2% pentru acțiunile firmelor mici și, respectiv, mari. 

Unii practicanți de pe piața de capital susțin că randamentul din ianuarie este un indicator 

predictiv pentru întreg anul. Potrivit opiniei acestora, dacă randamentul va fi pozitiv în ianuarie, 

următoarele 11 luni vor fi, de asemenea, pozitive, fenomen cunoscut și sub denumirea de „alt 

efect de ianuarie”. În funcție de rezultatele lunii ianuarie, mulți investitori decid dacă rămân pe 

termen lung (investesc pe piața monetară) sau dacă trebuie să caute soluții alternative (cumpără 

obligațiuni, spre exemplu). Randamentul din ianuarie acționează ca un barometru, instrumentul 

predictiv fiind folosit încă dinainte ca efectul să fie supus analizelor statistice în literatura 

academică. Yale Hirsch susține în ediția din 1972 a Stock Trader’s Almanac că barometrul din 

ianuarie este printre cei mai exacți indicatori ai pieței de valori mobiliare, oferind o predicție 

corectă de peste 80%. 

Desigur că teoreticienii au căutat explicații cu privire la acest fenomen. Una dintre cele 

mai des întâlnite este teoria vânzării pierderilor fiscale. Fenomenul constă în vânzarea titlurilor 

financiare la care se așteaptă randamente scăzute spre sfârșitul anului și păstrarea celor la care se 

așteaptă câștiguri mai mari până la Anul Nou. Aceste acțiuni sunt apoi vândute în ianuarie, iar 

după aceea acțiunile aflate pe pierdere înlocuiesc acțiunile câștigătoare în portofoliu. Acest lucru 

se datorează metodei de calculare a impozitelor conform căreia câștigurile și pierderile de capital 

sunt recunoscute numai atunci când sunt realizate, deci după vânzarea lor. După Anul Nou, în 
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luna ianuarie, investitorii răscumpără acțiunile, ridicând prețurile lor și producând randamente 

anormal de mari.  

Jones, Lee și Apenbrink (1991) au testat ipoteza privind indicele industrial Cowles 

înainte și după 1917, când a fost introdus un impozit pe venit personal. Concluzia la care au 

ajuns a fost aceea că, în timp ce efectul din ianuarie nu a fost semnificativ pentru perioada 

anterioară anului 1917, a devenit relevant pentru ultima perioadă, astfel încât efectul din luna 

ianuarie a fost legat de impozitarea veniturilor. Constatarea lor este susținută de mulți alți 

cercetători, pe baza unor studii cuprinzătoare și a multor dovezi în favoarea ipotezei de vânzare a 

pierderilor fiscale. Sunt însă destui economiști care vin cu contra argumente, sugerând că 

sistemul de impozitare nu oferă o explicație completă a fenomenului. Astfel, au fost aduse în 

discuție țări precum Canada, unde nu a existat niciun impozit pe câștigurile de capital înainte de 

1972, dar unde s-a înregistrat efectul de ianuarie înainte de 1972, Marea Britanie, unde anul 

fiscal începe la 1 aprilie, Australia, cu debutul anului fiscal la 1 iulie, unde s-a înregistrat efectul 

amintit, dar unde, de asemenea, s-a remarcat un randament ridicat în luna aprilie (Marea 

Britanie), respectiv iulie (Australia), ceea ce explică influența exercitată de taxe.      

Mulți cercetători pun efectul de ianuarie pe baza ipotezei Window dressing. După cum se 

menționează în literatura financiară,  „cosmetizarea” (Window dressing) cifrelor financiare 

atunci când se apropie perioada de raportare și vânzarea pierderilor fiscale sunt aspectele care 

contribuie la realizarea randamentelor ridicate în ianuarie, comparativ cu cele înregistrate în 

decembrie.  

Window dressing este o strategie utilizată de fondurile mutuale și alți manageri de 

portofoliu aproape de sfârșitul anului sau a unui trimestru pentru a îmbunătăți aspectul 

performanței unui fond înainte de a o prezenta clienților sau acționarilor. Pentru a face această 

cosmetizare (Window dressing), managerul fondului vinde acțiuni cu pierderi mari și 

achiziționează acțiuni cu performanță ridicată aproape de sfârșitul trimestrului. Aceste valori 

mobiliare sunt apoi raportate ca parte a banilor plasați de către fond. De cele mai multe ori, 

fondurile sunt obligate să publice detaliile privind portofoliile pe care le dețin, la sfârșitul anului, 

motiv pentru care preferă să arate companiile mari, binecunoscute, în rapoartele respective. 

Astfel, managerii vând acțiunile companiilor mici și cumpără acțiuni ale unor companii mari, în 

decembrie, iar în ianuarie fac invers. Drept urmare, prețurile acțiunilor companiilor mici cresc în 

luna ianuarie. Așa se explică de ce acțiunile de dimensiuni mici au tendința de a genera profituri 

mai mari în ianuarie, comparativ cu titlurile de valoare mari. Investitorii instituționali își 

„cosmetizează” randamentele de la sfârșitul anului prin vânzarea acțiunilor aflate pe pierdere și 

păstrarea celor câștigătoare.  
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Analiștii au remarcat presiuni anormale de vânzare înainte de sfârșitul anului pentru 

acțiunile care au înregistrat pierderi mari de capital și, de asemenea, au observat că investitorii 

individuali amână vânzarea de acțiuni pe care au experimentat câștiguri de capital până după 

Anul Nou. Ei apreciază că există o scădere semnificativă a mărimii medii a tranzacțiilor pentru 

acțiunile cu pierderi mari de capital înainte de sfârșitul anului și pentru acțiunile cu câștiguri de 

capital de Anul Nou. Aceste constatări sugerează că persoanele fizice, mai degrabă decât 

investitorii instituționali, sunt principalii vânzători la sfârșitul anului și că vânzarea individuală a 

pierderilor fiscale este explicația fundamentală pentru randamentele anormale din ianuarie. 

Studiile empirice au fost extinse și la alte trimestre ale anului, plecându-se de la supoziția că 

modelul comportamental și efectele ar trebui să fie similare, dar nu s-au înregistrat date relevante 

în aceste cazuri.  

Alți cercetători au presupus că efectul din ianuarie s-ar putea datora lichidității mari în 

această lună. Potrivit acestora, volumul lunii ianuarie este mai ridicat, iar ratele dobânzilor mai 

mici se corelează cu un randament mai mare în ianuarie. S-a sugerat inclusiv faptul că bonusurile 

tind să fie plătite la sfârșitul sau la începutul anului. Cercetările privind comportamentul de 

economisire au arătat că oamenii consideră că este mai ușor să economisească și să investească 

dintr-o sumă forfetară decât din veniturile obișnuite. Investițiile acestor sume forfetare ar tinde să 

crească cererea de acțiuni, și, prin urmare, prețurile lor, în perioada în care sunt investite 

bonusurile. 

Ogden (1990) susține că creșterea substanțială a activității de afaceri de la sfârșitul anului 

calendaristic duce la profituri mai mari în luna decembrie, iar creșterea corespunzătoare a 

lichidității în luna ianuarie determină o presiune ascendentă asupra prețurilor acțiunilor. Această 

ipoteză de lichiditate nu explică însă de ce efectul din ianuarie există în principal în rândul 

acțiunilor mici, deoarece profiturile mai mari ar determina probabil creșterea întregii piețe.  

Pe de altă parte, nu trebuie de neglijat faptul că încheierea anului fiscal, odată cu cel 

calendaristic, generează o cantitate deosebită de informații contabile pe piață, care sunt captate, 

desigur, de investitori. Constatările empirice au demonstrat că reacția investitorilor instituționali 

la publicarea acestui tip de informații este mult mai rapidă decât cea a investitorilor mici și 

individuali, ceea ce sugerează că piețele nu sunt perfect eficiente. 

S-au căutat explicații prin corelarea cererii de lichidități și cu obiceiurile de la sfârșitul 

anului (ziua Recunoștinței și Crăciunul) când oamenii au nevoie de bani pentru a cumpăra 

cadouri, a petrece timpul liber etc. În aceste perioade se vând active pentru asigurarea lichidității 

necesare. De regulă, aceste „transferuri” se fac înspre persoanele mai tinere, or este de 

notorietate faptul că, în general, persoanele în vârstă tind să investească în titluri de valoare mai 
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puțin riscante, în timp ce tinerii tind să aleagă active mai riscante, ceea ce generează un impact 

major asupra pieței.  

Unii analiști susțin că psihologia investitorilor poate provoca efectul din ianuarie. Shiller 

(1998: 11) leagă efectul din ianuarie de tendința indivizilor de a plasa evenimente speciale în 

compartimentele mentale: ”If people view the year end as a time of reckoning and a new year as 

a new beginning, they may be inclined them to behave differently at the turn of the year, and this 

may explain the January effect.”72  

 Această perspectivă psihologică arată că experimentele economice reprezintă un mediu 

ideal pentru a testa dacă efectele psihologice pot genera mai multe prețuri în ianuarie decât în 

decembrie, deoarece explicațiile fundamentale ale efectului din ianuarie pot fi controlate în 

laborator. 

 

3.5.2. Fenomenul Turn-of-the-month 

O altă anomalie comportamentală sezonieră dezbătută în literatura financiară o reprezintă 

efectul sfârșitului de lună (the turn of the month). Fenomenul identificat în 1987 de către Robert 

A. Ariel se referă la tendința de creștere a prețurilor acțiunilor în în ultima zi de tranzacționare a 

lunii și în primele trei zile de tranzacționare ale lunii următoare. Observarea pieței de capital din 

SUA i-a permis lui Ariel să constate că acțiunile înregistrează profituri numai la începutul și în 

prima jumătate a lunilor anului.  

Primii care au documentat în mod riguros acest fenomen au fost Lakonishok și Smidt 

(1988). Ei au demonstrat că efectul de la sfârșitul lunii în rentabilitatea capitalului începe în 

ultima zi de tranzacționare a lunii și se termină în a treia zi de tranzacționare a lunii următoare. 

Zilele din cadrul efectului de la sfârșitul lunii au fost clasificate în patru grupe (nu-vineri, înainte 

de vineri, vineri și post-vineri), în funcție de incidența tranzacțiilor în ziua de vineri. 

Utilizând Dow Jones Industrial Average (DJIA), cei doi economiști au descoperit că cele 

patru zile de la începutul lunii au prezentat toate randamente pozitive ale DJIA, de-a lungul unui 

interval de 90 de ani, cuprins între 1897 și 1986. Mai exact, în această perioadă, randamentul 

mediu cumulat pe primele patru zile ale fiecărei luni a fost de 0,473%, în timp ce media 

randamentului cumulat pentru toată luna a fost de 0,349%, indicând faptul că randamentele au 

fost, în medie, peste negativ în restul zilelor rămase din lună. Deoarece efectul de tip turn of-the-

	
72	„Dacă oamenii văd sfârșitul anului ca un timp de socoteală și un nou an ca nou început, ei pot 
fi înclinați să se comporte diferit la începutul anului și acest lucru poate explica efectul din 
ianuarie.” (t. a.)	
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month nu a fost preocuparea lor principală, Lakonishok și Smidt nu au explorat acest fenomen în 

profunzime. 

Argumentele privind apariția acestei anomalii au început să fie aduse de Ogden (1990). 

Autorul apreciază că efectul de la sfârșitul lunii apare deoarece investitorii, cel puțin în S.U.A., 

primesc cea mai mare parte a compensațiilor provenite din salarii, dividende, câștiguri din 

dobânzi etc. la sfârșit de lună. El definește aceste compensații ca fiind profituri „lichide” și 

consideră că efectul de la sfârșitul lunii apare ca urmare a faptului că investitorii caută modalități 

de plasare eficientă a sumelor disponibile la momentul respectiv. Ogden susține, de asemenea, că 

profiturile lichide sunt susceptibile să fie mai mari atunci când politica monetară a Rezervei 

Federale este „liberă”. Pentru a-și testa ipoteza, Ogden a cercetat zilnic rentabilitatea pieței 

CRSP (Center for Research in Security Prices) față de spread-ul dintre rata fondurilor Fed și 

randamentul pe zi și pe 30 de zile, în intervalul 1969-1986. El a găsit o relație pozitivă și a 

concluzionat că dovezile îi susțin ipoteza, adică, efectul de la sfârșitul lunii este mai pronunțat 

atunci când politica monetară este liberă. Cu toate acestea, rămâne întrebarea de unde provine 

numerarul pe care investitorii îl folosesc pentru a cumpăra acțiuni? Răspunsul este mai mult unul 

intuitiv: se poate presupune că firmele care plătesc salarii, dividende și dobânzi scot la vânzare 

titluri și obligațiuni sau chiar capitaluri proprii pentru a obține fondurile necesare efectuării 

acestor plăți. 

Studii precum cele efectuate de Hensel, Sick și Ziemba (1996) au îmbunătățit acest set de 

analize ale pieței, demonstrând că acțiunile au în mod constant randamente mai mari în ultima zi 

a lunii și în primele patru zile ale lunii următore. Autorii remarcă faptul că, din anul 1928 până în 

anul 1993, rentabilitatea la începutul lunii a fost semnificativ mai mare decât media și că 

randamentul total al indicatorului S&P 500 pe parcursul perioadei de șaizeci și cinci de ani a fost 

obținut în cea mai mare parte la sfârșitul lunii. Explicația oferită de autori este similară cu aceea 

a lui Ogden, și anume că efectul se datorează sumelor mari de numerar provenite din salarii, plăți 

de dobânzi etc. Studiul sugerează că investitorii, în special cei care fac achiziții regulate, pot 

beneficia de câștiguri suplimentare prin investiții efectuate înainte de sfârșitul lunii. 

Părerea generală a celor care au studiat fenomenul este însă aceea că o strategie de 

schimbare, care implică mutarea de bani între un indice de bursă și un cont de numerar pentru a 

profita de efectul de la sfârșitul lunii, depășește o strategie simplă de cumpărare și deținere (buy-

and-hold) pe indicele bursier. Hensel și Ziemba (1996) spun că o strategie de tranzacționare 

poate atinge performanțe superioare prin trecerea de la un cont de numerar purtător de dobândă 

la indexul S&P 500 către sfârșitul lunii. Ei constată că strategia de schimbare a întrecut în mod 



	 142	

consecvent strategia buy-and-hold în indexul S&P 500, cu randamente mai mari și deviații 

standard mai scăzute.  

McConnell și Xu (2006) sunt alți doi cercetători care se remarcă în rândul celor care au 

explorat în detaliu efectul de sfârșit de lună, utilizând datele CRSP pentru perioada 1926-2005. 

Cei doi economiști consideră că efectul de la sfârșitul lunii nu se limitează la acțiunile mici și la 

cele cu preț scăzut, nu se restrânge doar la sfârșitul anului calendaristic sau la trimestrele 

calendaristice, nu se datorează volatilității mai mari a randamentelor la sfârșitul lunii, nu este 

legat de o creștere a ratei fără risc sau a ratelor dobânzilor în general la sfârșitul lunii și nu se 

limitează la SUA. De asemenea, cei doi mai constată că anomalia nu pare să se datoreze unei 

concentrări de cumpărare de acțiuni la începutul lunii, când volumul tranzacțiilor nu este mai 

mare la turn-of-the-month decât în alte zile de tranzacționare, iar fluxurile nete de fonduri către 

fondurile de capital nu sunt sistematic mai ridicate la sfârșitul lunii decât în alte zile ale lunii. 

Concluzia autorilor este încurajatoare, dar lipsită de o explicație concretă, aplicativă. Ei spun că 

efectul de la sfârșitul lunii în rentabilitatea capitalului reprezintă o provocare atât pentru 

modelele „raționale” cât și „comportamentale” de stabilire a prețurilor acțiunilor. 

Christos Floros (2008) este de părere că această anomalie se poate explica prin faptul că, 

de regulă, companiile anunță profiturile în primele două săptămâni ale lunii, iar la sfârșitul lunii 

are loc o creștere a puterii de cumpărare ca urmare a faptului că se plătesc salariile. Concluziile 

sunt urmarea investigării efectelor tranzacționărilor lunare de pe piața valorilor mobiliare ale 

Bursei din Atena, utilizând date zilnice înainte și după criza din 1999-2001. De remarcat este 

faptul că rezultatele obținute de Floros arată că nu există niciun efect din ianuarie. Cu alte 

cuvinte, randamentele zilnice nu sunt mai mari în ianuarie față alte luni. În schimb, rezultatele 

pentru efectul sfârșitului de lună de tranzacționare arată randamente mai mari, dar nu 

semnificative, în primele două săptămâni ale lunii. 

Alte explicații posibile ale efectului sfârșitului de lună includ reechilibrarea portofoliului 

și momentul anunțului de știri. Penman (1987) subliniază faptul că există un grup de anunțuri 

pozitive în prima jumătate a fiecărei luni, știri care tind să se diminueze sau chiar să fie 

contrazise ceva mai târziu. Cercetările încearcă să demonstreze că motivul din spatele efectului 

se datorează comportamentului mental al investitorilor care își vând acțiunile la sfârșitul lunii și 

așteaptă schimbarea pozitivă pentru luna următoare și lansarea de noi informații la sfârșitul și la 

începutul noii luni. Astfel, investitorii obțin beneficii maxime prin vânzarea la sfârșitul lunii și 

răscumpărarea la începutul lunii noi, comportament care ilustrează faptul că, astfel, acțiunile 

includ noile informații. 
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3.5.3. Efectul Days-of-week asupra randamentelor acțiunilor 

Efectul zilei din săptămână (Days-of-week effect) se referă la situațiile în care 

randamentele pentru anumite zile ale săptămânii oferă în mod constant un câștig mai mare. 

Rezultatele cercetărilor întreprinse au indicat cu o frecvență mai mare faptul că randamentul cel 

mai redus se înregistrează lunea, fiind adesea negativ chiar pe medie, și că are loc o revenire 

spectaculoasă vinerea, față de alte zile ale săptămânii. Acesta este și motivul pentru care efectul 

se regăsește în literatura de specialitate și sub denumirea de efectul de luni (Monday effect). 

Studiile privind acest tip de anomalii ale pieței bursiere au început la sfârșitul anilor 

1920, când Fred Kelly a vorbit despre psihologia pieței într-un mod foarte clar și aplicat. 

Traderul și activul participant pe piața de capital la sfârșitul anilor 1920 a dezvăluit, în cartea sa 

intitulată Why You Win or Lose: The Psychology of Speculation, existența unui efect de luni pe 

piețele americane, unde randamentele s-au dovedit a fi negative. Kelly recunoaște că a făcut 

această constatare după trei ani studiu statistic, rezultatele concrete arătând că investitorii 

individuali au tendința de a-și vinde acțiunile lunea și că această tendință este legată de declinul 

randamentelor de lunea. Începând de atunci, fenomenul a fost supus atenției, dar nici o teorie sau 

abordare nu a explicat în mod adecvat motivele pentru care apare pe piață.  

Primii care au documentat în mod științific acest fenomen în SUA au fost Cross (1973) și 

French (1980). Gibbons și Hess (1981) au confirmat efectul zilei din săptămână cu ajutorul 

analizei efectuate pe eșantionul selectat între anii 1962-1978. Keim și Bamstaugh (1984) au 

confirmat, de asemenea, rezultatele utilizând același index S&P 500 ca și French, însă prin 

extinderea perioadei de eșantionare din anii 1953-1977 la anii 1928-1982. Studiile au fost extinse 

de alți autori și asupra piețelor australiană, canadiană, japoneză, britanică, pe o perioadă cuprinsă 

între 1950-1983 și s-au remarcat variații semnificative zilnice între randamente. Astfel, 

randamentele medii pentru piețele din SUA, Marea Britanie și Canada au fost în perioada 

respectivă negative, în zilele de luni.  În cazul piețelor japoneză și australiană, în schimb, cele 

mai mici profituri au fost înregistrate marțea. În cadrul altui studiu efectuat asupra perioadei 

1969-1984, datele pentru Canada au indicat randamente semnificativ negative nu numai pentru 

ziua de luni, ci și pentru cea de marți. Rezultatele pentru Australia, Franța, Japonia și Singapore 

au indicat, de asemenea, randamente negative pentru marți, confirmând astfel parțial rezultatele 

studiilor efectuate pe intervalul anterior, 1950-1983. Rezultatele pentru Marea Britanie au fost 

similare cu piețele din SUA. Studiile au evidențiat clar poziția dominantă a pieței de capital 

americane în cadrul piețelor mondiale, dar și tendințele de integrare a evoluției acestora.  

În decursul anilor s-au efectuat zeci de cercetări asupra Days-of-week effect, soldate cu 

concluzii mixte. Mehdian și Perry (2001) arată că, în perioada 1987-1998, randamentul de luni 
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nu diferă semnificativ de randamentul din restul săptămânii pentru indicii S&P 500, DJCOMP și 

NYSE. Alți autori arată de asemenea empiric că efectul de luni există, dar nu este la fel de 

puternic cum a fost documentat anterior pentru indicii bursieri din Marea Britanie. Mai mult 

chiar, au fost prezentate date care arată că Days-of-week effect are loc în principal în ultimele 

două săptămâni ale lunii pentru un număr de indici bursieri din perioada 1962-1993, în timp ce 

randamentele pentru prima parte a lunii nu sunt statistic semnificativ diferite de zero. Pentru 

piețele din Asia, dar nu numai, rezultatele sugerează efecte negative miercurea (în speță India), 

dar și lunea și marțea. Pe de altă parte, s-au efectuat multe alte studii în care autorii spun că nu au 

găsit nicio dovadă a efectului Days-of-week sau au fost identificate rezultate mixte, efecte 

nesemnificative, așa cum este cazul piețelor spaniolă, poloneză, slovacă. Pe piața egipteană, spre 

exemplu, nu s-a înregistrat nicio dovadă a acestui efect, observațiile făcute indicând faptul că, în 

timp ce randamentele de luni sunt în mod semnificativ pozitive, acestea nu diferă prea mult de 

rentabilitatea înregistrată pe parcursul restului săptămânii. Interesantă este însă constarea că 

randamentele de lunea sunt mult mai volatile decât cele realizate de marțea până joia, ceea ce 

indică faptul că valorile considerabil pozitive de lunea se pot asocia cu randamente mai riscante.  

În pofida nenumăratelor analize efectuate, rezultatele variate nu au permis găsirea unor 

explicații teoretice satisfăcătoare. Gibbons și Hess (1981), spre exemplu, au sugerat că 

procedurile de decontare și erorile de măsurare în randamentele cauzate de tranzacționarea 

neregulată ar putea provoca efectul Days-of-week. Damodaran vine cu o altă constatare. El 

observă că firmele au tendința de a transmite informațiile care conțin vești nefavorabile în zilele 

de vineri și în weekend, ceea ce ar influența sau ar favoriza efectul negativ de luni. Pe de altă 

parte, alți autori sunt de părere că rentabilitatea negativă la sfârșit de săptămână se datorează 

creșterii volumului ordinelor de vânzare. Explicația constă în faptul că investitorii individuali, în 

mod special, își evaluează portofoliile în timpul weekend-urilor, ceea ce are ca și consecință 

vânzările de acțiuni imediat după deschiderea pieței în prima zi a săptămânii. Studiul efectelor 

din weekend arată că rentabilitatea negativă pe luni s-ar datora perioadei de non-tranzacționare 

de vineri până luni. Pe lista explicațiilor privind efectul Days-of-week ar mai putea fi adăugate 

erorile de evaluare, existența unui efect de decontare, interacțiunea cu alte anomalii 

calendaristice, comportamentul de tranzacționare al investitorilor în funcție de categoria din care 

fac parte, investitori individuali sau instituționali sau, pur și simplu, starea de spirit a 

participanților la piață. Câțiva cercetători au încercat să explice efectul zilei de luni, analizând 

starea de spirit a investitorilor în zilele respective. Rystrom și Benson (1989) indică mai multe 

studii care arată că oamenii sunt mai pesimiști în zilele de luni, comparativ cu alte zile. Această 

observație sugerează că investitorii fiind mai pesimiști în zilele de luni decât alte zile ale 
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săptămânii sunt mai dispuși să vândă acțiuni și mai puțin dispuși să cumpere acțiuni în zilele de 

luni. Această dispoziție pesimistă a investitorilor a fost denumită the blue-Monday hypothesis. 

Pettengill (1993) a realizat un studiu experimental care s-a concentrat asupra acestei ipoteze și a 

constatat că, într-adevăr, participanții de pe piața de capital își asumă mai puțin riscul 

investițiilor lor în ziua de luni, decât în ziua de vineri. 

În găsirea unor explicații satisfăcătoare, nu trebuie neglijate însă câteva aspecte concrete, 

ce țin de politicile fiecărei țări. Unii cercetători sugerează că factori precum reglementările 

juridice specifice fiecărei țări, transparența pieței, dezvoltarea financiară locală, sistemul de 

protecție conceput de fiecare stat asupra investitorilor au potențialul de a explica diferențele 

internaționale înregistrate în cadrul studiilor privind anomaliile calendaristice. 

Multe lucrări legate de anomalia Day-of-the-week au sugerat comportamentul 

investitorilor ca fiind o explicație a randamentelor foarte diferite în zilele de luni. Brahmana, 

Hooy și Ahmad (2014) au încercat să demonstreze starea de spirit indusă de lună ca determinant 

al comportamentului irațional al investitorului. Acest studiu a pornit de la constatarea că faza de 

lună plină a apărut mai frecvent în zilele de luni, comparativ cu alte zile ale săptămânii. În 

literatura psihologică, nenumărate studii demonstrează că fazele lunare, în special fazele lunii 

pline, afectează dispozițiile umane, accentuând stările depresive sau tulburările emoționale. 

Știința medicală oferă un amplu material documentar legat de starea de spirit a oamenilor care 

ilustrează influența fazelor lunii asupra comportamentului violent, accidentelor în muncă, 

comportamentului ciudat, deviant, creșterii numărului de tulburări psihotice, dar și asupra 

generozității oamenilor. Documentele din literatura finanțelor comportamentale sugerează că 

investitorii sunt supuși diferitelor prejudecăți psihologice și comportamentale atunci când iau 

decizii de investiții, cum ar fi aversiunea față de pierderi, excesul de încredere și fluctuația 

dispoziției, cu efecte evidente asupra prețurilor activelor. 

În cadrul cercetării întreprinse, Brahmana et al. fac o trecere în revistă a celor mai 

importante studii asupra influenței ciclurilor lunii în luarea deciziilor în domeniul financiar. 

Dichev și Janes, într-un studiu realizat în 2001, au investigat indicele majoritar al acțiunilor din 

SUA în ultimii 100 de ani și toți indicii bursieri majoritari ai altor 24 de țări, pe un interval de 

peste 30 de ani, și au constatat că ciclul lunii s-a aliniat cu rentabilitatea pieței de capital. 

Cercetarea a demonstrat însă că ciclul lunii nu a afectat volumul de volatilitate și de 

tranzacționare. Printre alți autori amintiți se numără și Sivakumar și Satyanarayan care au 

investigat relația dintre ciclul lunii și Bursa de Valori din Bombay. Aceștia au revenit asupra 

cercetărilor inițiale după 17 ani și au concluzionat că randamentele au rămas corelate cu ciclul 

lunii. Gao a investigat, de asemenea, relația dintre ciclul lunii și rentabilitatea pieței pe două mari 
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piețe bursiere din China pe un interval de peste 16 ani și a ajuns la concluzia că fazele lunare au 

afectat randamentele acțiunilor. Mai mult, Gao a arătat că randamentele au fost relativ mai mici 

în faza de lună nouă și relativ mai mari în faza de lună plină. Interesant este și studiul efectuat de 

Liu în 12 țări, folosind modelul GARCH și abordarea Bayesiană. Rezultatele sale au arătat că 

există o volatilitate mai mare a randamentelor acțiunilor pe parcursul perioadelor cu lună plină.  

Brahmana, Hooy și Ahmad au selectat Indonezia, Malaezia, Tailanda și Filipine ca 

eșantioane de studiu ale piețelor bursiere în perioada 1999-2010 și au concluzionat că: 1) există 

dovezi ale efectului de luni pe toate piețele bursiere ASEAN; 2) faza lunii și interacțiunea cu 

zilele de luni a influențat în mod semnificativ efectul de luni; 3) luna plină a avut un impact 

negativ semnificativ asupra randamentelor de luni. Pe baza acestor rezultate autorii afirmă că 

ciclul lunii afectează dispozițiile decizionale ale participanților la piață, iar rezultatul este 

comportamentul irațional al pieței bursiere. 

Studiul efectuat de Yuan, Zheng și Zhu (2001) asupra 48 de țări prezintă dovezi 

consistente cu privire la relația dintre fazele lunare și rentabilitățile acțiunilor, ceea ce-i face pe 

autori să afirme că ”the lunar effect does not depend on the geographical locations of investors. 

Lunar cycles are also predictable. A relation between lunar cycles and stock returns will 

indicate that stock prices are predictable in a way uncorrelated with economic fundamentals, 

which is a strong violation of the efficient market hypothesis.”73 (Yuan et al. 2001: 6). Trebuie 

însă de remarcat că, spre deosebire de Brahmana, Hooy și Ahmad, studiul indică un rezultat 

diametral opus, în sensul că randamentele acțiunilor sunt mai mici în zilele din jurul lunii pline 

decât în zilele din jurul lunii noi. De asemenea este de reținut și constatarea că diferențele de 

rentabilitate sunt semnificative din punct de vedere statistic și economic în timpul perioadei de 

eșantionare. 

Interesantă este și constatarea făcută de Kamstra, Kramer și Levi (2000) asupra 

randamentului mediu înregistrat în săptămânile de vară, în weekend, de vineri până duminică. 

Studiul efectuat în SUA și Canada, Marea Britanie și Germania arată că rentabilitatea pieței 

bursiere este substanțial mai scăzută la sfârșit de săptămână, în perioada care coincide cu orarul 

de vară adoptat pentru economisirea luminii. Citând dovezi din literatura de specialitate, Kamstra 

et al. afirmă că schimbarea tiparelor de somn în jurul orarului de vară ar afecta judecata și ar 

mări starea de anxietate, ceea ce ar determina investitorii să caute siguranță și să evite asumarea 

	
73	„efectul lunar nu depinde de locațiile geografice ale investitorilor. Ciclurile lunare sunt de 
asemenea previzibile. O relație între ciclurile lunare și randamentul stocurilor va indica faptul că 
prețurile acțiunilor sunt previzibile într-un mod nerelaționat cu fundamentele economice, ceea ce 
reprezintă o încălcare puternică a ipotezei eficiente a pieței.” (t. a.)	
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riscurilor. O astfel de schimbare a comportamentului ar duce la deprecierea prețurilor acțiunilor. 

Într-un studiu ulterior, Kamstra et al. (2003) au examinat impactul tulburării afective sezoniere 

asupra randamentelor pieței bursiere. Bazându-se pe dovezile psihologice și clinice care arată că 

nopțile mai lungi determină stări de depresie mai frecvente, autorii au presupus că nopțile mai 

lungi ar trebui să fie asociate cu randamente mai mici ale acțiunilor din cauza efectului denumit 

winter blues. Părerile sunt împărțite. O cercetare similară (Worthington, 2003), a fost efectuată și 

pe piața australiană care contravine însă constatărilor făcute de Kamstra et al. (2000). Hirshleifer 

și Shumway (2003), bazându-se pe dovezile psihologice că vremea însorită este asociată cu o 

dispoziție optimistă, constată în studiul întreprins că soarele este puternic corelat cu revenirea 

prețului acțiunilor. 

 

3.5.4. Relația dintre variabilele meteorologice și comportamentul investițional 

Din documentările efectuate rezultă existența unei literaturi extrem de ample referitoare 

la legăturile dintre variabilele meteorologice și comportamentul uman, în speță cel financiar al 

investitorilor. Cercetătorii consideră că (,) condițiile meteorologice afectează starea de spirit sau 

provoacă o stare de spirit nepotrivită, ceea ce, la rândul său, se reflectă și în comportamentul 

financiar. Variabilele referitoare la vreme, din categoria celor studiate mai mult, includ cantitatea 

de soare (sub raportul lumină-întuneric), a precipitațiilor, umiditatea, temperatura, viteza și 

direcția vântului, presiunea barometrică etc. În ansamblu, observațiile cercetărilor sugerează că 

temperaturile foarte mari sau foarte scăzute tind să provoace stări de agresiune, iar temperaturile 

ridicate pot provoca isterie și apatie. Agresiunea ar putea avea ca rezultat o asumare mai mare a 

riscului, în timp ce apatia poate împiedica asumarea riscurilor investiționale. Teoretic, se 

consideră că temperaturile mai scăzute ar putea să fie legate de randamente mai mari ale 

acțiunilor, dar și temperaturile mai ridicate ar trebui asociate de randamente mai mari. 

Examinarea mai multor piețe bursiere la nivel mondial arată, în cadrul studiilor efectuate pe 

această temă, o corelație semnificativă statistic, negativă între temperatură și rentabilitate în 

întreaga gamă de temperaturi. Apatia domină agresivitatea atunci când temperatura este ridicată. 

Hirshleifer și Shumway (2003) au folosit date despre indici bursieri din 26 de țări. Ei au 

constatat că soarele are o corelație pozitivă semnificativă cu randamentul acțiunilor. Cu toate 

acestea, ei au concluzionat că utilizarea timpului ca factor determinant al unui model de 

tranzacții de acțiuni este eficientă numai pentru investitorii cu costuri reduse de tranzacționare.  

Finlanda a oferit un cadru minunat pentru a testa dacă starea de spirit indusă de vreme are 

un impact semnificativ asupra comportamentului investitorilor în cadrul activității de 

tranzacționare (Kaustia & Rantapuska, 2013). Pe baza rezultatelor, autorii recunosc că nu pot 
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concluziona dacă acest efect chiar are loc. Nici soarele, nici temperatura, nici precipitațiile 

puternice nu oferă dovezi suficiente care să demonstreze o tulburare afectivă sezonieră în măsură 

să afecteze tendința de a cumpăra sau vinde acțiuni. În schimb, s-au putut înregistra dovezi 

semnificative din punct de vedere statistic ale efectului pozitiv asupra volumului vânzărilor.  

Jacobsen și Marquering (2008) susțin că nu există nici un efect negativ al temperaturii 

asupra randamentelor acțiunilor, deși autorii nu resping ideea că există o anomalie sezonieră 

puternică: randamentele acțiunilor par să fie mai mici vara și toamna și mai mari în lunile de 

iarnă și primăvară.  

 

3.5.5. Modele comportamentale generate de timpul liber/sărbători 

Aceste anomalii sunt justificate de alți autori din perspectiva efectului de vacanță. În 

perioadele de sărbătoare, în special în cele premergătoare vacanțelor, se observă randamente mai 

mari decât cele normale ale acțiunilor. Nevoia de a finanța consumul legat de concediu ar putea 

explica modelele din timpul sărbătorilor de vară („vinde în luna mai/cumpără înapoi de 

Halloween”), dar este necesară o ipoteză mai rafinată pentru a explica vânzările înainte de sfârșit 

de săptămână și alte sărbători scurte. O explicație ar putea fi legată de faptul că randamentele 

mai mari înainte de o perioadă de sărbătoare sunt rezultatul unui sentiment pozitiv. Oamenii 

așteaptă cu nerăbdare perioada de vacanță, sunt mai optimiști, se concentrează asupra 

activităților care nu mai țin de activitatea profesională și, prin urmare, ezită să-și schimbe sau să 

închidă pozițiile pe care le dețin pe piață. Pe de altă parte, nu se exclude nici posibilitatea ca 

efectul să se înscrie în cadrul celorlalte sezoniere, deja documentate. Aceasta înseamnă că, 

pentru a stabili dacă există cu adevărat o anomalie a concediului, trebuie eliminată posibilitatea 

ca vacanța să capteze alte efecte calendaristice. Este documentat faptul că, spre exemplu, pe 

piața israeliană randamentele sunt mai mici în jurul sărbătorii de Yom Kippur, care se 

caracterizează printr-o atmosferă austeră, de penitență, și mai ridicate în prejma sărbătorii Rosh 

Hashaná, care grupează tradiții vesele, plăcute de început de an.  

Sărbătoarea Ramadamului este un alt caz supus analizei privind efectele impactului 

afectiv sezonier asupra randamentului pieței de capital (Al-Hajieh, Redhead & Rodgers, 2011). 

Autorii analizează dacă acest eveniment se reflectă sau nu în cadrul efectelor anomaliilor 

calendaristice pozitive pe piețele bursiere islamice din Orientul Mijlociu, luând ca interval 

perioada 1992-2007. Al-Hajieh et al. constată dovezi relevante ale efectelor calendaristice 

semnificativ pozitive cu privire la întreaga perioadă a Ramadanului în majoritatea țărilor 

islamice și susțin că acest lucru poate fi atribuit sentimentului pozitiv al investitorului. Deși 

Ramadanul este un moment de sărbătoare pentru musulmani, acesta poate fi, de asemenea, un 
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moment de incertitudine și acest lucru pare să aibă drept consecință faptul că evenimentul nu are 

efecte pozitive uniforme pe tot parcursul. Se constată că rentabilitatea pieței în prima și ultima zi 

a Ramadanului înregistrează niveluri ridicate ale variației care sunt semnificative statistic de la 

an la an. Se susține că acest lucru poate fi atribuit efectelor legate de sincronizare, care amplifică 

impactul schimbărilor de dispoziție asociate cu această perioadă.  

Białkowski, Etebari și Wisniewski (2011) au investigat randamentul acțiunilor în timpul 

Ramadanului pentru 14 țări predominant musulmane, între anii 1989-2007. Autorii au verificat 

dacă efectul se datorează lichidității pieței, lungimii perioadei de post, fluctuațiilor valutare și 

unor anomalii calendaristice bine cunoscute, în special efectele de luni, ianuarie și de Halloween. 

Nici unul dintre acești factori nu au explicat/afectat rezultatele. Białkowski et al. concluzionează 

că rezultatele sunt anormale și incompatibile cu noțiunea de eficiență a pieței. Rezultatele au 

arătat că randamentele stocurilor în timpul Ramadanului sunt semnificativ mai mari și mai puțin 

volatile decât în restul anului. De asemenea, nu s-au înregistrat scăderi considerabile ale 

lichidității pieței. 

 

3.5.6. Alte evenimente exogene sezoniere care influențează comportamentul și 

sentimentul investitorilor 

Studii și date concrete, clare, cu privire la efectele stărilor afective sezoniere asupra 

randamentului titlurilor financiare sunt impresionant de numeroase. Efectul finalului de 

trimestru, efectul ciclului anual de optimism la nivel mondial, efectul Halloween, ciclul de 12 

luni pentru efectul randamentului acțiunilor, efectul punctului de la mijlocul anului, efectul de 

doi ani, performanța sectorului pe luna calendaristică, efectul cea mai rea și cea mai bună din 

zilele anului, efectul lunar, efectul de la sfârșitul lunii, efectul zilei de muncă, ziua efectului 

plăților dividendelor, efectul zilele de expirare a opțiunilor de tranzacționare, efectul de la 

jumătatea zilei (randamente anormal de scăzute în mijlocul unei sesiuni de tranzacționare, 

însoțite de o scădere puternică a volumelor de tranzacționare), efectul de ultimă oră și primă oră 

(ultima oră de tranzacționare fiind cea mai bună și prima oră fiind cea mai proastă din punct de 

vedere al randamentelor), anomalia timpului zilei (cu valori mobiliare care tind să fie în urcare în 

primele 45 și ultimele 15 minute ale zilei de tranzacționare) etc. sunt doar câteva dintre 

nenumăratele anomalii care fac obiectul studiilor privind evenimentele exogene care influențează 

comportamentul și sentimentul investitorilor. Toate acestea conduc la schimbări în optimismul 

sau aversiunea față de risc, sau ambele, dispoziții care, la rândul lor, afectează deciziile de 

tranzacționare. 
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Literatura existentă recunoaște, de asemenea, că religiozitatea, interacțiunile sociale și 

normele sociale pot influența deciziile de investiții ale indivizilor și instituțiilor financiare, 

precum și decizia corporativă în general. Aceste studii demonstrează că prețurile acțiunilor de pe 

piață pot fi influențate de schimbările în starea emoțională a investitorilor chiar și atunci când 

evenimentele de bază sunt neutre din punct de vedere economic, din perspectiva costurilor și 

beneficiilor directe.  
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4. ANALIZA TEHNICĂ - EXPRESIE GRAFICĂ A SENTIMENTELOR 

 

4.1. ANALIZA TEHNICĂ - CONCEPT ŞI INDICATORI 

În lumea versatilă a investițiilor de capital, participanții la piață au încercat să descopere 

și apoi să rafineze instrumente de lucru pentru o mai bună înțelegere a valorii acțiunilor și o 

estimare cât mai fidelă a valorii viitoare a acestora. Două teorii s-au conturat în acest sens - 

analiza fundamentală și analiza tehnică -, ele făcând parte intrinsecă din instrumentarul de lucru 

al participantului la piață. Folosite de toate categoriile de participanți și având arie de 

aplicabilitate pentru toate instrumentele financiare tranzacționabile, aceste sisteme de analiză au 

oferit utilizatorilor complementaritate în actul decizional și au contribuit definitoriu în 

configurarea majorității deciziilor luate de fiecare participant la piață, indiferent de profilul său 

investițional. Planul de investiții, obiectivele pe termen scurt, mediu sau lung, aversiunea la risc 

a participantului la piață sunt elemente preeminente care conturează nevoia de studiu și explorare 

a pieței, rezultând astfel tipul de analiză care se potrivește mai bine scopurilor sale. Într-o 

apreciere generalizatoare, se poate spune că investitorul clasic, cu un orizont de investiție mediu-

lung, utilizează analiza fundamentală pentru selecția companiilor din portofoliul său, în timp ce 

participantul cu un orizont scăzut de deținere a unui activ financiar folosește cu precădere 

instrumentele analizei tehnice pentru optimizarea speculațiilor sale. În realitate, se observă cu 

preponderență o îmbinare a utilizării ambelor teorii de către participanții la piață, aceștia 

încercând adeseori să facă și o bună selecție de companii pe criterii fundamentale, dar și un 

market timing (ajustare a portofoliului pe termen scurt), în funcție de semnalmentele rezultate 

din studiul analizei tehnice.  

Dacă analiza fundamentală conferă o valoare intrinsecă unei companii și un preț estimat 

viitor al acesteia în funcție de contextul prezent și cel preconizat, analiza tehnică propune o 

expresie grafică a viitorului unei acțiuni având la bază evoluția istorică a acesteia. În subsidiar, 

aceste expresii grafice sunt urme, indicii, semnale, predilecții, șabloane comportamentale ce 

rezultă din îmbinarea permanentă a sentimentelor participanților la piață, în funcție de contextul 

local și internațional, ciclul economic, sinergii între tipuri diferite de piețe etc. Comportamentul 

participanților la piață este repetitiv, la baza planurilor lor investiționale stând adesea aceleași 

elemente de decizie care sunt amplu influențate de sentimentul uman. Altfel spus, euforia, teama, 

energia, panica sunt și vor rămâne elemente ce se vor evidenția asemănător în graficele analizei 

tehnice, motiv pentru care se poate aprecia că analiza tehnică este un bun instrument de studiu al 

sentimentului pieței. Într-o lume perfectă a investițiilor, graficele acțiunilor ar trebui să surprindă 

permanent valoarea intrinsecă a unei companii. În lumea reală, graficele companiilor reflectă 
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valoarea intrinsecă a acestora, afectată permanent de sentimentul participanților la piață. Analiza 

tehnică constituie astfel interfața dintre fundament și sentiment, o bună cunoaștere a indiciilor 

oferite de aceasta contribuind la o mai clară înțelegere a contextului prezent și viitor al pieței de 

capital. 

Analiza tehnică a fost dezvoltată de Charles Dow în jurul anului 1900 şi se bazează pe 

principii precum: tendinţa naturală a preţului; preţul cuprinde toate informațiile prezente; suport 

şi rezistenţă; linii de trend; oscilatori; indicatori; formațiuni grafice; divergente etc. 

În teoria modernă a analizei tehnice se merge spre o abordare fractalică a acesteia, 

lucrarea dedicată acestei idei revoluționare aparținând matematicianului Benoit Mandelbrot 

(2004). Acest concept are la bază evoluția ciclică a pieței și similitudinea dinamicii ei cu aceea a 

compunerii și exprimării fractalilor care surprind patternuri ce se repetă în aceleași forme și pe 

baza acelorași criterii.   

John Murphy, unul dintre cei mai apreciați analiști tehnici, pornește în lucrarea sa 

dedicată studiului analizei tehnice (Murphy, 1999) de la următoarele premise, despre care se 

poate spune că stau la baza acestei arte: 

- Evoluția pieței include toate informațiile. 

- Prețurile se mișcă în trenduri. 

- Istoria se repetă. 

- Sursele de informare necesare sunt prețul, volumul și open interest. 

Potrivit lui John Murphy (1999), există 10 legi ale analizei tehnice, legi expuse în 

continuare: 

1. Identifică trendurile – un investitor începe studiul tehnic al unei acțiuni pe un 

timeframe de o lună și un interval de timp de câțiva ani pentru a identifica trendurile pe 

termen lung. O astfel de viziune oferă chartistului o imagine de ansamblu a pieței și poate 

apoi coborî spre timeframeuri inferioare care îi vor permite tranzacționare daily și intra-

day. 

2. Identifică trendul momentului și mergi cu el. Cumpără corecțiile în trendurile 

ascendente și reboundurile în trendurile descendente. 

3. Trasează liniile de trend și urmărește momentele când acestea sunt depășite de 

evoluția prețului. 

4. Folosește indicatorul moving average convergence divergence. 

5. Descoperă punctele de suport și rezistență. În aceste zone trebuie plasate ordinele 

de cumpărare, respectiv vânzare. 
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6. Folosește average directional movement pentru a ști dacă piața se află într-un 

trend sau într-un moment de repaus. 

7. Urmărește mediile mobile pentru a identifica momente de cumpărare sau vânzare 

pe instrumentele financiare  care fac obiectul studiului. Combinațiile de medii mai rapide 

cu medii mai puțin rapide generează semnale pentru orice interval de timp ales. Cel mai 

bine ele funcționează în piețe bullish. 

8. Corecția unui trend înregistrează cel mai adesea o retragere între 38 și 62% din 

acesta. Un pullback se oprește până în 38%. 

9. Volumul este un element definitoriu pentru confirmarea validității presupunerilor 

tehnice făcute. Volumul este un element premergător prețului. 

10. Urmărește oscilatorii care oferă informații despre supracumpărare sau 

supravânzare. Relative strenght index și Stochastic sunt foarte folositori prin verificarea 

parametrilor în care se află și emiterea de concluzii în funcție de acești parametri. 

 

4.1.1. Teoria Dow 

Charles Dow și partenerul sau Edward Jones au fondat în 1882 compania Dow Jones & 

Company. Chartiștii de astăzi agreează la unison opinia că bazele analizei tehnice au fost puse de 

cei doi prin editorialele lor din presa vremii. În iulie 1884, Dow face un pas mai departe, 

publicând primul indice compozit al pieței americane ce avea în componență 11 titluri, 

considerând că în acest fel se oferă o imagine concludentă asupra stării economiei țării. 

Teoria lui Dow pleacă de la aserţiunea că piaţa evoluează în trenduri care îi  determină 

orientarea pe termen scurt, mediu sau lung. Prin urmărirea și observarea acestor trenduri se pot 

face estimări ale tendinţei generale a pieţei. Trendul crescător este caracterizat de Dow ca fiind 

trendul în care fiecare rally succesiv închide la un preț superior rally-ului precedent, situație în 

care se înregistrează higher highs și higher lows. Un trend este format din trei părți, și anume 

primar, secundar și minor. Trendul primar sau principal este ciclul pe termen lung care conduce 

piaţa în sus sau în jos, putând acoperi o perioadă ce se numără în ani de zile. Acest tip de 

fluctuaţie indică tendinţa generală a pieţei. 

Evoluțiile secundare se manifestă sub forma unor corecții asupra trendului. Durata 

acestor trenduri secundare se poate întinde de la cel puţin două săptămâni la câteva luni. Spre 

exemplu, piața românească de capital a înregistrat un trend primar ascendent între anii 2000 și 

2007, fiecare an conținând trenduri secundare de corecție, și a intrat pe trend descendent 

începând cu anul 2008, cu corecții pozitive similare.  
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Graficul 4.1: Evoluția Indicelui BET în perioada 1997 – 2010 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Graficul 4.2: Detaliu: Corecții ale trendului descendent în perioada 2007-2009 

 
Sursa: prelucrările autorului 
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Trendul major se identifică prin faza de acumulare, participarea publicului și faza de 

distribuție. În faza de acumulare participă cel mai adesea investitorii sofisticați, bine informați. 

Publicul intră pe trend când cumulul de evenimente, știri, date etc. din piață devin ușor de 

analizat și continuă practic mișcarea inițiată de profesioniști. Ultima fază este cea a distribuției, 

moment în care presa abundă în știri despre trendul format și evoluția înregistrată. Acesta este de 

altfel și momentul în care investitorii sofisticați aleg sa iasă din trend. 

Un element de importanță majoră în teoria Dow este dat de studiul volumului. Dow 

insistă asupra conceptului că volumul este cel care prin dimensiunea sa confirmă un trend, 

afirmând că acesta trebuie să crească în sensul direcției trendului. 

De asemenea, teoria clasică a lui Dow utilizează realizările relative a două medii - media 

industriilor și media transporturilor -, pentru a identifica poziţia pieţei. O piaţă puternică, cu o 

tendinţă continuă, fie că este bull market sau bear market, este cea pe care ambele medii se 

mişcă în aceeaşi direcţie. Când mediile au tendinţe opuse, piaţa este considerată slabă sau 

nehotărâtă. 

Există și o serie de critici care se pot aduce teoriei lui Dow. Critica cea mai des întâlnită 

este legată de întârzierea cu care un semnal de cumpărare sau vânzare este generat prin aplicarea 

acestei teorii, statistic observând că se pierde 20 - 25% din amplitudinea mișcării până la 

generarea acestuia. Replica oferită acestui  gen de critică de către cei care folosesc cu succes 

teoria Dow în gestionarea tranzacțiilor este cea potrivit căreia teoria în cauză nu este anticipativă, 

ci un trend following sistem (sistem de tranzacționare care urmărește identificarea trendurilor și 

nu anticiparea acestora). 

În studiul teoriei Dow se are în vedere interpretarea grafică a unei multitudini de 

formațiuni grafice care, coroborate cu dimensiunea volumelor tranzacționate, dau ipoteze 

pertinente de lucru pentru toate categoriile de participanți la piață. De remarcat, pe scurt, paleta 

largă de formațiuni și elemente grafice utilizate: gap-uri (breakway, runaway și exhaustion), 

triunghiuri (ascendente, descendente, simetrice), steaguri și fanioane, formațiuni pană și 

rectangulare, formațiuni diamant, head and shoulders, nivele suport și  rezistență, retrageri 

Fibonnaci, speed lines, fan lines, canale de evoluție, spikes și  key reversal, dublu top și dublu 

bottom, medii mobile simple și exponențiale etc.  

Toate aceste strategii comportă în studiul lor și noțiunea de timp sau timing. Analiștii 

Dow se află adesea în ipostaza de a acționa anticipativ sau reacționa după confirmare în fața unei 

formațiuni grafice. Spre exemplu, în cazul mișcării prețului spre un nivel important, un investitor 

poate fi anticipativ și poate risca o poziție în ideea completării scenariului de spargere. O astfel 

de alegere este într-adevăr mai riscantă, dar aduce și unele beneficii materiale mai consistente 
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dacă se confirmă. Pe de altă parte, o așteptare a confirmării spargerii nivelului conferă mult mai 

multă siguranță, dar și un profit mai redus. Aceste întrebări legate de timing apar în special în 

cazul nivelelor de suport și rezistență, în tratarea gap-urilor, în studiul liniilor de trend sau al 

rațiilor Fibonacci. 

        Analiza Tehnică Modernă este mai eficientă şi mai profitabilă decât cea Clasică deoarece 

are capacitatea - prin aplicarea unor teorii complexe și cu grad mare de sofisticare - să ofere 

criterii de selecție,  timing și semnal, în asemenea măsură încât profiturile să fie maxime, iar 

riscurile minime. În ajutorul acestor tehnici moderne de tranzacționare, vine tehnologia 

computerizată care oferă, prin mii de programe informatice, o multitudine de criterii, indicatori și 

interpretări ce conduc la concluzii pertinente asupra evoluției viitoare a unui instrument financiar 

supus studiului. Undele Elliott, Wolfe, studiile Jenkins, metoda Gann sau analiza pitchfork 

integrată sunt doar câteva exemple de analize tehnice moderne.       

 

4.1.2.  Teoria valurilor Elliott 

Bazele acestei teorii au fost puse de către Ralph Elliott în prima parte a secolului al XX-

lea (Frost & Prechter, 2005). Teoria sa pornește de la o observație a lumii înconjurătoare, lume 

în care ciclicitatea evenimentelor sociale, acțiunea și reacțiunea maselor și a factorilor ce fac 

parte din natură cunosc o lege nescrisă a armoniei evoluției în valuri. Plecând de la aceste 

observații, Ralph Elliott a emis o teorie ce îi poartă numele și care tratează piețele de capital, 

descriind caracterul ciclic al acestora și mișcarea lor într-o succesiune de „unde”. Elliott a descris 

13 forme de valuri ce sunt repetitive ca formă, dar nu neapărat ca durată în timp sau amplitudine. 

Ulterior a explicat modul în care aceste forme comunică între ele și modul în care generează 

imagini mai amănunțite sau mai largi ale acelorași tipuri de unde. Într-un fel, Elliott este un 

antemergător al teoriei fractalilor, teorie recentă care studiază aceeași ciclicitate și repetitivitate a 

fenomenelor și elementelor din mediul înconjurător. Revenind la principiile teoriei Elliott, 

trebuie făcută mențiunea că această teorie nu  este în mod esențial un instrument de previzionare 

a prețului, ci mai degrabă face o descriere detaliată a ipostazei pieței în care ne aflăm și 

îndeamnă participantul la piață să ia anumite decizii în cunoștință de cauză. Elliott descrie fluxul 

pieței printr-o succesiune de mișcări de dimensiune și timp diferite, care conturează unde 

impulsive și corective. O mișcare (pattern) impulsivă este în sensul direcției dominante a pieței, 

iar cea corectivă, după cum îi spune și numele, este o corecție a trendului dominant. 

Teoria Elliott explică de fapt, printr-o transcriere grafică, psihologia maselor ce participă 

la actul de tranzacționare. Undele, subundele, corecțiile, pattern-urile impulsive etc. sunt ilustrări 
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ale multitudinii de circumstanțe în care piața se consumă din punct de vedere psihologic și alege 

să conecteze aceste evoluții în timp. 

  Întotdeauna, un pattern impulsiv este compus din cinci valuri, în timp ce pattern-ul 

corectiv conține doar trei astfel de valuri. La rândul lui, pattern-ul impulsiv are în construcția sa 

trei valuri impulsive și două corective. 

În concluzie, se poate spune că: 

- Undele impulsive au 5 subunde. 

- Îndată ce un trend impulsiv de cinci unde se termină, este urmat de un trend 

corectiv ABC sau o corecție complexă w-x-y. 

- Subundele 1-3-5 sunt impulsive și se compun, la rândul lor, din cinci unde. 

- În succesiunea de unde din cadrul swingului impulsiv, undele doi și patru sunt 

corective. 

- Una dintre undele impulsive va fi extinsă sau supra extinsă. De obicei, acest rol 

revine undei trei. În piețele de mărfuri se întâmplă adesea ca această undă extinsă să fie 

unda cinci. 

- Undele impulsive ne-extinse sunt asemănătoare ca dimensiune și durată în timp. 

Un astfel de ciclu poate fi descris grafic în modul următor: 

 
Graficul 4.3: Valuri Elliott – Cinci unde ascendente și corecție din trei unde descendente 

 
Sursa: prelucrările autorului 
 

Observăm, așadar, că trendul impulsiv este format din W1-W5, iar trendul corectiv este 

format din ABC. În cadrul pattern-ului impulsiv, undele W1, W3 și W5 sunt la rândul lor 

impulsive. Dacă intrăm pe un time frame inferior, constatăm aplicabilitatea regulei ciclicității și 

repetitivității prin descoperirea a altor cinci subunde în unda primară W1, care vor avea aceleași 

reguli de compunere precum cele din trendul imediat superior. Din acest  motiv, o analiză top-

1 

2	

3	

4	

5	

A	

B	

C	



	 158	

down este întotdeauna indicată pentru a trasa cu exactitate undele care definesc piața la 

momentul studiului. 

Pattern-urile impulsive se împart în două mari categorii, în funcție de gradul de extensie 

al undei W4. Astfel, avem pattern-uri non-overlaping, care sunt și cele mai frecvente (90% din 

cazuri), și în care unda W4 nu coboară până în teritoriul undei W1, și pattern-uri overlaping, 

când W4 intră în teritoriul W1. Din acest motiv, un pattern non-overlaping este mai înalt decât 

un pattern overlaping, ceea ce înseamnă că se consumă mai multă energie. 

Pentru identificarea riguroasă a undelor unui pattern impulsiv există o serie de reguli ce 

trebuie respectate. Spre exemplu, în cazul pattern-ului non-overlaping sunt trei reguli: 

- W2 nu are voie sa coboare sub originea lui W1. 

- W3 nu poate fi cea mai scurtă dintre W1 și W5, adică dintre subundele impulsive. 

Poate fi maximum egală. 

- W4 nu are voie să intre în teritoriul lui W1. 

Pattern-ul corectiv apare sub forma corecțiilor simple sau corecțiilor complexe. 

Corecțiile complexe sunt două sau trei corecții simple ( abc-x-abc sau w-x-y-x-z) unde x este o 

corecție de legătură și apare cel mai adesea sub forma unui zig-zag. 

Corecțiile simple apar sub trei forme: 

- flat: 3-3-5, semnificând numărul de subunde ce formează fiecare undă a corecției 
abc. 
- zig-zag: 5-3-5. 

- triunghi: 3-3-3-3-3. 

Tragem concluzia că dacă o undă corectivă începe cu cinci subunde, aceasta nu poate fi 

decât un zig-zag, ceea ce este de mare ajutor, deoarece putem face proiecții de preț și timp 

asupra locului și momentului când mișcarea corectivă se va încheia. 

 
Graficul 4.4: Corecție 3-3-5 

 
Sursa: prelucrările autorului 
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Graficul 4.5: Corecție 5-3-5  

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

 

Graficul 4.6: Corecție 3-3-3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrările autorului 

 

Trebuie de menționat faptul că niciodată prima undă a corecției nu poate fi un triunghi. 

Un triunghi închide cel mai adesea o corecție complexă. 

În cazul corecțiilor complexe se discută despre unda x de legătură, care în cele mai 

numeroase cazuri ia forma unui zig-zag. O ilustrare grafică a unei corecții complexe duble este 

următoarea: 

 

 

 

 

A	

B	

C
A	

ZIG-ZAG:	5-3-
5	

TRIUNGHI:	3-3-3-3-3	



	 160	

Graficul 4.7:  Corecție complexă dublă 

 
Sursa: prelucrările autorului 
 

Rolul de anticipare al teoriei Elliott se este pus în valoare prin conturarea de puncte de 

preț și timp pentru evoluțiile instrumentelor financiare. Dacă identificăm unda și subunda în care 

ne situăm, putem cu ușurință să facem o cartografiere a evoluției viitoare a pieței prin 

presupunerea celor mai probabile momente în care respectivul titlu financiar va intra în subunda 

următoare. De mare ajutor în acest sens sunt rațiile Fibonacci: 

 
Tabelul 4.1: Rațiile și seria Fibonacci 

Ratii Fibonacci Seria Fibonacci 

    

0.236 3 

0.382 5 

0.618 13 

1.618 89 

2.618 233 

4.236 377 

Sursa: prelucrările autorului 

 

În graficul de mai jos se poate observa modul în care se folosește anticiparea mișcării 

undei corective patru și a ultimei unde din patternul impulsiv în formare. Completarea mișcării 
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se urmărește pas cu pas. Într-o primă fază se remarcă o terminare a undei impulsive trei și 

începerea corecției ABC prin unda patru. Cel mai bun moment pentru intrarea în poziții va fi dat 

de unda B a lui ABC și apoi subundele impulsive unu și trei din unda cinci. 

 
Graficul 4.8: Proiecție corecție unda patru și impuls unda cinci 

 
Sursa: marketoracle.co.uk 
 

Și această teorie are criticii săi, ca și în cazul teoriei Dow. Complexitatea teoriei și gradul 

uriaș de efort intelectual ce trebuie depus pentru pătrunderea în tainele acesteia reprezintă primul 

factor generator de critică din partea acelora care nu o stăpânesc suficient de bine. Previzionarea 

cu o eroare de o zi sau două a momentului de întoarcere a unei piețe din bearish în bullish poate 

părea, pentru unii, ceva de neconceput în contextul în care mulți au probleme în a anticipa starea 

prezentă a pieței. O altă situație cu impact puternic asupra credibilității acestei teorii este cea în 

care poziția elliottistului practicant este total diferită de cea a majorității pieței, aspect ce pune o 

presiune crescândă pe adepții acestei teorii, deoarece trebuie să înfrunte punctul de vedere 

majoritar al maselor. 

În completarea teoriei Elliott au apărut o serie de studii moderne care tratează această 

teorie într-o manieră exhaustivă. Un reprezentant de seamă este Glenn Neely care îmbunătățește 

teoria Elliott, propunând curentul denumit Neowave. Autorul contribuie prin noțiuni 



	 162	

suplimentare, precum regulile de proporționalitate, acțiunile direcționale și nedirecționale, 

extensiile Neely, regulile de complexitate, teoria valurilor lipsă, similaritățile preț-timp, regula 

logicii contrariene (Neely, 1990). 

 
Graficul 4.9: Interpretare evoluție DJIA cu ajutorul Elliott Waves și Teoria Dow 

 
Sursa: stockcharts.com 
 

4.1.3. Teoria undelor Wolfe 

Un alt protagonist pe scena tranzacționării cu ajutorul undelor este Bill Wolfe. Acesta 

abordează piața și mișcările acesteia prin încadrarea în cinci unde ce trasează o proiecție de preț  

cu ajutorul punctelor 1 – 4, denumită de el EPA  (Estimated Price at Arrival) și o proiecție de 

timp ca apexul extensiilor liniilor ce se formează din punctele 2-4 și 1-3-5, denumita ETA 

(Estimated Time of Arrival). Undele Wolfe iau naștere în zone de echilibru – zone de evoluție 

laterală cu acumulare de energie. În această zonă se consumă primele patru unde de evoluție, 
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urmând ca ultima undă, unda cinci, să cunoască cea mai mare volatilitate și să consemneze 

ieșirea din starea de echilibru (Wolfe, Wolfe, 2013). 

 
Graficul 4.10: Target line & ETA pentru S&P 500 – timeframe 1 minut 

 
Sursa: www.wolfewave.com 
 

O variantă aplicată se poate observa în graficul de mai jos ce cuprinde evoluția aurului 

într-un interval din 2011. Proiecția Wolfe 1-4 oferă cu exactitate evoluția aurului și atingerea 

maximului de 1.900 USD /uncie. 

 
Graficul 4.11: Gold – proiecție unde Wolfe pentru evoluție Gold ian. - oct. 2011 

 
Sursa: prelucrările autorului 
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4.1.4. Teoria Jenkins 

Michael Jenkins, cunoscut analist al pieței americane, a surprins lumea financiară după ce 

a prevăzut exact ziua în care s-a produs crash-ul financiar din 1987. Previziunile sale au punctat 

cu aceeași exactitate momentele de maxim ale pieței din 1990 și 1998, precum și piața bear din 

anul 2000. A prezis, de asemenea, și momentul de maxim al piețelor din anul 2007, și a descris 

viitoarea prăbușire a piețelor ca efect al procesului de deleveraging al băncilor. În cartea sa 

intitulată The secret science of the stock market (Jenkins, 2004), autorul face o expunere 

academică asupra teoriei piețelor de capital prin prisma examinării importanței confluenței timp-

preț, plecând de la simpli vectori și ajungând până la arce de cerc, rădăcini și logaritmi. Plecând 

de la teoria lui Gann, care postulează că, în evoluția sa, prețul întâlnește timpul creând o 

confluență care este totodată semnalul unei reversii, Michael Jenkins a descris ulterior liniile 

adevărate de trend. 

 

4.1.4.1. JTTL lines – liniile adevărate de trend Jenkins 

O linie JTTL este o linie de trend ce face conexiunea între un punct pivotal extrem (punct 

de minim în cazul unui trend ascendent și punct de maxim în cazul unui trend descendent) și 

punctul pivotal obținut prin „ridicarea la pătrat” a lui Gann (Gann square of nine). 

Studiul efectuat de Jenkins reușește să traseze pe un grafic o proiecție  a locului unde 

prețul întâlnește timpul sau, altfel spus, definește confluența preț-timp. 

Aplicație 

Pentru trasarea liniilor Jenkins, în exemplul de mai jos a fost aleasă compania SNP 

Petrom. S-a identificat minimul înregistrat de preț în februarie 2009 (1,115 ron/acțiune) și 

folosind  rădăcina pătrată a lui Gann reies proiecțiile 1*360, 2*360 etc. până la 8*360. De 

asemenea, s-au poziționat pe grafic ciclurile de timp pentru studiul daily - 50% din perioada de 

252 de zile pentru grafice daily și fracțiile corespondente Gann: 12.5, 25, 37.5, 50. 

  Trebuie de făcut mențiunea că în funcție de timeframe-ul ales ciclurile de timp sunt 

diferite după cum urmează: 

• 252 de zile pentru grafice daily și fracțiile corespondente Gann. 

• 52 de perioade pentru chart-uri weekly. 

• 390 minute pentru piața americană 

• Pt Dax futures 14 bare de 60 de minute pentru studiu pe o zi. 

• 24 de ore pentru piața forex. 

•  
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Graficul 4.12: SNP Petrom: JTT Lines 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

În graficul de mai sus se observă cum evoluția pieței a ajuns la începutul lunii august în 

zona confluentă de preț-timp dată de ciclul 7*360 și JTTL2, zona devenind un puternic punct de 

reversal. De asemenea, se constată că ciclurile de preț 7*360 și 8*360 sunt niveluri de suport 

reprezentative pentru evoluția acțiunii, motiv pentru care trebuie urmărite cu atenție confluențele 

de timp cu aceste niveluri și evoluția prețului în cadrane diferite de preț-timp. 

 

Graficul 4.13: SNP Petrom: Gann square of nine 

    Ciclul 1        Ciclul 2        Ciclul 3        Ciclul 4 
360° 1,252.6  360° 1,398.1  360° 1,551.7  360° 1,713.3 

348.75° 1,248.1  348.75° 1,393.5  348.75° 1,546.8  348.75° 1,708.1 

337.5° 1,243.7  337.5° 1,388.8  337.5° 1,541.9  337.5° 1,702.9 

326.25° 1,239.3  326.25° 1,384.1  326.25° 1,537.0  326.25° 1,697.8 

315° 1,234.9  315° 1,379.5  315° 1,532.1  315° 1,692.6 

303.75° 1,230.5  303.75° 1,374.9  303.75° 1,527.2  303.75° 1,687.5 

292.5° 1,226.2  292.5° 1,370.2  292.5° 1,522.3  292.5° 1,682.4 

281.25° 1,221.8  281.25° 1,365.6  281.25° 1,517.4  281.25° 1,677.2 
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270° 1,217.4  270° 1,361.0  270° 1,512.6  270° 1,672.1 

258.75° 1,213.1  258.75° 1,356.4  258.75° 1,507.7  258.75° 1,667.0 

247.5° 1,208.7  247.5° 1,351.8  247.5° 1,502.9  247.5° 1,661.9 

236.25° 1,204.4  236.25° 1,347.2  236.25° 1,498.0  236.25° 1,656.8 

225° 1,200.0  225° 1,342.6  225° 1,493.2  225° 1,651.7 

213.75° 1,195.7  213.75° 1,338.0  213.75° 1,488.3  213.75° 1,646.7 

202.5° 1,191.4  202.5° 1,333.5  202.5° 1,483.5  202.5° 1,641.6 

191.25° 1,187.1  191.25° 1,328.9  191.25° 1,478.7  191.25° 1,636.5 

180° 1,182.8  180° 1,324.3  180° 1,473.9  180° 1,631.5 

168.75° 1,178.5  168.75° 1,319.8  168.75° 1,469.1  168.75° 1,626.4 

157.5° 1,174.2  157.5° 1,315.3  157.5° 1,464.3  157.5° 1,621.4 

146.25° 1,169.9  146.25° 1,310.7  146.25° 1,459.6  146.25° 1,616.4 

135° 1,165.6  135° 1,306.2  135° 1,454.8  135° 1,611.3 

123.75° 1,161.4  123.75° 1,301.7  123.75° 1,450.0  123.75° 1,606.3 

112.5° 1,157.1  112.5° 1,297.2  112.5° 1,445.3  112.5° 1,601.3 

101.25° 1,152.9  101.25° 1,292.7  101.25° 1,440.5  101.25° 1,596.3 

90° 1,148.6  90° 1,288.2  90° 1,435.8  90° 1,591.3 

78.75° 1,144.4  78.75° 1,283.7  78.75° 1,431.0  78.75° 1,586.4 

67.5° 1,140.2  67.5° 1,279.3  67.5° 1,426.3  67.5° 1,581.4 

56.25° 1,136.0  56.25° 1,274.8  56.25° 1,421.6  56.25° 1,576.4 

45° 1,131.8  45° 1,270.3  45° 1,416.9  45° 1,571.5 

33.75° 1,127.6  33.75° 1,265.9  33.75° 1,412.2  33.75° 1,566.5 

22.5° 1,123.4  22.5° 1,261.4  22.5° 1,407.5  22.5° 1,561.6 

11.25° 1,119.2  11.25° 1,257.0  11.25° 1,402.8  11.25° 1,556.6 

 
          

Lowest 1,115.0  

Al 2-lea 

Low  1,252.6  

Al 3-lea 

Low 1,398.1  

Al 4-lea 

Low  1,551.7 
 

Ciclul 5  Ciclul 6  Ciclul 7  Ciclul 8 

360° 1,882.8  360° 2,060.4  360° 2,246.0  360° 2,439.5 

0° 1,713.3  0° 1,882.8  0° 2,060.4  0° 2,246.0 

 

Sursa: prelucrările autorului 

 

4.1.5. Teoria Gann 

William Gann, o personalitate remarcabilă de la începutul secolului trecut, a dezvoltat o 

serie de instrumente tehnice de studii, precum SQ9 (square of nine), unghiurile Gann, box Gann 

sau cercul 360 (Gann, 2010). Aceste studii au la bază noțiuni de geometrie, astrologie și 

astronomie, și pornesc de la prezumpția existenței unei ordini naturale în piețele financiare ce 

influențează prețurile. Pornind de la studiul top-down, de la cicluri lungi de timp până la cele 

reduse, Gann stipulează că maximele și minimele evoluției prețurilor se află într-o relație 

matematică, influențându-se reciproc. Teoriile sale se bazează în special pe grafice lunare care 

dau direcția pieței, în timp ce graficele săptămânale și zilnice oferă imaginea schimbării. Esența 
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teoriei lui Gann constă în percepția unitară asupra prețului, timpului și direcției pieței. Apariția 

clusterelor de preț și timp anunță o iminentă schimbare a trendului. 

Gann a avut în teoria sa o predilecție spre anumite numere care erau sensibile la mișcările 

pieței. Cele mai întâlnite cifre în abordările teoriei sale sunt: 16, 25, 36, 49, 64, 121 și 144. 

Un alt element important în teoria lui Gann este studiul unghiurilor. Autorul s-a bazat cel 

mai mult pe unghiul de 45 de grade pentru a împărți un grafic în zone de timp și preț. Acest 

unghi este cunoscut și ca 1X1, pentru că definește o unitate de timp, plus o unitate de preț. 

Urmând aceeași logică, în teoria unghiurilor lui Gann apar însemnări precum 1X2 sau 2X1, care 

înseamnă o unitate de timp plus două unități de preț, respectiv două unități de timp și o unitate de 

preț. Orice evoluție a pieței deasupra liniei unghiului de 45 de grade se traduce printr-o sporire a 

impulsului de creștere, în timp ce o scădere sub acest nivel definește o posibilă scădere. 

 

Graficul 4.14: Studiu teoria unghiurilor Gann pentru activ Gold timeframe zilnic 

 
Sursa: Tradestation 

 

Un alt element distinct în teoria lui Gann este nivelul retragerilor în cazul corecțiilor de 

trend. Conform lui Gann, nivelul de 50% este cel mai întâlnit nivel de retragere, alte nivele 

preferate fiind 25% sau 75%. 

Ciclurile de timp au atras atenția lui Gann, de unde și încercarea lui de a crea o legătură 

între acestea și geometrie. Pornind de la imaginea geometrică a cercului și cele 360 de grade ale 

acestuia, Gann a suprapus cardinal zilele unui an, în așa fel încât ele să confere utilizatorului date 
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probabile ale întoarcerilor de trend. În aceeași manieră de prezentare, sub forma cercului de 360 

de grade, Gann include pătrate sau triunghiuri înăuntrul sau în afara cercului, afirmând că acestea 

reprezintă de fapt dimensiunile pieței. 

Trebuie de remarcat însă că metodele de lucru ale lui Gann și bazele teoriei lui au rămas 

o enigmă și astăzi, deoarece ele nu au fost împărtășite public. Cu toate că modul lor de 

prezentare are o adevărată nuanță esoterică, trebuie recunoscut că ele au stat la baza celor mai 

precise predicții făcute în timpul vieții lui. Răspunzând unei provocări lansate de Richard 

Wyckoff, o autoritate a pieței financiare a vremii, Gann a adus un return de 1000% al capitalului 

investit în 25 de zile de tranzacționare, cu o rata de succes a tranzacțiilor de 92.8%. 

 

Aplicație 

Prezentarea următoarei aplicații practice a tehnicii lui Gann are în vedere calculul în timp 

al momentelor de inflexiune a pieței. Se pornește de la un minim reprezentativ și, introducându-

se data acestui low în tabelul Gann, se observă că sunt generate o serie de date la care piața are 

tendința de a înregistra un reversal.  

 

Graficul 4.15: Gann time square of nine 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

 

 

 



	 169	

Graficul 4.16: BRD aplicat cu Gann time square of nine 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Se poate observa că introducând data de 24.02.2009 ca dată de minim al evoluției acțiunii 

BRD, time square of nine va oferi o serie de date îngroșate în galben în tabelul nostru la care este 

foarte probabilă o corecție a pieței și întoarcere de trend. Aplicând testarea pe evoluția existentă, 

se constată că datele de 11.05.2009, 25.08.2009, 23.11.2009, 14.01.2010 se regăsesc cu 

exactitate între datele supuse de Gann atenției. Data de 01.04.2010 este la doar o zi distanță de 

canalul reprezentat de Gann.  

În urma aplicării acestei teorii, se poate trage concluzia că tehnica este interesantă și 

scopul ei este de a ne supune atenției o serie de zile în care este indicat ca un investitor să 

urmărească eventuale schimbări de optică ale pieței. 

 

4.1.5.1. Calcularea nivelurilor Gann 

Nivelele Gann G1-G4 sunt covârșitoare ca importanță în studiul piețelor descendente. 

Calculul acestor nivele se face pornind de la nivelele maxime și minime înregistrate de activul 

financiar în cauză, și oferă următoarele ipoteze de lucru: 
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- G1 este cel mai important nivel, fiind asociat cu o corecție de 50% a amplitudinii 

mișcării de la zero, fiind una dintre cele mai importante cifre Gann. O străpungere a 

acestui nivel este un indiciu al continuării evoluției pieței spre G3. 

- G2 este media nivelului maxim și a celui minim. 

- G3 este targetul pieței după străpungerea nivelului G1 și este egal cu jumătate din 

G1 sau 75% în raport cu maximul pieței față de zero. 

- G4 este un target intermediar al pieței înainte de G3. G4 este pătrimea diferenței 

dintre pragul maxim și cel minim la care se adaugă valoarea pragului minim. 

Aplicație 

În graficul de mai jos a fost selectată acțiunea Transgaz pentru ilustrarea nivelurilor 

Gann. Plecând de la un maxim al acțiunii de 282 ron/acțiune și un minim de aproximativ 95 ron, 

rezultă nivelurile Gann din tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 4.2. Transgaz – niveluri Gann G1-G4 

TGN max 282.0 

TGN min 95.0 

G1 141.0 

G2 188.5 

G3 70.5 

G4 141.8 

	

Sursa: prelucrările autorului 
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Graficul 4.17: Transgaz – niveluri Gann G1-G4 evidențiere grafică 

 
Sursa: prelucrarile autorului 

 

      Se remarcă din studiul nivelurilor Gann faptul că o scădere a acțiunii sub 141 ron (G1)  

poate conduce la un nivel G3 de 70.5 ron. În momentul de față, se constată că acțiunea TGN a 

avut un recul din G1 în vara lui 2009, orientându-se spre nivelul G2 care s-a constituit în aprilie 

2009 ca nivel de rezistență. 

     

4.1.6.  Analiza Pitchfork  

Tehnica pitchfork a fost dezvoltată de către Alan Andrew (DeRoos, 2006) și se regăsește 

printre instrumentele tehnice de finețe din arsenalul traderilor profesioniști. Plecând de la teoria 

pivoților (P0, P1 și P2)  și identificarea acestora pe graficul evoluției unei acțiuni, această tehnică 

reușește să încapsuleze piața și să ofere specificații solide despre dinamica viitoare a titlului 

financiar analizat. Inițial denumită „studiul liniei mediane”, această tehnică conține o linie de 

centru, denumită mediană (ML), și două linii paralele acesteia din pivoții P1 și P2, denumite 

mediana superioară și mediana inferioară. Linia mediană „atrage prețul” și în 80% din cazuri 

oferă direcția de mers a pieței. De fiecare dată când prețul atinge linia mediană au loc patru 

situații posibile: testare, zooming, rateu și înțepare. 
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Graficul 4.18: Cele patru tipuri de reacții la atingerea liniei mediane 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Fiecare dintre aceste situații de lucru generează un anumit tip de reacție pentru 

deținătorul titlului financiar respectiv. 

 

Graficul 4.19: Pitchfork Andrews: pivoți și linii mediene 

 
Sursa: prelucrările autorului 

Pentru a studia mai amănunțit această tehnică, creatorul ei propune și trasarea liniilor de 

avertizare (WLS și WLI  – warning lines superioare și inferioare) care sunt linii paralele cu MS 

și MI la aceeași distanță de aceasta, egală cu distanța dintre ML și MS sau MI. În mod normal, 

traderul nu trebuie să traseze aceste linii de avertizare atâta timp cât prețul evoluează în interiorul 

canalului definit de MI și MS. Când prețul iese din canalul MI-ML-MS, va tinde să se regrupeze 

testare	

zooming	
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în jurul primei linii de avertizare întâlnită, aceasta oferind mai departe indicii despre evoluția 

trendului în funcție de comportamentul prețului sub forma de testare, zooming, înțepare sau 

ratare. 

 

Graficul 4.20: Analiză Pitchfork  activ suport Oil – timeframe săptămânal 

  
Sursa: prelucrările autorului 

 

Se poate observa în evoluția petrolului, într-o analiză weekly în intervalul 2006-2008, 

mișcările în interiorul pitchfork-ului trasat, având ca pivoți P0 - 15.01.2007, P1 - 26.03.2007 și 

P2 – 07.05.2007. Piața își găsește suport de-a lungul medianei inferioare până în iulie 2007, iar 

ca urmare a străpungerii acestei linii trebuie să își găsească echilibrul în extensiile 

corespunzătoare acestei linii. Prețul, conform teoriei Pitchfork, este atras de linia mediană (ML), 

fapt ce se concretizează în a doua parte a anului 2007, când cotația petrolului atinge 100 

USD/baril. Evoluția până în prima parte a anului 2008 rămâne în interiorul pitchfork-ului trasat 

la începutul lui 2007, ca în iulie 2008 să iasă din acesta printr-o evoluție puternic descendentă 

determinată de începutul crizei subprime, culminând cu un preț al petrolului de aprox. 32 

USD/baril în decembrie 2008. 

În studiul evoluției petrolului în intervalul iulie 2010 – mai 2011 pe timeframe daily se 

pot trasa două pitchfork-uri, unul major (verde) și unul minor (albastru) ca o corecție a trendului 

major surprins de pitchfork-ul major. Corecția trendului major este bine definită de pitchfork 2 
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care surprinde evoluția prețului între liniile medieane MI și MS. Extrem de interesant este faptul 

că, îndată ce prețul iese din canalul MI-ML al pitchfork-ului minor, se îndreaptă cu repeziciune 

spre liniile de avertizare superioare unde întâlnește o linie de avertizare inferioară a pitchfork-

ului major și anunță prin această congruență (intersecție) reintrarea în pitchfork-ul major și 

ascendență spre linia mediană principală a acestuia.  

 

Graficul 4.21: Studiu convergență Pitchfork major și Pitchfork minor – Oil zilnic 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Discipolul lui Alan Andrews, Mr. Jerome Schiff a introdus în studiul tehnicii pitchfork un 

element de noutate care i-a asociat numele mai departe în studiul acestei strategii tehnice de 

tranzacționare (Kane, 2005). După cum știm, un pitchfork este format prin identificarea a trei 

pivoți optimi, P0, P1 și P2. Schiff vine cu propunerea ca P0 să fie înlocuit din poziția de pivot cu 

mediana swingului premergător formării pivoților P1 și P2. Această linie mai poartă denumirea 

de linia mediană Schiff. 
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Graficul 4.22: Pitchfork Schiff – Gold zilnic ianuarie – august 2011 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

În evoluția aurului în perioada ianuarie 2011 – august 2011, se remarcă oportunitatea 

folosirii tehnicii Schiff pentru trasarea unui pitchfork care să încapsuleze piața. Liniile de 

extensie rezultate se comportă ca nivele de rezistență, respectiv suport în evoluția acțiunii care 

păstrează ca trend linia mediană a pitchfork-ului trasat. 

În concluzie, se poate spune că, indiferent de analiza tehnică folosită, aceasta face parte 

din instrumentarul zilnic de lucru al traderului profesionist. Analiza tehnică își dovedește 

utilitatea prin emiterea de opinii obiective care înlătură subiectivismul conjunctural al pieței și, 

totodată, devine complementară analizei fundamentale pentru obținerea de randamente și 

profituri maxime. 

 

4.2. TEHNICI ȘI STRATEGII DE TRANZACȚIONARE APLICATE ÎN PIAȚA 

DE CAPITAL ROMÂNEASCĂ ȘI INDICI INTERNAȚIONALI 

În literatura de specialitate au apărut de-a lungul timpului o serie de tehnici și strategii de 

tranzacționare, care au fost create cu scopul de a ajuta participanții la piață în a se poziționa cât 

mai bine spre îndeplinirea obiectivului principal, anume obținerea de profit.  

Aceste tehnici de tranzacționare au cunoscut multiple schimbări, ajustări și îmbunătățiri 

în urma unor lungi procese de optimizare, în funcție de mișcările piețelor de capital, iar timpurile 
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moderne, dublate de apariția erei tehnologice, au condus la creșterea lor exponențială ca număr și 

complexitate. Totuși, să nu credem că aceste tehnici de tranzacționare sunt căi ce garantează 

succesul. Partea dificilă începe din clipa în care traderul profesionist va alege să combine și, 

ulterior, să interpreteze semnalele oferite de toate aceste sisteme de tranzacționare, amprenta 

personală a fiecăruia și fina ajustare a tehnicilor făcând diferența între succes și eșec. 

La o primă observare, se remarcă două mari tipuri de tehnici sau strategii de 

tranzacționare. Prima vizează comportamentul uman și incidența acestuia în luarea deciziilor, 

cea de a doua calculează și estimează evoluția pieței în urma studiului matematic și grafic al 

evoluției prețurilor și volumelor de tranzacționare. 

În cazul strategiei ce vizează înțelegerea comportamentului uman, investitorii încearcă de 

fapt, prin aplicarea strategiilor de tranzacționare, să limiteze pe cât posibil afectarea emotivă a 

pozițiilor din piață. Cel mai comun sistem folosit este cel al regulilor de tranzacționare proprii 

fiecăruia, reguli care sunt în cea mai mare parte regăsite în sistemul de lucru al tuturor traderilor. 

Redăm, exemplificativ, câteva reguli de tranzacționare ce sunt folosite în astfel de strategii de 

tranzacționare: 

- Află ce tip de investitor ești. Dacă ești speculator, comportă-te ca atare și dedică 

mult timp prezentului și oscilațiilor zilnice. Dacă ești un investitor pe termen lung, 

pregătește-te pentru o lungă incursiune și abandonează critica termenului scurt, doar 

profită de derapajele oferite de acesta. 

- Aplică ordinele de tip stop-loss. Primul semnal de pierdere pe o acțiune este și 

momentul să ieși din acea tranzacție. Confirmarea semnalmentelor unei tranzacții greșite 

aduce cu sine pierderi și mai mari. 

- Nu te expune cu toată suma de bani într-o singură tranzacție sau pe un număr 

insuficient de diversificat de instrumente financiare. Odată ce încrederea în sine îți va fi 

afectată, ea va fi foarte greu de recâștigat. Oportunități apar tot timpul în piețe. 

- Nu tranzacționa în zilele fără volum. 

- Un trader de succes nu are întotdeauna dreptate, dar trebuie să fie întotdeauna 

obiectiv. 

- Nu te atașa de o acțiune anume. 

- În trading nu trebuie să îmbunătățești media. Acțiunile care scad trebuie vândute, 

nu îmbunătățite. 

- Acțiunile sunt proactive și includ în prețul lor viitorul companiilor, nu dorințele 

participanților la piață.  
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- După o serie de trei tranzacții pierzătoare trebuie luată o pauză și reanalizată 

strategia aplicată. 

- Lasă profiturile să meargă și taie pierderile de la apariția primului semn. 

- Redu suma de bani tranzacționată în vremuri de incertitudine. 

- Orice strategie are trei faze: planificarea, implementarea și riscul 

managementului.  

După cum se observă din enumerarea de mai sus, participanții la piață stabilesc o serie de 

criterii pe care trebuie să le urmeze cu religiozitate, deoarece de foarte multe ori aspectele 

emoționale umane îndeamnă la a face exact inversul acestor reguli, comportament ce conduce la 

pierderi însemnate mai ales în momente de criză și turbulențe în piețele financiare. 

Pe lângă aceste reguli de tranzacționare care vizează în special comportamentul 

participantului la piață și evitarea implicării sale emoționale, există o multitudine de tehnici de 

tranzacționare care au ca punct de plecare studiul exclusiv al instrumentelor financiare prin 

prisma evoluției lor matematice. Aceste sisteme de tranzacționare pornesc de la un studiu 

amănunțit al prețurilor, volumelor, timeframe-urilor, volatilității, corelațiilor dintre piețe etc. 

Multe dintre aceste tehnici încearcă să combine un indicator pe termen scurt cu unul pe termen 

mediu, iar în urma semnalelor oferite de evoluția celor doi indicatori și momentul intersecției 

acestora se emit semnale de cumpărare sau vânzare. Pe lângă aceste semnale, participanții la 

piață, în funcție de gradul de sofisticare, apreciază ca oportune multiple alte elemente de evoluție 

a prețului și volumului, nivele de suport, rezistență, proiecții Fibonacci, unde Elliott sau pivoți, 

acestea fiind doar câteva dintre criteriile alese pentru confirmarea unor semnale sau a marcării de 

profituri sau stop-loss-uri. 

 

4.2.1. Strategia ADX + Oscilatorul Stochastic  

Aplicație 

În cadrul acestei strategii se urmărește, prin combinarea celor doi indicatori, emiterea de 

semnale de cumpărare, respectiv vânzare, pentru companii lichide tranzacționate la cota bursei 

de valori. Stochasticul clasic urmărește o evoluție de 14 zile, dar în strategia personală se va 

folosi un stochastic de 70 perioade (5*14 perioade) pentru o vizibilitate mai clară a stării pieței. 

Oscilatorul stochastic conferă informații despre comportamentul pieței, anume: piața se află în 

faza bearish dacă ne situăm sub nivelul de 50, respectiv bullish, dacă suntem peste jumătatea 

intervalului. Semnalul de cumpărare este dat de înregistrarea oscilatorului stochastic a unei 

valori de minim 80. 
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După interpretarea comportamentului pieței și stabilirea poziției bearish sau bullish, prin 

intermediul indicatorului stochastic se va aplica cel de al doilea indicator prezent în această 

strategie, anume ADX (Average Directional Index). Acest indicator ce conține un grup de 

indicatori de mișcare - dezvoltat de către Welles Wilder (1978) - are rolul de a măsura puterea 

unui trend și direcția acestuia. Conform teoriei, un trend puternic există când nivelul ADX se 

situează peste nivelul de 20 de puncte, și nu avem un trend clar când ne situăm sub 20. 

În urma studiului acestei strategii se va căuta identificarea momentului optim de intrare 

într-o poziție long, în condiții de risc cât mai scăzute, și un punct de ieșire, plecând de la premise 

similare oferite de strategie sau prin aplicare suplimentară a unui mapping al pieței. O poziție 

stop-loss este obligatorie în momentul deschiderii poziției long. 

 

Graficul 4.23: Evoluția acțiunii Transgaz august 2008 – noiembrie 2009 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

În cazul practic s-a ales acțiunea Transgaz și studiul evoluției ei în perioada august 2008- 

noiembrie 2009. Aplicând strategia de mai sus se pot face următoarele observații: 

- Conform oscilatorului stochastic ne aflăm într-o piață bearish la începutul 

intervalului. Prețul acțiunii cunoaște o depreciere însemnată de la 200 ron/acțiune până la 

95 ron/acțiune. Important de observat este faptul că indicatorul stochastic înregistrează o 
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divergență pozitivă în raport cu evoluția prețului, acesta fiind un semnal esențial care 

anunță că este posibilă o întoarcere de trend. Nivelul de 50 este depășit la începutul lunii 

martie 2009. 

- ADX se situează sub nivelul de 20 până în intervalul noiembrie 2008 - ianuarie 

2009. Interesant de observat este faptul că ADX reușește în intervalul septembrie - 

noiembrie 2008 să înregistreze valori mai mari de 20, confirmând în acest fel vigoarea 

trendului descendent într-o piața bearish consemnată de indicatorul stochastic. Ieșirea 

ADX peste nivelul de 20 în 23 ianuarie 2009 este un prim semnal de alarmă care anunță 

că un trend este în faza sa de formare. Pentru siguranță se așteaptă confirmarea și din 

partea indicatorului stochastic. 

- Un element de remarcat în studiul complementar acestei strategii este studiul 

prețului. Un volum semnificativ mai mare de acțiuni se face în data de 21 ianuarie 2009, 

dată care precede spargerea nivelului de 20 de către ADX în 23 ianurie. 

- În martie 2009, indicatorul stochastic indică intrarea pieței în faza bullish prin 

depășirea nivelului de 50, confirmând în acest fel semnalele date de ADX și volumele în 

creștere. 

- Începutul lunii aprilie aduce o depășire a nivelului de 80 de puncte pentru 

oscilatorul stochastic, moment în care se generează și ordinul de cumpărare. Prețul pieței 

Transgaz este de 120 ron/acțiune. Un ordin stop-loss este pus automat la nivelul de 114 

ron/acțiune, nivel ce reprezintă minimul swingului descendent anterior. 

Din acest moment se lăsă poziția în piață și se așteptă noi indicii pentru închiderea 

acesteia și marcarea profitului. Se remarcă faptul că piața cunoaște o puternică evoluție 

ascendentă și merge până la nivelul de 180 ron, nivel important de rezistență, fost suport. Tot la 

acel nivel, piața face un key reversal care anunță o posibilă încetare a trendului ascendent. În 

funcție de abilitățile fiecărui participant la piață, se pot stabili criterii auxiliare de marcare a 

profitului. Una dintre variante este aceea a observării comportamentului pieței la nivelul cheie de 

180 de ron/acțiune. În cazul în care acțiunea nu depășește acest nivel, este indicată închiderea 

poziției. Chiar și în situația în care piața recuperează în următoarea perioadă de timp și 

acumulează suficientă forță pentru a depăși acel nivel, acest aspect se va observa la nivelul 

volumului și va atrage o reintrare în poziție long peste nivelul de 185 ron. Trebuie de menționat 

faptul că o astfel de abordare este una extrem de precaută, care caută să maximizeze profitul și să 

diminueze riscul pe cât posibil. În cazul în care se marchează profitul la acest nivel, se obține o 

apreciere de 50% într-un interval de o lună de zile. 
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O altă variantă de marcare a profitului este cea care aduce indicatorul stochastic sub 

nivelul de 50 și un ADX sub 20, aspect care se concretizează în iulie 2009. Totuși, trebuie 

menționat că această strategie este utilă în identificarea momentelor de intrare în piață, nu și de 

închidere a poziției, din acest motiv elementele auxiliare fiind mai profitabile în alegerea 

momentului de exit. 

 

4.2.2. Strategia Ichimoku 

Strategia Ichimoku se bazează pe studiul unui set de indicatori în urma cărora se pot 

identifica: direcția trendului, suporturi, rezistențe și oferi semnale de cumpărare, respectiv 

vânzare. Această strategie a fost pentru prima oară propusă de către Goichi Hosoda și traducerea 

ei în limba japoneză este „o singură privire” (Lim, 2016). Indicatorul conține patru studii sub 

forma a cinci linii:  

I.Linia de conversie trasează mijlocul evoluției maxim/minim de 9 zile. 

II. Linia de bază este similară liniei de conversie, doar că tratează perioade mai 

îndelungate de timp; în studiul nostru se vor alege 26 de perioade, folositoare în stabilirea 

punctelor de intrare și ieșire din poziții. 

III. Norul format din spațiul dintre următoarele două linii: 

1. Linia A ca diferență între linia de conversie și linia de bază supra 2 pe 52 de 

perioade. 

2. Linia B ca maxim perioadă – minim perioadă supra 2 pe 52 de perioade. 

Trecerea prețului peste nivelul consemnat de liniile A și B în sens crescător sau 

descrescător oferă indicii relevante despre schimbarea de trend, când cele două 

linii se încrucișează. 

IV. Linia 52, similară liniei de conversie, dar pe un timp de 52 de perioade. Trendul 

este long, când această linie este deasupra prețurilor de închidere, și short, când se 

situează sub prețurile de închidere. 

Așa cum se preciza în paragrafele anterioare, această tehnică urmărește să identifice 

sentimentul pieței, identificarea și completarea corecțiilor (prețurile scad sub linia de bază) și 

momentele optime de cumpărare/vânzare (prețul intersectează linia de bază semnalând sfârșitul 

unei corecții). Pentru un semnal de cumpărare există trei criterii de bază: 

1. În primul rând, sentimentul pieței este bullish, când prețul acțiunii este deasupra 

liniei de jos a norului – linia verde în cazul explicitat practic mai jos. 

2. Prețurile se mișcă sub linia de bază pentru a semnala un pullback – linia roșie în 

cazul analizat. 
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3. Un semnal long este inițiat când prețul străpunge în sens ascendent linia de 

conversie – linia albastră în exemplul dat. 

 

Aplicație 

 

Graficul 4.24: Evoluția acțiunii SNP Petrom  februarie – iulie 2008, analiză Ichimoku 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Conform strategiei enunțate, se constată că punctul 1 are loc pe 13 martie 2008, 

conferindu-se caracterul bullish al pieței. Piața înregistrează un nivel de 0.4130 ron/acțiune. 

Punctul 2 survine pe 20 martie 2008 la o depreciere a pieței la 0.4030 ron/acțiune. Confirmarea 

intrării  (punctul 3) este emisă în data de 1 aprilie 2008 la nivelul de 0.4160 ron/acțiune când 

piața depășește linia de conversie. Stop-loss-ul se poziționează la minimul swingului descendent 

anterior, anume la 0.4010 ron/acțiune. 

Din momentul în care s-a intrat într-o poziție long în piață, în contextul de mai sus, și s-a 

poziționat nivelul maxim admis de risc prin înregistrarea ordinului stop-loss se va seta obiectivul 

de profit. În graficul de mai jos se observă că piața are un potențial ascendent în prima fază până 

la nivelul ultimului maxim semnificativ avut, anume 0.56 ron/acțiune, nivel care consemnează o 
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rezistență veche și îndelung testată de piață în trecut, sub forma actuală sau prin transformarea ei 

din suport. Din acest motiv, un nivel așteptat de exit este 0.56 ron sau, pentru mai multă 

precauție, se apreciază 0.55 ron/acțiune. Un alt element care dă greutate asumpțiilor personale, 

este gap-ul înregistrat de piață în zona 0.5550-0.5650 și care, conform teoriei, reprezintă el însuși 

un nivel de rezistență în calea acțiunii. Piața poate supraperforma prin ascendență spre nivelul de 

0.62 ron/acțiune, maximul înregistrat vreodată de această acțiune, dar pentru acel nivel trebuie să 

străpungă cu volum rezistența de la 0.56 ron/ acțiune. O abordare prudentă care urmărește să nu 

piardă un profit înregistrat aplică un ordin de exit la 0.55 ron/acțiune și reintră în poziție long în 

piață la 0.57-0.58 ron/acțiune pe certitudinea unui volum mare care trădează un interes pe 

măsură. Target price-ul în acest al doilea caz va fi 0.61-0.62 ron/acțiune și cu posibilitatea 

reintrării în piață într-o poziție long în cazul confirmării interesului peste acest nivel prin volum 

mare. 

 

Graficul 4.25: Evoluția acțiunii SNP Petrom  ianuarie 2007 – iulie 2008 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

În urma intrării în poziție long la 0.4160 ron/acțiune și a exitului din poziție la 0.55 

ron/acțiune se înregistrează un randament al investiției de 32.2% în decurs de aproximativ 90 de 

zile. 
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În mod similar, această strategie se poate folosi și într-o piața bearish, plecând de la 

aceleași premise, în sens invers de această dată: 

1. Prețul acțiunii scade sub nivelul superior al norului. 

2. Prețul acțiunii crește deasupra liniei de bază pentru a se identifica pullback-ul. 

3. Prețul acțiunii scade sub nivelul liniei de conversie. 

O astfel de situație a fost aleasă pentru prezentare în graficul de mai jos, tot în cadrul 

emitentului SNP Petrom, din perioada septembrie 2007- februarie 2008. 

 

Graficul 4.26: Evoluția acțiunii SNP Petrom septembrie 2007- februarie 2008, analiză Ichimoku 

 
Sursa: prelucrările autorului 

Pentru închiderea poziției de vânzare a acțiunii, este atașat graficul de mai jos care prin 

proiecția (notată cu 4) amplitudinii canalului de evoluție de la nivelul suportului din zona 0.48 în 

jos generează o valoare de 0.36 ron/acțiune, valoare reprezentativă pentru setarea ordinelor 

corespunzătoare. 
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Graficul 4.27: Evoluția acțiunii SNP Petrom septembrie 2007 - mai 2008 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

4.2.3. Strategia RSI(2) 

  Oscilatorul RSI (Relative Strenght Index) este un indicator tehnic care apreciază prin 

valorile sale puterea sau slăbiciunea unei acțiuni, commodities, indice etc. bazându-se pe 

prețurile de închidere ale activului suport respectiv.  

 Aplicație 

În abordarea clasică se folosește un timp de 14 perioade pentru interpretarea acestui 

oscilator. În aplicația practică prezentată mai jos, se va folosi un timeframe mult mai scurt, două 

perioade. Valorile înregistrate de RSI pot oscila între 0 și 100. În exemplul prezentat se vor 

considera ca relevante valorile 5 și 95. În abordarea clasică, valori peste 70 semnifică o intrare a 

prețului instrumentului financiar studiat în zona de supra-cumpărare, în timp ce valori sub 30 de 

puncte indică o supra-vânzare. Pentru că s-a ales o valoare atât de mică a timeframe-ului, 

relevante vor fi mișcările de maximă amplitudine ascendentă sau descendentă. 

Pentru a fi în concordanță cu poziția pieței, se va aplica pe grafic media simplă de 200 

zile. Interpretarea acestei medii relevă faptul că piața se află în zona bullish dacă prețul acțiunii 

este peste medie, respectiv în zona bearish dacă scade sub medie. În exemplul ales, ne situăm 
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într-o piață bearish în intervalul studiat între noiembrie 2007 – iulie 2008. Strategia de aplicare 

este simplă, în sensul că se urmăresc pentru piețele bearish creșteri ale indicatorului RSI(2) peste 

95 de puncte, moment în care se deschid poziții short pe activul respectiv. Stop-lossul se pune la 

maximul swingului anterior, iar take profitul se ia prin aplicarea unui trailing stop sau 

gestionarea manuală a stop-loss-ului primar. 

 

Graficul 4.28: Evoluția acțiunii SIF Oltenia  noiembrie  2007 - iulie 2008, strategia RSI(2) 

 
Sursa: prelucrările autorului 

Din studiul evoluției acțiunii se poate observa că în data de 26 februarie 2008 indicatorul 

RSI(2) crește la nivelul de 98.18 puncte. Se va plasa un ordin short la nivelul inferior al primei 

bare de scădere din data de 27 februarie 2008, anume 3.31 ron/acțiune. În ziua imediat 

următoare, piața execută ordinul, ceea ce ne obligă a poziționa ordinul stop-loss la nivelul maxim 

al swingului anterior la valoarea de 3.41 ron. Se va lăsa poziția în piața să își consume din 

potențial, iar pentru a gestiona riscul se va folosi ori un ordin trailing stop, ori se va muta stop-

loss-ul la nivelul maxim al fiecărui swing parcurs de piață. În exemplul atașat s-a ales varianta 

mutării ordinului stop-loss. Se observă că tranzacția de închidere se execută în data de 19 mai 

2008 la prețul de 2.84 ron/acțiune. În această situație randamentul obținut este de 14.1% în 

decursul a aproape 2 luni de zile.  
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 De remarcat este faptul că în graficul atașat se poate identifica cu ușurință o zonă 

importantă de suport pentru acțiunea SIF Oltenia prin crearea unui triplu bottom notat cu 1 2 3. O 

astfel de formațiune indică un apetit în creștere al cumpărătorilor și slăbirea forței vânzătorilor de 

a influența în continuare piața în sens negativ. Pentru un investitor sofisticat, acest semnal este 

suficient de pertinent pentru a închide poziția de vânzare deschisă conform strategiei RSI(2), fapt 

ce ar conduce la un profit mult mai mare în final. Se observă așadar că această strategie, și în 

general această regulă, care se aplică în cazul tuturor strategiilor de tranzacționare, este 

îmbunătățită prin aportul suplimentar al investitorului. Bineînțeles că aceste decizii pot fi luate 

câteodată în dezavantajul celui ce plasează bani, prin neîndeplinirea și invalidarea anumitor 

nivele cheie, dar în branșa investițiilor orice solicitare suplimentară de randament duce la un risc 

în creștere. 

 

4.2.4. Tehnica benzilor Bollinger 

Create de John Bollinger (2002) în 1980, benzile care poartă numele autorului lor conferă 

o imagine dinamică a pieței prin prisma studiului volatilității acesteia. Indicatorul este alcătuit 

din trei benzi: 

1. Banda din mijloc reproduce o medie standard de interval N perioade; standard 

este 20. 

2. Banda superioară este calculată plecând de la banda mijlocie + 2 x deviația 

standard pe perioada N. 

3. Banda inferioară este calculată plecând de la banda mijlocie – 2 x deviația 

standard pe perioada N. 

Avantajul pe care îl au benzile Bollinger față de alte sisteme de benzi întâlnite constă în 

capacitatea acestora de auto-ajustare la condițiile de piață, prin flexibilitatea extraordinară ce o 

au în raport cu prețul și imprimarea rapidă a oricăror modificări în structura lor evolutivă. 

Îngustarea benzilor Bollinger exprimă o piață în consolidare și cu o volatilitate scăzută. 

După astfel de perioade apar evoluții semnificative ce consumă energia acumulată în perioada de 

acumulare, benzile Bollinger înregistrând amplitudini grafice extrem de mari. De obicei, o 

spargere a benzii semnalează începutul unei posibile mișcări. O penetrare a benzii superioare o 

perioadă de acumulare semnifică o evoluție ascendentă, în timp ce o spargere a benzii inferioare 

exprimă o evoluție descendentă. 

Un indicator ce a derivat din utilizarea benzilor Bollinger se numește Bollinger 

bandwidth și măsoară, începând cu valoarea zero, distanța între banda superioară și banda 
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inferioară. Pe măsură ce volatilitatea scade, și valorile acestui indicator sunt din ce în ce mai 

mici.   

 Tehnica benzilor Bollinger presupune urmărirea unei acțiuni până în zona de restrângere 

maximă a benzilor și înregistrarea unor valori extrem de mici prin comparație cu perioadele 

anterioare ale indicatorului lățimilor benzilor Bollinger. Orice mișcare înregistrată de preț în 

raport cu benzile Bollinger are ca finalitate o reîntoarcere spre nivelul benzii mijlocii, fapt 

cunoscut ca „revenirea la medie” sau „puterea de atracție a mediei”. Acest aspect conferă un 

mare avantaj în cazul speculațiilor pe diverse instrumente financiare, nivelul mediei fiind 

întotdeauna un target price viabil. Un alt aspect de mare interes pentru investitorii profesioniști 

este modul în care se poziționează prețul pieței în raport cu benzile Bollinger, dar și cu alte 

elemente importante din preajma zonei îngustate. Astfel, dacă o bandă Bollinger este penetrată în 

sens ascendent și în același timp zona depășită se constituise într-o zonă de rezistență, avem 

șanse foarte mari ca semnalul dat de spargerea benzilor să fie unul de ascendență. Un alt element 

care stă în obișnuința traderilor profesioniști îl reprezintă interpretarea sensului de spargere a 

zonei de îngustare a benzilor Bollinger în funcție de proiecțiile undelor Elliott. Un alt element 

interesant în studiul strategiei benzilor Bollinger este modul de aplicare și diversificare a 

parametrilor incluși în studiul benzilor. Sunt apreciați pentru optimizare parametrii ce fac parte 

dintre numerele Fibonacci sau Lucas: 7, 11, 13, 21, 34, iar pentru abaterea standard se pot folosi 

în loc de cifra 2 deviații de 1,618; 1,786; 1,886; 2,146; 2,236; 2,618, adică numere caracteristice 

șirurilor Fibonacci.  

Pentru calcularea targetului de preț după o îngustare a benzilor Bollinger se poate apela la 

o proiecție a extensiei canalului de consolidare de 7 ori, dar cifre precum 11 sau 13 sunt adesea 

întâlnite, în funcție de durata canalului de consolidare. 

Deoarece benzile Bollinger atrag atenția asupra unei acumulări de energie ce se poate 

disipa în ambele sensuri, este indicat să se apeleze la indicatori suplimentari care, prin 

completare a informației oferite de benzile Bollinger, să ofere date despre posibila direcție de 

evoluție a trendului. Cel mai adesea se folosesc indicatori de volum precum: Chaikin Money 

Flow, On Balance Volum și Accumulation Distribution Line. Cel din urmă dă semnale prin 

valorile înregistrate asupra fazei de acumulare sau distribuție a pieței. Împreună cu benzile 

Bollinger el oferă indicii valoroase, în sensul că o distribuție este cel mai probabil urmată de o 

spargere a benzii inferioare Bollinger, fapt ce conferă oportunitatea unui short, și invers, o 

acumulare duce cel mai adesea la depășirea benzii superioare Bollinger și conferă șansa unei 

poziții long profitabile. 
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Există două tehnici clasice de tranzacționare care implică analiza benzilor Bollinger. 

Prima afirmă că se poate deschide o poziție long atunci când ultima bară de preț închide în afara 

benzii superioare și se poate deschide o poziție short atunci când ultima bară de preț închide sub 

banda inferioară.   

Aplicație 

În graficul de mai jos s-a ales spre studiu evoluția acțiunii BRD în intervalul aprilie – 

august 2009.  

Se observă o contracție sensibilă a benzilor Bollinger în perioada 2 iulie - 15 iulie și 

spargerea benzii superioare în data de 16 iulie. Evoluția ascendentă este confirmată de alți doi 

factori: spargerea rezistenței înregistrată de acțiune la nivelul de 8.2 ron și creșterea volumului 

de tranzacționare îndată ce banda superioară a fost penetrată.  

Nivelul stop loss se poziționează la valoarea de 8 ron/acțiune. Un nivel de target price se 

va aprecia în funcție de geografia pieței și nivele importante de rezistență, pivoți, proiecții Elliott 

etc. sau în varianta simplistă a reintrării prețului în canalul Bollinger și take profit la SMA20. 

 

Graficul 4.29: Evoluția acțiunii BRD SocGen prin prisma Bollinger bands și volum 

 
Sursa: prelucrările autorului 
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A doua tehnică, ilustrată în exemplul de mai jos ales, tot pe acțiunea BRD Societe 

Generale, în intervalul iunie - septembrie 2008, se bazează pe testarea benzilor superioare, 

respectiv inferioare. Se deschid poziții long atunci când maximul ultimei bare atinge banda de 

preț inferioară, după care prețul începe să se retragă. Primul target de preț va fi SMA 20 urmat de 

banda Bollinger superioară.   

Nu trebuie scăpată din vedere modalitatea prin care ultima bară formează coada barului: 

cu cât aceasta este mai lungă, cu atât mișcarea ascendentă va fi mai sigură. În mod similar se 

deschide o poziție short, când maximul barei atinge banda superioară și apoi se retrage. Primul 

target de preț este SMA 20 și ulterior banda inferioară.  

În  graficul de mai jos se observă că în intervalul ales au fost generate patru astfel de 

semnale ce au reușit să obțină profit din toate cele patru swinguri înregistrate. 

 

Graficul 4.30: Evoluția acțiunii BRD SocGen prin prisma Bollinger bands. Generare semnale 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Pentru investitorii cu un apetit ridicat de risc benzile Bollinger sunt de mare ajutor pentru 

speculațiile intra-day în zilele în care există comunicate importante pentru anumiți emitenți. 

Acești investitori vor profita de îngustarea benzilor Bollinger în apropierea orei comunicatelor și 
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își vor plasa ordine de tranzacționare de cumpărare, respectiv vânzare, în ambele părți ale 

canalului. De regulă, ordinele se plasează la 1 ATR al zilei față de limita superioară, respectiv 

inferioară a canalului. 

O formă complexă de folosire a semnalelor benzilor Bollinger se poate trasa prin sinergia 

cu un pitchfork. S-a ales spre exemplificare evoluția indicelui DAX pe un interval de 9 luni de 

zile. Se observă că banda superioară este în prima fază la nivelul pivotului primar superior. 

Deoarece nu este străpunsă, banda se comportă ca o rezistență împingând prețul spre SMA 20 și 

ulterior spre pivotul inferior. Prețul urmează apoi o traiectorie pozitivă spre linia superioară a 

benzii și totodată spre linia mediană a pitchfork-ului. Ratează ambele nivele, transmițând în acest 

fel o informație extrem de prețioasă, anume că piața nu are forța ascendentă, iar vânzătorii s-au 

grăbit să își marcheze profiturile. Indicele scade în continuare și va fi atras spre linia de 

avertizare 1 inferioară pe care o va folosi în traiectoria lui ca suport în evoluția spre banda 

superioară Bollinger. Scăderea sub nivelul liniei de avertizare, coroborat cu scăderea sub banda 

Bollinger superioară, reprezintă momentul în care piața se încadrează pe o evoluție descendentă, 

liniile de avertizare 2 și 3 fiind obstacole în continuarea mișcării și nivele importante de 

gestionat din punct de vedere al riscului. Mișcarea descendentă continuă până la extensia 

Fibonacci de 261.8% unde, ratând nivelul, oferă posibilitatea deschiderii unei poziții long. 

 

Graficul 4.31: Sinergie Bollinger bands și Pitchfork  

 
Sursa: prelucrările autorului 
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4.2.5. Tehnica MFI cu confirmare semnal străpungere BB sau cumpără intrări și 

vinde ieșiri 

În cadrul acestei strategii se pornește de la studiul indicatorului Money Flow Index – 

MFI. Acest indicator este foarte util în a aprecia puterea unui trend, deoarece analizează prin 

prisma volumului fluxurile de bani ce intră și ies dintr-un instrument financiar. De asemenea, 

acest indicator este valoros prin capacitatea sa de a oferi participanților la piață o imagine mai 

clară asupra momentelor de reversal ale pieței.  

Maniera de calcul a indicatorului este următoarea: 

- Se calculează prețul ca medie între maximul, minimul și închiderea prețului dintr-

o zi de tranzacționare, notat cu P. 

- MF (money flow) este rezultatul P înmulțit cu volumul zilei. 

- În situația în care prețul de la o zi la alta este pozitiv, se realizează un MF pozitiv; 

prin paralelism, un preț descrescător conduce la un MF negativ. 

- Se face pe un interval de N zile calculate un raport al MF pozitive și MF negative 

notat cu M. 

- Formula finală a MFI este 100- (100/(1+ M)). 

MFI se utilizează într-o manieră asemănătoare cu un alt oscilator foarte bine cunoscut și 

tratat ca strategie în paginile de mai sus, anume RSI. Valori peste 80, duc la ideea de supra-

cumpărare, iar valori sub 20, la supra-vânzare. Divergențele sunt prețioase, de asemenea, prin 

semnalele anticipative pe care le oferă chartiștilor. 

Aplicație 

În cazul acțiunii SIF Moldova se poate observa evoluția acțiunii zilnice în perioada 

ianuarie 2008 – mai 2009 cu MFI atașat și benzi Bollinger. Tehnica se mai numește „cumpără 

intrări și vinde ieșiri”, deoarece aceasta urmărește să identifice pe un grafic momentele în care 

există un interes mare la cumpărare, ceea ce transmite sentimentul de forță a trendului ascendent 

și vinde ieșiri în ideea că, atunci când banii nu mai au forța de a susține un trend și încep să iasă 

din acțiunea respectivă, trendul va pierde din vigoare și se va întoarce negativ. Pentru ca această 

strategie să nu dea foarte multe semnale false, este bine de combinat cu o analiză de confirmare a 

momentului prin benzi Bollinger. 
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Graficul 4.32: Evoluție SIF Moldova 2008 - mai 2009. Tehnica MFI cu divergentă 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

În 15 ianuarie 2008, MFI scade sub nivelul de 20 de puncte și ajunge aproape de zero în 

data de 16 ianuarie. Un semnal de vânzare se generează în data de 15 ianuarie. Prețul pieței la 

data respectivă este de 2.96 ron/acțiune. Confirmarea este dată și de străpungerea benzilor 

Bollinger și închiderea în zilele următoare sub prețurile de închidere ale zilei de 15. Se va plasa 

un stop-loss la nivelul benzii superioare Bollinger pe premisa strategiei străpungerii benzii și 

închiderii superioare în ziua următoare. Evident, un nivel de închidere a poziției se poate genera 

dacă MFI crește peste 80 de puncte și prețul se situează în afara benzii Bollinger superioare. 

Piața cunoaște o traiectorie descendentă pronunțată și pentru următoarele luni de zile nu va da 

niciun semnal de cumpărare prin prisma analizei MFI sau BB. În luna noiembrie, MFI reușește 

să depășească pentru prima oară nivelul de 80 de puncte, mai precis în data de 7 noiembrie. Se 

poate consta că prețul nu trece totuși de banda superioară Bollinger, mai mult, face un failure la 

această bandă, fapt ce atrage atenția că mișcarea ascendentă nu este suficient de puternică pentru 

a imprima un trend. Chiar și în aceste circumstanțe se poate alege să se închidă poziția și să se 

conserve profitul înregistrat. Dacă s-ar opta pentru efectuarea acestei operațiuni, s-ar reintra 
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iarăși în poziție short în piață, în data de 17 decembrie 2008, când MFI scade sub 20 de puncte. 

Și în acest caz, se constată că benzile Bollinger își fac datoria și, la fel cum în cazul ieșirii din 

piață din data de 7 noiembrie, și acum sunt nedepășite, ceea ce confirmă că trendul luase doar o 

pauză și se află într-o fază de evoluție laterală a pieței. Cu alte cuvinte, dacă s-ar fi folosit 

simultan cele două semnale oferite de MFI și BB, s-ar fi înțeles că nu e necesară ieșirea din 

poziția short inițiată în data de 15 ianuarie 2008.  

Este necesară o scurtă paranteză pentru a preciza că o astfel de evoluție ar aduce niște 

câștiguri extrem de generoase pentru un participant la piață, iar povara marilor profituri apasă 

mult în conștiința de moment a investitorului, în sensul că acesta este conștient de valoarea 

beneficiului și nu vrea să îl rateze. Din acest motiv specific, este extrem de probabil a se 

concretiza ca o abordare foarte precaută, un investitor alegând să fie mai grijuliu cu profitul lui 

de teamă să nu îl piardă. De menționat că în data de 7 noiembrie acțiunea are un nivel de 0.6250 

și un low de 0.5750. Un calcul rapid relevă un nivel procentual al profitului de aproximativ 80%. 

Cum o astfel de strategie se poate folosi în piața românească de capital doar apelând la 

instrumente în marjă, instrumente ce au efect de levier, în realitate beneficiul este mult mai mare, 

multiplicat de aproximativ 10 ori, în funcție de dimensiunea marjei solicitate pentru un contract 

futures cu activ suport SIF Moldova.  

Un semnal de cumpărare este oferit de strategie în data de 18 martie 2009, când depășește 

iarăși nivelul de 80 de puncte. Benzile Bollinger confirmă ipoteza de lucru prin străpungerea lor 

în sens ascendent și închideri multiple peste banda superioară. Totuși, nu trebuie ignorată 

divergența negativă construită de indicatorul MFI în lunile următoare, aspect ce anunță o posibilă 

depreciere a pieței. Pentru siguranță, se va urmări în continuare orice semnal dat de MFI și 

benzile Bollinger pentru a putea reacționa cu rapiditate la schimbarea de trend. 

 

4.2.6. Strategia benzilor Keltner în complementare cu SAR și RMI 

Benzile Keltner sunt similare benzilor Bollinger, dar apreciate de asemenea de către 

chartiști din motivul unei mai bune stabilități a acestora. Sunt extrem de utile în a descoperi un 

moment bun de intrare într-o poziție de cumpărare sau vânzare și se completează pentru 

siguranță cu RMI și SAR. 

RMI (Relative Momentum Index) este un oscilator introdus în anul 1993 de către Roger 

Altman (1993) și se aseamănă ca structura cu RSI (Relativ Strenght Index). Diferența notabilă 

este dată de faptul că acest indicator nu calculează zile pozitive și negative de la o închidere la 

alta, ci calculează astfel de zile de la un close relativ la un close cu n zile în urmă. Acest 
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indicator este util deoarece înregistrează valori mai mari de 70 într-o piață ascendentă, mai mici 

de 30 într-una descendentă și fluctuează între 30 și 70 când piața nu are un trend puternic. 

SAR sau stop and reverse este un indicator tehnic care se situează sub nivelul prețului în 

piețe bull și peste nivelul prețului în piețe bearish. În conformitate cu acest indicator, pozițiile 

long trebuie închise când prețul scade sub nivelul SAR, iar pozițiile short trebuie acoperite când 

prețul crește peste nivelul SAR. 

Strategia propusă funcționează în maniera următoare: cu ajutorul RMI se identifică în ce 

poziție a pieței se află investitorul. Se va aborda o poziție long doar dacă RMI este peste nivelul 

de 70. Semnalul de intrare într-o poziție long este dat de încheierea prețului peste nivelul 

superior Keltner. Pentru siguranță, nu se va intra niciodată pe barul în curs de formare, ci se va 

aștepta confirmarea celui de al doilea bar. O evoluție ascendentă a acestuia peste nivelul de 

închidere al primului bar și în afara nivelului superior Keltner este și momentul deschiderii 

poziției long. O deschidere cu gap a celui de al doilea bar este ideală pentru a oferi mai multă 

certitudine poziției alese. Stop loss se pune la nivelul liniei superioare Keltner sau al medianei 

Keltner în funcție de dimensiunea intervalului. În cazul unei bare volatile stop loss se pune la 

prima treime inferioară a barei.  

Marcarea profitului se stabilește în funcție de semnalul SAR, o poziție long se va închide 

când prețul scade sub SAR, o poziție short se va închide când prețul trece deasupra nivelului 

SAR. 

Aplicație 

În exemplul ales în graficul următor se poate observa o evoluție a indicelui american 

S&P 500. Se remarcă faptul că primul criteriu al pieței bullish este îndeplinit în august 2006. 

Indicatorul SAR confirmă o piață long, de asemenea. În aceeași perioadă de timp, se constată că 

prețul închide peste nivelul superior al benzilor Keltner, cee ce îndeamnă la deschiderea unei 

poziții long peste nivelul de închidere al barei o de spargere, fapt ce se concretizează încă din 

următoarea zi de tranzacționare. Se va rămâne în poziția long până în februarie 2007, când prețul 

se situează pentru prima oară sub indicatorul SAR.  
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Graficul 4.33: S&P500 - Strategia benzilor Keltner în complementare cu SAR și RMI 2006/2009 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Al doilea moment de intrare oferit de această strategie este în iunie 2007, dar nu sunt 

îndeplinite toate condițiile pentru a intra într-o poziție în siguranță. Așadar, în iunie 2007 RMI 

este iarăși în teritoriu peste 70 de puncte, SAR corespunde de asemenea, dar prețul nu mai 

reușește să facă o închidere peste nivelul de închidere al vreunei bare anterioare. Chiar dacă s-ar 

fi ales să se intre, nivelul de stop loss era suficient de aproape, încât pierderea să nu fie 

însemnată. Nu în ultimul rând, indicatorul SAR dădea semne că poziția nu este reușită prin 

poziționarea sa deasupra prețului. Un semnal de intrare este oferit de tehnică la începutul anului 

2008 când piața intră într-o fază bearish conform RMI care scade sub 30 de puncte. Bare foarte 

volatile străpung nivelul inferior al canalului Keltner și deschid o poziție short. Stop loss-ul va fi 

poziționat la treimea superioară a barei volatile pentru acoperirea cu o poziție long în sens invers. 

Volatilitatea foarte mare a pieței închide poziția prin activarea stop-loss-ului. Din aprilie, cu 

toate că RMI indica o piață în revenire, prețul nu reușește să depășească canalul Keltner, de unde 

se trage concluzia că evoluția ascendentă este timidă și nu poate oferi garanția unui trend mai 

îndelungat. Momentul așteptat pentru implementarea extrem de profitabilă a acestei strategii 

apare în anul 2008, moment în care se prefigurează și criza subprime în America. Indicatorul 



	 196	

RMI scade sub nivelul de 30 de puncte în iulie 2008, iar o depășire a canalului Keltner și o bară 

cu o închidere mai mare decât ultima închidere reprezentativă are loc în septembrie 2008. Poziția 

conform tehnicii este de short cu un stop loss la nivelul mediei canalului. Volatilitatea extremă 

caracteristică acelei perioade poate genera o serie de închideri de stop-loss-uri (spre exemplu 

dacă este poziționat la nivelul liniei inferioare a canalului), dar atâta timp cât piața este bearish și 

ne situăm în afara canalului Keltner se vor redeschide poziții short. Momentul de închidere al 

poziției short survine în decembrie 2008 când indicatorul SAR se situează deasupra prețului 

pentru prima oară de la deschiderea vânzării în lipsă. O ultimă operațiune pe perioada analizată 

se conturează începând cu iunie 2009, când piața conform RMI este în ascendență. Se realizează 

o închidere deasupra canalului Keltner, urmată de o bară care confirmă deschiderea poziției long, 

dar piața ne închide poziția prin activarea stop-loss-ului la limita superioară a canalului sau nu o 

face dacă s-a stabilit nivelul de siguranță la media canalului. În mod normal, pentru a gestiona 

eficient un asemenea stop-loss care, după cum se va vedea, depinde foarte mult prin poziționarea 

sa în funcție de volatilitatea pieței, se poate aborda varianta împărțirii contractelor deținute și 

plasării de stop-loss-uri pe ambele nivele, anume limita superioară și media canalului pentru 

acest exemplu. Nu este o variantă ortodoxă, dar este o variantă care poate feri de închideri 

multiple de stop-loss-uri în condițiile în care există volatilitate dar și alți indicatori care să 

îndemne la menținerea pozițiilor în piață.  

Așadar, chiar dacă s-a rămas sau nu cu o poziție în piață, un moment reușit de cumpărare 

apare în perioada imediat următoare, când prețul ricoșează puternic din zona mediană a canalului 

Keltner. Indicatorul SAR este potrivit poziției propuse, bara de spargere este depășită prin prețul 

de închidere al barei următoare, deci poziția long este accesată cu încredere. 

 

4.2.7. Strategia Mediei exponențiale pivotale 34 în conjuncție  cu pivoții zilnici 

Această strategie se folosește în special pentru evoluțiile intra-day. Din acest motiv 

timefram-ul recomandat este de 15 minute. Strategia se bazează pe studiul intersecției prețului cu 

canalul format din media exponențială de 34 a prețurilor minime (în cazul propus al cotațiilor 

minime ale barelor de 15 minute), media exponențială de 34 a prețurilor maxime și o medie 

exponențială pivotală de 34 formată din trasarea rezultatului (high + low + close)/3.  

Pivoții sunt definiți ca nivele de preț semnificative unde piața prin evoluția ei dă semnale 

de cumpărare, respectiv vânzare. Ei funcționează precum niște niveluri de suport sau rezistență, 

și în colaborare cu alți indicatori pot fi utili în estimarea nivelurilor de intrare sau ieșire dintr-o 

poziție long sau short.  
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Aplicație 

În strategia propusă vor fi folosi pivoții zilnici care se calculează după formula: (maximul 

zilei anterioare + minimul zilei anterioare + închiderea zilei anterioare)/3. În studiul pivoților se 

pot folosi și alte niveluri semnificative, date de nivelurile de suport și rezistența pivotală și care 

derivă din calculul pivotului principal în raport cu diferite niveluri ale zilei precedente. Spre 

exemplu S1, cunoscut ca suport level primar, este dat de formula (pivot principal*2) - maximul 

zilei precedente. Se disting astfel nivelurile de suport S1, S2 și S3, cât și nivelurile de rezistență 

R1, R2 și R3. 

 

Graficul 4.34: Indicele german Dax30 timeframe 15 min – Pivotal EMA 34 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

În graficul de mai sus se observă o zi obișnuită de tranzacționare pe indicele germax 

DAX. Se trasează canalul EMA34 pivotal și pivotul principal, R1, R2 și S1, S2. Strategia 

presupune observarea comportamentului pieței la deschidere și urmărirea momentului de intrare 

în funcție de poziția prețului față de media exponențială. Pentru o intrare în poziție long, se 

așteaptă spargerea canalului de jos în sus sau depășirea barului de deschidere în sens ascendent, 

dacă investitorul se situează deja deasupra canalului. Targetul de preț este prima rezistență și se 

va decide strategia de ieșire în funcție de comportamentul acțiunii în preajma acelui nivel. 

Așadar, la ora 07:00 se observă începutul formării primului bar de 15 minute care are un maxim 
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de 6.137 puncte. Piața cunoaște o ușoară depreciere, pentru ca în jurul orei 08.15 să se 

înregistreze o depășire a acestui maxim, moment în care se activează poziția long. Stop-loss este 

plasat la nivelul liniei roșii ce reprezintă media exponențială low 34. În intervalul 11:00 - 12:00 

piața are o puternică evoluție ascendentă și atinge primul nivel de rezistență pivotală. La acest 

nivel se poate gândi la ieșirea din poziție dacă piața va da semne de slăbire a trendului ascendent, 

motiv pentru care va poziționa un stop-loss la minimul fiecărei bare care formează un nou 

maxim în această zona, respectiv 6.155, 6.162 și 6.167 puncte. Piața își continuă traiectoria 

ascendentă fără să închidă poziția deschisă la ora 8:15 și deja se poate gândi la un take profit 

posibil la al doilea nivel de rezistență din zona 6.222. Nivelul este chiar depășit, dar se observă 

că nu are puterea de a se menține deasupra nivelului R2 și se va acorda atenție ca să se închidă 

poziția long. Se aplică aceeași strategie a stop-loss-urilor succesive, ceea ce se și întâmplă la 

nivelul de 6.210 puncte. Se observă că s-a obținut prin această strategie o diferență de 71 de 

puncte pe indicele DAX, combinând simplu și eficient informații date de momentul de intrare în 

funcție de evoluția pieței, prin comparație cu EMA34 pivotal și cu semnalmente de ieșire în 

funcție de pragurile pivotale R1 și R2.  

Strategia poate funcționa și în sens invers, semnal ce este oferit chiar în cursul aceleiași 

zile de tranzacționare prin stabilirea nivelului short la 6.131 puncte cu stop-loss inițial la nivelul 

liniei verzi superioare din EMA34 și cu target al S1 într-o primă fază. Totuși, pentru ca semnalul 

de intrare în poziția short are loc în preajma închiderii zilei de tranzacționare și deoarece s-a 

stabilit că această strategie este una ce se aplică doar pe intervalul unei zile de lucru, nu se va 

deschide o astfel de poziție, respectând planul personal de tranzacționare. 

 

4.2.8. Strategia SMA(20/150) cu confirmare pullback stochastic și semnal  MACD 

Așa cum s-a observat în multe din strategiile prezentate anterior, o strategie se bazează pe 

un cumul de evenimente și factori care, odată îndepliniți, creează repere solide de intrare în 

poziții de vânzare sau cumpărare pe instrumentele financiare.  

Aplicație 

Strategia prezentată în continuare se bazează pe conjuncția a două medii mobile și 

semnalul de intrare oferit de doi oscilatori tehnici care prin interpretare anunță o retragere a 

pieței împotriva trendului primar, generând în acest fel oportunități crescute de profit și 

diminuând riscul tranzacției per total. 
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Graficul 4.35: SIF Banat Crișana Strategia SMA(20/150) septembrie 2008 – iulie 2010 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 
Compania aleasă este SIF Banat Crișana, în intervalul septembrie 2008 – iulie 2010. Sunt 

trasate cele două medii simple de 20, respectiv 150 de zile. Este bine știut faptul că mediile 

mobile sunt categorisite ca lagging indicator, adică elemente tehnice care nu anunță o mișcare a 

pieței, ci confirmă o mișcare a acesteia. Din acest motiv, semnalul dat de astfel de indicatori este 

tardiv, dar nu se va căuta un semnal de intrare într-o piață în reversie, ci se va dori obținerea unei 

confirmări, în primul rând, a poziționării într-o piață cu o direcție precisă, o piață cu un trend 

general. Din acest punct de vedere, o trecere a mediei de 20 peste media de 150 demonstrează 

schimbarea comportamentului pieței și trecerea acesteia într-o fază bullish. Acest moment este 

identificat în graficul de mai sus în luna aprilie 2009. După identificarea acestui moment, se 

realizează orientarea spre studiul oscilatorului stochastic pentru a se identifica corecțiile 

trendului. Oscilatorul stochastic folosit este pentru 14 perioade. Momentele de corecție vor fi 

semnalate de trecerea oscilatorului sub pragul de 20 de puncte, în cazul unui trend ascendent, și 

trecerea peste nivelul de 80 de puncte, în cazul unui trend descendent. În cazul prezentat, poziția 

ocupată este într-un trend ascendent, drept urmare se vor căuta evoluții ale oscilatorului 

stochastic sub pragul de 20 de puncte. Se pot identifica mai multe astfel de momente în mai, 
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iulie, septembrie și noiembrie. Plecând de la cele patru momente identificate prin stochastic, se 

va căuta ca ultim reper de siguranță și confluență în timp a evoluției MACD sub forma unei 

evoluții ascendente din teritoriu negativ. Altfel spus, se va dori ca MACD să confirme o 

întoarcere de preț, certificând în acest fel prin trecerea MACD în teritoriu pozitiv că poziția 

ocupată este validă. Din cele patru momente alese de stochastic, doar două se comportă ideal și 

din punctul de vedere al MACD. Acestea se observă pe grafic în luna iulie, respectiv noiembrie 

2009. Pentru ambele poziții long deschise se va face și un mapping al pieței pentru a identifica 

momentele oportune de exit și target price-urile așteptate. Pe un grafic mai extins, se observă un 

important nivel de rezistență în jurul valorii de 1.1750 ron, motiv pentru care se va urmări atent 

evoluția acțiunii la acel nivel în cazul în care ajunge. În caz contrar, se vor alege niveluri de stop-

loss sub forma trailing-ului sau prin poziționare manuală la minimul ultimului swing descendent 

din trendul ascendent în care se află investitorul. 

 

4.2.9. Tehnica CCI - timeframe weekly-daily cu semnal corecție trend principal 

Această strategie își bazează premisele de tranzacționare pe indicatorul CCI – 

Commodity Channel Index. Acesta este un oscilator introdus de Donald Lambert (1980) în anii 

‘80 și, cu toate că inițial a fost dezvoltat pentru piața mărfurilor, își dovedește utilitatea și în 

piețele de acțiuni și forex trades. Modul de calcul al acestui oscilator este unul complex care ia în 

evidență diferența între prețul tipic al unui titlu financiar (media aritmetică a max, min și close) și 

media simplă, rezultat ce este împărțit cu deviația standard a prețului tipic. Oscilatorul 

înregistrează valori pozitive și negative în concordanță cu evoluția instrumentului financiar, 75% 

din timp fiind cuprins între +/- 100 de puncte. Momentele în care el oferă semnale de 

tranzacționare apar când CCI depășește aceste niveluri, o depășire în sens negativ a valorii 100 

fiind un semnal de short, iar o depășire în sens pozitiv a nivelului de -100 fiind un semnal long.  

Aplicație 

În strategia personală propusă de se va analiza evoluția acțiunii SIF Muntenia cu ajutorul 

CCI dintr-o perspectivă mai complexă, deoarece se va căuta din interpretarea pe două timeframe-

uri diferite să se genereze semnale de cumpărare, respectiv vânzare exact în momentele de 

corecție a trendului principal al pieței. Din acest motiv se va analiza într-o primă fază evoluția 

SIF Muntenia, în intervalul aprilie 2007- noiembrie 2009 pe un timeframe weekly.  

În graficul următor se observă că în intervalul ales indicatorul CCI înregistrează valori 

sub - 100 începând cu noiembrie 2007 și trece în aprilie 2009 peste +100 de puncte. Astfel este 

delimitată zona bearish parcursă de piață în perioada menționată. Strategia are ca punct de 

plecare și generare de interes momentul în care pe weekly CCI intră sub -100. Din acest moment 
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se va trece pe un timeframe inferior, cel daily și se vor aștepta corecții ale trendului principal. 

Astfel de corecții sunt ilustrate tot de către indicatorul CCI în maniera următoare de interpretare: 

de fiecare dată când CCI depășește pe daily în sens ascendent nivelul de + 100 de puncte, se ia 

acțiunea în vizor pentru o posibilă deschidere de poziție short. Poziția short se deschide când 

CCI coboară de la + 100 sub linia de 100 de puncte. Take profit și Stop-loss se poziționează 

astfel: se pune stop-loss inițial la nivelul de 100 de puncte. Dacă CCI scade sub -100 de puncte 

se pune take profit la nivelul 0 al CCI. Ordinul take profit nu se activează până CCI nu scade sub 

-100. 

 

Graficul 4.36: SIF Muntenia - Tehnica CCI aprilie 2007 – decembrie 2010 săptămânal 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

Trecând la interpretarea daily se observă următoarele generări de semnale: 

- CCI depășește 100 în 04.12.2007. Intră sub 100 în 12.12.2007 (marcat cu (1)). Se 

generează semnal short la 2.46 ron/acțiune. Stop-loss la CCI 100. 

- CCI scade sub -100 în 03.01.2008, rezultă că se aplică take profit la CCI egal cu 

zero. 
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- CCI atinge valoarea zero în 07.02.2008 când acțiunea înregistrează valoarea de 

1.81 ron. (marcat cu (2)). 

- Randamentul tranzacției este de 26.4% pe perioada analizată, între 03.01-7.02 

2008. 

-  (3) - CCI scade sub 100 de la 180. Se generează short în data de 28.02.2008 la 

1.87 ron/acțiune.  

- (4) - CCI scade sub -100 generând take profit la depășirea CCI zero. În data de 

31.03.2008 CCI atinge valoarea zero la prețul de 1.61 ron/acțiune. Randamentul 

înregistrat este de 14%. 

 

Graficul 4.37: SIF Muntenia - Tehnica CCI aprilie 2007 – decembrie 2010 zilnic 

 
Sursa: prelucrările autorului 

 

- (5) – CCI dă semnal în 9.04.2008 cu deschidere short la 1.66 ron/acțiune. 

- (6) – CCI scade sub -100 și se obține take profit în data de 30.04.2008 la 1.63 

ron/acțiune. Randamentul este de de 1.8%. 

- (7) – CCI dă semnal în data de 08.05.2008 la 1.71 ron/acțiune. CCI nu scade sub -

100, iar piața nu confirmă poziția luată. CCI crește peste 100, moment în care se 
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activează stop-loss-ul. După cum se menționa, în cadrul acestei strategii se pune 

întotdeauna un stop-loss la atingerea nivelului CCI egal cu 100 după intrarea în poziție 

short. Similar s-ar poziționa la -100 după ce s-a intrat într-o poziție long într-un trend 

ascendent.  

În cazul studiat în graficul de mai sus se observă o închidere a poziției short prin 

activarea SL în 28.05.2008 la 1.71 ron/acțiune. Nu se înregistrează profituri sau pierderi în urma 

acestei tranzacții cu excepția cheltuielilor de tranzacționare sub forma comisioanelor. 

- (8) – CCI dă semnal short în 04.06.2008 la 1.73 ron/acțiune. CCI scade sub -100 

generând take profit la trecerea în teritoriu pozitiv.  

- (9) – CCI atinge valoarea zero în 08.08.2008 cu prețul acțiunii la 1.08 ron. 

Randamentul obținut este de 37.5%. 

- (10)  - semnal short la 1.09 ron/acțiune în data de 04.09.2008. 

În continuare vor fi generate o serie de semnale de cumpărare, respectiv vânzare, pe baza 

aceleiași strategii de intrare în poziție. De fiecare dată când piața a infirmat teoria, ordinul Stop-

loss a forțat închiderea poziției cu o pierdere minimă. Acest aspect este consemnat la intrările din 

12.11.2008 cu activare SL în 04.12.2008 și în 13.03.2009 cu activare SL în 23.03.2009. Strategia 

de profitare prin poziții short când CCI scade sub 100 în trend descendent ia sfârșit deoarece pe 

timeframe-ul superior se observă o ieșire din piața bearish cu valorile weekly ale CCI peste 100 

de puncte. În concluzie, se observă că strategia propusă este extrem de profitabilă când există un 

trend clar conturat, potențând randamentul investiției într-o astfel de perioadă. 

În urma studiului acestor nouă strategii personale de tranzacționare propuse, se remarcă 

faptul că se pot realiza profituri însemnate în urma analizei amănunțite a dinamicii titlurilor 

financiare dacă se pleacă de la premise strict tehnice. Cerința esențială este rigurozitatea și 

menținerea strategiei cât mai puțin influențată de factorul uman. Aceste strategii nu garantează 

succesul dar, coroborate cu un management de risc adecvat, duc la rentabilități sporite ale 

plasamentelor financiare.  
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5. STUDIU APLICATIV: COMPORTAMENTUL INVESTITORILOR 
ROMÂNI PE PIAȚA DE CAPITAL 
 

Tema de cercetare privind comportamentul investitorilor români pe piața de capital are ca 

principală motivație identificarea particularităților profilului participanților din piața locală, cu 

scopul de a releva prezența și influența șabloanelor emoționale, a predilecțiilor și predispozițiilor 

cognitive.  

Existența a numeroase erori comportamentale alături de asimetria informației disponibilă 

participanților prezenți în piața de capital conduce la apariția de diferențe notabile între prețul și 

valoarea intrinsecă a unei acțiuni. Prețul unei acțiuni se formează astfel în urma interacțiunii 

permanente între date financiare, proiecții ale acestora conform modelelor economice ale 

analiștilor financiari, dar și într-o foarte mare măsură din rezultanta sentimentelor participanților 

la piață, sentimente impredictibile, diferite de la caz la caz în situații similare, imposibil de 

anticipat și încadrat în vreo ecuație economică.  

Teoria economică tradițională își fundamentează argumentele pe ideea că oamenii sunt în 

măsură să ia decizii raționale pentru a-și maximiza profiturile. Aceeași teorie statuează ideea 

potrivit căreia un investitor își cuantifică riscul portofoliului prin prisma relației dintre deviația 

standard și rentabilitate. În realitatea investițională în schimb, așa cum se observă și din 

interpretările prezentului studiu aplicativ, participanții la piață au o abordare subiectivă a ideii de 

risc, nu una matematică. Strategia lor investițională se bazează în cea mai mare măsură pe 

interpretări subiective, personale ale riscului cu influențe majore dinspre categoriile de 

predispoziții cognitive precum teama de pierdere, regretul, optimismul exacerbat, 

reprezentativitatea etc. Dacă s-ar realiza observarea în termeni de eficiență și s-ar dori efectuarea 

unei analogii între finanțele clasice și cele comportamentale, s-ar putea spune că în cazul teoriei 

tradiționale eficiența înseamnă optimizarea relației dintre deviația standard și rentabilitate, în 

timp ce în teoria modernă portofoliul ideal este cel care înregistrează randamentele dorite în 

conformitate cu ritmul și obiectivele investiționale ale clientului.  

În mod similar, făcând aceeași analogie precum în paragraful anterior, în finanțele clasice 

investitorul are aversiune la risc, iar în finanțele comportamentale are aversiune la pierdere, 

factor emoțional necuantificabil, diferit de la individ la individ prin profunzime și puterea de 

afectare.  

În studiul aplicativ, prin adaptarea întrebărilor chestionarului supus atenției 

respondenților la condiții de piață reale, s-a propus demonstrarea faptului că ipoteza potrivit 

căreia participanții din piața românească de capital sunt investitori raționali care prelucrează 
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corect informațiile disponibile este falsă. Răspunsurile consemnate întăresc ideea exprimată de 

finanțele comportamentale, anume că participanții la piață procesează cu dificultate informațiile 

existente, într-un mod neunitar, adesea ilogic și chiar contrar în situații de rezultat similar al 

probabilității de a avea loc un eveniment. 

Scopul cercetării  

Studiul aplicativ a avut ca scop extragerea de concluzii pertinente urmare a procesului de 

observare și investigare a comunității investiționale românești asupra factorilor cognitivi prezenți 

în actul investițional prin prisma elementelor de raționalitate sau non raționalitate specifice 

identificate.   

Obiectivele cercetării 

Principalul obiectiv urmărit în prezenta cercetare a fost identificarea prezenței, 

modulului de manifestare și gradului de penetrare/influențare al predilecțiilor cognitive în rândul 

participanților din piața de capital românească. Aria de aplicabilitate a fost conturată pe baza 

criteriilor de vârstă, gen, nivel educațional, disponibilități financiare, statut social și situație 

ocupațională. Modul de manifestare și gradul de penetrare/influențare al predispozițiilor 

cognitive a fost observat prin aplicarea a 19 întrebări specifice domeniului finanțelor 

comportamentale modelate printr-o abordare matriceală, cu scopul relevării de argumente 

concludente.  

Obiectivele specifice urmărite în baza răspunsurilor participanților la studiu au fost: 

înțelegerea perspectivei de risc a investitorilor autohtoni, gradul de planificare al acestora, 

identificarea resorturilor de gândire și de decizie în activitatea investițională a acestora. 

Ipotezele cercetării 

Participanții la piață tind să utilizeze euristici simplificatoare pentru a emite judecăți 

complicate, concept cu caracter general ce se regăsește la baza comportamentului uman. Acest 

sistem de funcționare s-a dezvoltat în decursul a milioane de ani de evoluție, conturând mai 

multe niveluri de observare, procesare și prelucrare a informației cu scopul interpretării acesteia 

pentru luarea de decizii. Creierul uman reacționează la stimulii externi activând două sisteme: 

primul este un filtru primar care nu modelează informația, ci o încadrează în șablonul cel mai 

potrivit pentru a genera o reacție rapidă. În acest registru intră și teama, frica, exuberanța, practic 

elemente care nu se bucură de o abordare rațională, ci mai degrabă de una sugestivă, intuitivă.  

Al doilea filtru este cel care solicită gândirea rațională, emite judecăți de valoare și rațiune, 

transformă sugestiile și intuițiile în acțiuni personal voluntare. Coexistența celor două sisteme 

conduce inevitabil la intersectări decizionale, poziții antagonice de acțiune sau suprapuneri de 

interes ale rezultatului.  
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Predilecțiile cognitive ce se așteaptă a se regăsi în rândul participanților din piața de 

capital românească au o largă arie de manifestare precum: supraîncrederea, spiritul de turmă, 

efectul de mapare, aversiunea față de pierdere, regretul, lipsa auto-controlului, efectul status-quo, 

sentimentul posesiunii, ancorarea, atribuirea, influența prezentului, disonanța cognitivă, 

comportamentul retrospectiv, reprezentativitate și conservatorism ș.a. Toate aceste predispoziții 

cognitive de înțelegere, de sentiment și de procesare a informației au ca efect deviații ale prețului 

acțiunii în piață față de valoarea intrinsecă a companiei, adică prezumă că investitorul autohton 

nu este întru totul un exponent al teoriei piețelor eficiente, ci este și o expresie a modelelor 

finanțelor comportamentale. 

Planul cercetării  

Modalitatea de investigare a comportamentului investițional al investitorului autohton și 

descoperirea predilecțiilor sale cognitive au avut ca sursă de chestionare baze de participanți 

activi în piața românească de capital, abordare directă de specialiști din domeniul piețelor 

financiare locale, grupuri dedicate de investitori interesați de fenomenul bursier intern și 

internațional. 

Metoda de cercetare folosită a fost cantitativă constând în întrebări închise adresate 

investitorilor cu două sau mai multe răspunsuri predefinite. Varietatea răspunsurilor a permis 

emiterea de judecăți calitative în special asupra gradului de raționalitate al participanților din 

piața de capital românească. 

Instrumentul de cercetare utilizat a fost un chestionar cuprinzând 19 întrebări pentru 

definirea celor mai importante predilecții cognitive și 6 întrebări pentru definirea statutului 

socio-profesional. Pentru ca răspunsurile să aibă relevanță în prezenta cercetare, s-a condiționat 

ca respondenții să aibă o minimă experiență în domeniul piețelor de capital, motiv pentru care 

întrebarea de introducere a fost una de departajare în funcție de calitatea activă de investitor. 

Sistemul celor 19 întrebări de evaluare s-a bazat pe selecția unuia din mai multe răspunsuri 

posibile, pe răspunsuri multiple sau pe grad de importanță între foarte mult, respectiv foarte 

puțin. Întrebările pentru definirea statului socio-profesional au avut ca scop identificarea vârstei, 

genului, disponibilităților financiare, nivelului educațional, statutului social și gradului 

ocupațional. 

Metoda de culegere și sistematizare a datelor s-a făcut prin intermediul sistemului Google 

Docs. Prezentul Chestionar a fost distribuit unui număr semnificativ de participanți în piața de 

capital românească din grupuri dedicate de interes față de bursă, societăți de brokeraj, 

administratori de fonduri de pensii, specialiști și consultanți ai piețelor de capital, investitori 

HNW ( High-Net-Worth individuals), administratori de fonduri de investiții ș.a. Chestionarul 
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creat în template-ul Google Docs a permis modelări în format excel, format care a stat la baza 

prelucrării, imagisticii și extragerii de concluzii. 

 

5.1. ANALIZA DATELOR 

Culegerea informațiilor a început în data de 26 februarie 2019 și s-a încheiat în data de 18 

aprilie 2019, nefiind întâmpinate probleme de prelucrare sau gestionare a răspunsurilor. Durata 

mare de investigare a făcut posibilă o acoperire reprezentativă a tuturor categoriilor de 

participanți în piața de capital românească, dând astfel relevanță concluziilor extrase. Au fost 

vizate grupuri de interes cu activitate pronunțată în domeniul pieței autohtone prin contacte 

directe, indirecte și recomandări. Au fost înregistrate 364 persoane, din care 326 s-au recomandat 

ca investitori activi la un moment dat. Modelarea răspunsurilor s-a bazat pe informația oferită 

exclusiv de persoanele cu experiență, în fapt pe răspunsurile celor 326 de participanți menționați.  

Structura eșantionului 

Ponderea cea mai mare a respondenților chestionarului analizat se regăsește în intervalul 

de vârstă 30-50 de ani, celelalte două categorii având ponderi asemănătoare din punct de vedere 

al procentelor existente. Categoria 30-50 de ani este categoria cea mai activă social, cu premise 

mari de a se regăsi cel mai mult în toate categoriile analizate, deci cu relevanță sporită în 

extragerea concluziilor chestionarului.  

 
Distribuția pe sexe este similară în rândul tuturor categoriilor de vârstă, conferind 

echilibru din acest punct de vedere în interpretarea concluziilor viitoare. 

 
Cea mai mare pondere procentuală a respondenților cu vârsta mai mică de 30 de ani 

aparține persoanelor necăsătorite, dinamică care se schimbă radical pe măsură ce avansăm în 
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vârstă. În sens invers, cele mai multe persoane căsătorite se regăsesc din punct de vedere 

procentual în categoria +50 de ani. Procentele persoanelor divorțate se menține redus procentual 

și relativ constant în rândul tuturor celor trei categorii analizate. 

   
 

Din analiza eșantionului se observă o dinamică logică a nivelului educațional în raport cu 

vârsta, studiile doctorale și postdoctorale survenind după 30 de ani pe măsura completării 

studiilor masterale. Studiile liceale au cea mai mare pondere în rândul categoriei de vârstă sub 30 

de ani și scad vertiginos în celelalte două categorii de vârstă. 

   
 

Vârsta are un rol important în diferențierea pe criterii de avere a respondenților. Ponderea 

respondenților cu sume mai mici de 10.000 de euro este mult mai mare în categoria tinerilor sub 

30 de ani (73%), pentru ca această pondere să scadă semnificativ în categoria celor de peste 50 

de ani (28%).  

   
 

Dinamica banilor prin filtrul vârstei este în concordanță cu normalitatea socială, banii 

fiind o consecință directă a acumulării în timp. Dacă sub vârsta de 30 de ani ponderea 

19%$

5%$

76%$

sub$30$de$ani$

căsătorit/ă) divorțat/ă) necăsătorit/ă)

69%$

8%$

23%$

30$)$50$de$ani$

căsătorit/ă) divorțat/ă) necăsătorit/ă)

88%#

5%#
7%#

peste#50#de#ani#

căsătorit/ă) divorțat/ă) necăsătorit/ă)

29%$

46%$

25%$

0%$0%$

sub$30$de$ani$

Liceu& Facultate& Masterat& Doctorat& Post&doctorat&

4%#

40%#

46%#

7%#

3%#

30#(#50#de#ani#

Liceu& Facultate& Masterat& Doctorat& Post&doctorat&

7%#

51%#

37%#

2%# 3%#

peste#50#de#ani#

Liceu& Facultate& Masterat& Doctorat& Post&doctorat&

73%$

24%$

3%$

sub$30$de$ani$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"

37%$

34%$

29%$

30$)$50$de$ani$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"

28%$

32%$

40%$

peste$50$de$ani$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"



	 210	

procentuală a celor care dețin disponibilități financiare mai mari de 50.000 de euro este 

marginală (3%), ponderea aceleiași categorii financiare (>50.000 euro) are o valoare procentuală 

crescută la cei peste 50 de ani (40%). Categoria respondenților ce dețin sume între 10.000 și 

50.000 de euro este echilibrat distribuită în toate cele trei categorii de vârstă. 

Salariatul privat se regăsește în cea mai mare pondere procentuală în categoria tinerilor 

sub 30 de ani, pondere ce scade marginal în categoria 30-50 de ani și semnificativ în categoria 

celor peste 50 de ani. În antiteză ca dinamică procentuală, observăm evoluția ponderilor 

antreprenorilor care sunt puțin prezenți la vârste de sub 30 de ani, dar mult mai numeroși în 

celelalte două categorii de vârstă. Angajatul sectorului bugetar este constant în toate cele trei 

categorii de vârstă cu ponderi între 10% și 12%. O dinamică pozitivă în raport cu vârsta o au și 

profesiile liberale care cresc de la 5% sub 30 de ani la 12% la peste 50 de ani. Șomerii sunt 

marginal prezenți în primele două categorii de vârstă și lipsesc la ultima. O pondere importantă 

(17%) este consemnată în cazul studenților în categoria specifică tinerilor sub 30 de ani. În mod 

similar, pensionarii se remarcă în categoria specifică vârstei lor cu o pondere de 28% în rândul 

celor mai mari de 50 de ani. 

   
 

În rândul respondenților chestionarului analizat se poate constata existența unui procent 

semnificativ majoritar al sexului masculin, ceea ce conduce, inevitabil, la concluzia că genul 

masculin este mult mai prezent în domeniul investițiilor financiare și al piețelor de capital. 

	
	

În schimb, se constată că distribuția pe sexe și categorii de vârstă este egală, cea mai 

mare pondere în ambele categorii fiind subcategoria situată între 30-50 de ani. 
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Atât în categoria persoanelor de sex feminin, cât și în categoria persoanelor de sex 

masculin, ponderea cea mai mare o au persoanele căsătorite, cu o diferență în sens pozitiv în 

rândul bărbaților. Persoanele necăsătorite au aceeași pondere în cadrul ambelor sexe, diferența 

sesizabilă existând în cazul persoanelor divorțate unde sexul feminin are o proporție aproape 

dublă față de sexul masculin. 

De asemenea, se constată o distribuție relativ asemănătoare a nivelului educațional pe 

sexe, cu ponderi apropiate în zonele educaționale minime și maxime. O diferență observabilă se 

constată în ponderea studiilor masterale, unde procentajul este favorabil femeilor (52%) față de 

40% consemnat în cazul sexului masculin. 

După cum se poate observa în diagramele de mai jos, rezultă o situație materială mai 

bună a respondenților de sex masculin care înregistrează o pondere procentuală mai însemnată a 

celor cu sume mai mari de 50.000 de euro. În mod opus, categoria celor cu sume mai mici de 

10.000 de euro are o pondere mai mare în categoria respondenților de sex feminin, consemnând 

valoarea de 55%. 

  
 

O altă concluzie care rezultă din analiza pe sexe a eșantionului este aceea că profesiile 

liberale sunt mai prezente în aria genului feminin, iar antreprenoriatul mai bine reprezentat de 

genul masculin. Sectorul privat este egal reprezentat de cele doua sexe. Sectorul bugetar are o 

pondere sensibil mai mare pentru sexul feminin, de 18% prin comparație cu 11% în rândul 

bărbaților. 

  
Datele privind statutul social al constituenților eșantionului supus studiului arată că 2/3 

din respondenți sunt căsătoriți, responsabili suplimentar față de celelalte două categorii sociale 
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analizate. Observațiile făcute asupra pieței de capital ilustrează că, în general, persoanele 

căsătorite au predispoziție spre un comportament investițional mai puțin riscant dată fiind 

această responsabilitate suplimentară pe care o poartă față de persoana cu care întemeiază o 

familie. Persoanele necăsătorite și cele divorțate au în teorie un comportament investițional mai 

riscant, mai aventuros din lipsa unor răspunderi suplimentare. 

În rândul persoanelor căsătorite cea mai mare pondere o are categoria de vârstă 30-50 de 

ani, categorie care se regăsește în procent ridicat și în cazul persoanelor divorțate. Persoanele 

necăsătorite înregistrează o pondere mult mai mare prin comparație cu celelalte categorii pentru 

categoria de vârstă sub 30 de ani, în sens contrar cu categoria de vârsta de peste 50 de ani. În 

schimb, distribuția pe sexe din punct de vedere al statutului social este similară, singura diferență 

sesizabilă fiind în cadrul persoanelor divorțate unde există o cifră în creștere a procentului 

persoanelor de sex feminin față de cele de sex masculin. Și distribuția nivelului educațional pe 

criterii de statut social este relativ apropiată, cu ponderi asemănătoare la nivel liceal, respectiv 

studii superioare. 

Distribuția nivelului disponibilităților financiare este uniformă și în cadrul persoanelor 

căsătorite. Diferențe față de acestea apar în cadrul persoanelor necăsătorite care înregistrează o 

pondere mai mare a celor cu sume de bani mai mici de până în 10.000 de euro (56%), explicația 

cea mai plauzibilă fiind legată de vârsta respondenților din această categorie și aspectul 

menționat mai devreme în concluziile despre vârstă, anume că, în mod obișnuit, averea 

financiară este o consecință a acumulării în timp, ce se face o dată cu înaintarea în vârstă. 

Categoria persoanelor divorțate însumează cea mai mare pondere a celor cu sume de peste 

50.000 de euro (39%), față de persoanele căsătorite (30%), respectiv necăsătorite (20%). 

   
 
Demn de remarcat este și faptul că ponderea cea mai mare în toate cele trei categorii 

sociale este deținută de salariații bugetari, așa cum se poate observa în graficele prezentate în 

continuare. Diferențe între cele trei categorii apar în cazul segmentului antreprenorial care este 

mai prezent procentual în cadrul categoriei respondenților căsătoriți, spre deosebire de celelalte 

două categorii sociale. Salariatul bugetar are o pondere foarte asemănătoare în toate categoriile 
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sociale. În mod similar, și profesiile liberale întrunesc aceleași cifre procentuale apropiate. 

Studenții au o pondere mai însemnată în cadrul categoriei necăsătorite, vârsta fiind un motiv pe 

deplin edificator. 

   
 
Sondajul s-a desfășurat având la bază respondenți ce fac parte din diverse comunități 

investiționale formate din persoane activ participante la piață, implicate în procesul investițional 

și/sau care lucrează în societăți de administrare a investițiilor, societăți de brokeraj, agenți 

custozi etc.  Ținând cont de necesarul de cunoștințe economice și financiare specifice domeniului 

piețelor de capital este normal ca și gradul educațional să fie în concordanță, rezultatul 

sondajului relevând că cea mai mare parte a respondenților este extrem de bine educată. 

 
Genul masculin predomină în toate categoriile analizate. De remarcat însă că, la nivelul 

maximal al studiilor - studiile post doctorale -, genul feminin înregistrează cea mai mare pondere 

procentuală (22%) prin comparație cu restul categoriilor. 

De asemenea este important și faptul că dinamica disponibilităților financiare este 

pozitivă în raport cu evoluția nivelului educațional. Disponibilitățile de valoare mică de până în 

10.000 de euro au cea mai mare pondere în cadrul categoriei educaționale de tip liceu, în timp ce 

ponderea sumelor de peste 50.000 de euro se regăsește în valoare procentuală maximă în 

categoria respondenților cu studii post doctorale. 

Sub aspectul situației financiare, respondenții din cadrul studiului au ponderi procentuale 

apropiate prin prisma celor trei categorii financiare propuse, conferind o distribuție omogenă 

pentru studiul aplicativ și extragerea concluziilor în baza prezentul chestionar. 
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Averea este strâns legată de vârstă, fapt observabil și din distribuția categoriilor de vârstă 

prin prisma disponibilităților financiare deținute. Tinerii sub 30 de ani sunt mult mai prezenți 

procentual în categoria celor cu disponibilități sub 10.000 euro, pentru ca în categoria celor cu 

sume mai mari de 50.000 euro să aibă o prezență marginală. Categoria de vârstă 30-50 de ani 

este cel mai des răspândită, relativ uniformă în toate categoriile de avere. Dinamica categoriei de 

vârstă +50 de ani este invers proporțională cu cea a categoriei >30 de ani, 25% din deținătorii de 

sume mai mari de 50.000 euro fiind mai în vârstă. 

   
 
În toate cele trei categorii financiare se observă ponderi majoritare ale genului masculin, 

o distribuție foarte apropiată intersexe cu o ușoară dinamică pozitivă a sumelor de bani deținute 

de genul masculin pe măsura creșterii acestora.   

Cea mai mare pondere a persoanelor necăsătorite se regăsește în cadrul segmentului cu 

cele mai mici disponibilități financiare, o explicație putând fi pusă pe seama vârstei acestora, 

parte din ei fiind totodată și în categoria cea mai mică de vârstă. În toate categoriile analizate, 

persoanele căsătorite au cea mai mare pondere, iar categoria celor divorțați se situează în 

extreme cu ponderi similare. 

Se observă, de asemenea, o strânsă legătură între nivelul disponibilităților financiare și 

nivelul educațional al respondenților.  Pe măsură ce cuantumul financiar crește se constată și o 

sporire a ponderilor celor cu studii doctorale și postdoctorale și o evoluție contrară a ponderii 

celor cu studii liceale. 
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În toate cele trei categorii financiare analizate salariatul sectorului privat este cel mai 

numeros procentual, cu o pondere apropiată de 50%, cu o ușoară scădere în zona respondenților 

cu sume mai mari de 50.000 de euro. În mod similar constatăm aceeași distribuție a dinamicii 

averii în cazul salariaților bugetari, precum și în cazul pensionarilor. Studenții se regăsesc cu 

preponderență în rândul celor cu sume mai mici de 10.000 de euro, la fel ca și categoria 

șomerilor. Singurele categorii care au o dinamică pozitivă direct proporțională cu creșterea 

puterii financiare se înregistrează în cadrul profesiilor liberale, dar mai ales în cadrul 

antreprenoriatului, situație în care se observă o dublare consistentă de la 15-16% în primele două 

categorii financiare la 34% pondere în categoria celor cu sume mai mari de 50.000 euro. 

 

 
Analiza eșantionului din perspectivă ocupațională arată, după cum se poate observa din 

graficul de mai sus, că ponderea procentuală majoritară este reprezentată de salariatul sectorului 

privat care înregistrează 51% din totalul respondenților. Salariații din aparatul de stat au o 

pondere de 12%, sub procentul de 20% pe care îl consemnează antreprenorii. Toate celelalte 

categorii sociale întrunesc 17%, cu ponderea cea mai mare deținută de profesiile liberale. 
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5.2. RĂSPUNSURILE LA CHESTIONAR, OFERITE DE RESPONDENȚII 

PARTICIPANȚI LA STUDIU 

 
(Q1) Când faceți o investiție pe piața de capital vă bazați pe: 

 Foarte mult Mult Puțin Foarte puțin 
Analiză fundamentală 159 110 45 12 
Analiză tehnică 85 110 105 26 
Presa financiară 35 140 127 24 
Analiști economici 37 129 130 30 
Prieteni și cunoștințe 22 38 161 105 
Intuiția personală 79 139 89 19 

  
Studiul premergător procesului investițional este primul pas important de care depinde 

esențial rezultatul investiției. Instrumentele de studiu și selecție pe care le are la îndemână un 

investitor sunt diverse și se adaptează în funcție de profilul investițional al acestuia. Deoarece 

investitorii au abordări specifice gradului de risc, așteptărilor sau instrumentelor financiare alese, 

pașii premergători pot presupune efectuarea unor studii de analiză fundamentală, analiză tehnică, 

documentare în presa financiară, utilizarea unor analize ale analiștilor economici, apelul la opinii 

ale prietenilor sau cunoștințelor și uneori chiar la intuiția personală care devine un element 

suficient de convingător pentru anumiți participanți la piață. În general, investitorii pe termen 

lung aleg să facă o investigație atentă în istoricul economico-financiar al companiei listate, 

apelând la criterii de selecție pe baza analizei fundamentale. Universul analizei fundamentale 

este vast și îmbrățișat de o numeroasă categorie de investitori care caută ca evoluția unei 

companii să fie explicabilă și apoi predictibilă, plecând de la cifre contabile și indicatori 

economici care oferă indicii despre rentabilitate, profitabilitate, grad de îndatorare etc. în raport 
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cu propria-i activitate, dar și în comparație cu companii similare pentru o mai bună evaluare. În 

funcție de abordare, analiza fundamentală poate fi folosită de investitorii pe termen mediu-scurt 

cu profil speculativ, dar ea este utilizată cu preponderență de către investitorii pe termen lung. În 

cazul primei categorii, analiza fundamentală caută să detecteze diferențe între valoarea de piață 

și valoarea intrinsecă a unei acțiuni. Profitul ce se urmărește a se realiza provine din 

tranzacționarea diferenței dintre prețul pieței și prețul fundamental corect, operațiunea fiind 

închisă atunci când piața va recunoaște „greșeala” de interpretare și va reevalua acțiunea la prețul 

corect. Pe termen lung, analiza fundamentală a unei companii implică analiza datelor financiare 

emise de societate, a solvabilității sale, a avantajelor ei competitive și executive în raport cu 

competitorii ei și sectorul de activitate, a politicii de dividend și a calității managementului etc., 

oferind investitorului o imagine completă asupra companiei la timpul prezent, dar și indicii 

valoroase pentru a contura opinii despre valoarea ei viitoare. 
 
(Q2) Când alegeți acțiuni în care să investiți aveți credința că: 

Faceți mult mai bine decât media 45 
Faceți mai bine decât media 163 
Vă aliniați mediei 108 
Faceți mai puțin bine decât media 10 

  
Sentimentul de supraestimare este o eroare comportamentală des întâlnită în universul 

piețelor financiare și se exprimă în special sub trei forme: supraestimarea abilităților 

investiționale, credința în a fi mai bun decât media și supraîncrederea în diverse estimări de 

natură financiară. În activitatea investițională, investitorii își supraestimează de obicei nivelul 

cunoștințelor, performanța potențială, accesul la informație, capacitatea de control, șansele de 

succes. În cazul respondenților la chestionarul propus, observăm aceeași tendință de 

supraevaluare, peste 50% apreciind că fac mai bine decât media, iar 14% se plasează la un nivel 

superior mediei. O treime din respondenți se poziționează la nivelul mediei și doar 3% din 

respondenți se consideră sub nivelul mediei în procesul decizional.  O consecință directă a 

aprecierii greșite a riscului conduce la o slabă diversificare a portofoliului și la o activitate de 
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tranzacționare excesivă. Cea mai simplă și obiectivă metodă pentru un investitor de a observa 

dacă este mai bun decât media este să se compare cu indicele pieței în care investește. O 

rentabilitate mai mare a propriului portofoliu în comparație cu un astfel de indice îi confirmă 

abilitățile superioare. Statistic însă sunt foarte puțini cei care reușesc să fie mai buni decât 

evoluția unui indice reprezentativ al unei piețe, fiind astfel o dovadă concludentă că investitorii 

se supraapreciază, eroare clasică de sentiment specifică comportamentului irațional. 
 
(Q3) Prin comparație cu cei din jurul dvs., cum vă definiți comportamentul în raport cu 
riscul asumat? 

Îmi asum riscuri foarte mari 28 
Îmi asum riscuri mari 157 
Îmi asum riscuri mici 132 
Îmi asum riscuri foarte mici 9 

 
Gradul de risc asumat de un investitor este strâns corelat cu randamentul așteptat. Cu cât 

un investitor dorește ca randamentul obținut să fie mare, cu atât riscul pe care trebuie să și-l 

asume este mai crescut. Pentru randamente superioare și, implicit, riscuri superioare, gradul de 

diversificare trebuie să scadă sau efectul de levier trebuie să crească. Un alt mod de a genera 

randament cu prețul riscului într-un portofoliu este acela de a plasa bani în companii care au 

potențial mare de creștere (growth stories), companii care comportă și riscuri mai mari de 

nereușită, uneori prețul plătit fiind chiar falimentul. Pentru adepții plasamentelor cu riscuri 

scăzute și cu un grad mare de siguranță și predictibilitate sunt recomandate companiile mature, 

cu o politică de dividend bine cunoscută și care activează în domenii strategice, de monopol sau 

reglementate. În această ultimă categorie, în bursa românească putem enumera: Transgaz, 

Electrica, Conpet, Transelectrica. Respondenții chestionarului propus au o distribuție echilibrată 

între adepți ai riscului mediu-mare, dar și persoane cu un profil de risc scăzut care țintesc în 

primul rând siguranța investiției lor prin plasamente în titluri de stat și obligațiuni corporative (a 

se vedea distribuția pe clasele de investiții - Q19). 
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(Q4) Când vă gândiți la cuvântul risc, ce senzație vă vine prima oară în minte? 

Încântare, adrenalină 26 
Oportunitate 208 
Nesiguranță 74 
Pierdere 18 

 
Din punct de vedere al investitorului rațional, oportunitatea este cel mai bun 

corespondent al riscului într-o investiție. Prin oportunitate el înțelege beneficiu, adică randament 

în condiții de siguranță. Categoria cea mai excentrică, cea care percepe riscul ca pe 

încântare/adrenalină, poate fi catalogată cea mai puțin rațională deoarece actul investițional nu 

are la baza sa un comportament care să țintească randamentul în condiții de siguranță, ci senzația 

de putere, exuberanță, forță, trăire la maxim, adică elemente pur emoționale care prezumă 

sentimente interioare neîncadrabile în vreun șablon logic sau rațional. În studiul erorilor 

investiționale comportamentale întâlnim adesea în cadrul acestei categorii tipul de investitor care 

are tendința de a-și asuma meritele pentru deciziile bune și de a da vina pe alții atunci când 

marchează o pierdere. Un astfel de investitor este cel mai predispus să piardă procente însemnate 

din portofoliul său punându-și adesea la risc întreg capitalul. Riscul ca nesiguranță este un 

sentiment pe care îl cunosc în special cei care nu își fac riguros cercetările înainte de a investi, 

persoane care nu ajung să înțeleagă foarte bine resorturile pieței, instrumentele financiare și 

riscurile asociate. Acestea sunt în general persoane care sunt ușor influențabile de opiniile altora, 

în concluzie participanți la piață iraționali prin însăși acceptarea stării de confuzie în raport cu 

siguranța investiției lor. Acest segment reprezintă aproape o pătrime în totalul respondenților, o 

pondere însemnată mai ales dacă privim la răspunsurile întrebării Q2 din prezentul chestionar, 

unde doar 3% apreciază că fac mai puțin bine decât media. O pondere de doar 5% în rândul 

respondenților o au cei care percep riscul ca pe o pierdere, înțelegând prin acest procentaj redus 

că investitorii, în general, au ca obiectiv profitul și riscă pentru a obține profit, nu pentru a se feri 

de pierdere. 
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(Q5) Urmăriți cu interes o acțiune care a ajuns la prețul corect de achiziție potrivit 

analizei dvs. Înainte de a plasa ordinul discutați despre această acțiune cu trei prieteni 

care, spre surprinderea dvs, vă recomandă să nu o cumpărați pentru că li se pare foarte 

scumpă. În urma discuției cu cei trei colegi alegeți să: 

Amân investiția pentru a reanaliza compania 126 
Nu mai fac deloc investiția 8 
Fac investiția așa cum îmi propusesem deja 192 

  
În procesul investițional apar adesea informații, opinii, elemente adiacente care pun la 

încercare încrederea în propria judecată a participantului la piață. Putem aprecia că un investitor 

stăpân pe sistemul său de analiză, selecție și execuție a operațiunii de cumpărare/vânzare este 

mai puțin influențabil și astfel mai rațional în abordarea sa față de piață prin rigurozitatea 

planului urmat. Amânarea investiției nu este neapărat un fapt irațional, dar este în antiteză cu 

gradul mare de încredere pe care respondenții l-au afișat când li s-a pus întrebarea despre 

încrederea în propriile capacități investiționale. Acest procent mare de 39% al respondenților 

care amână plasarea ordinului pentru o reverificare arată că în teorie se consideră mai pricepuți, 

dar în fața unui element de nesiguranță, de neconcordanță cu propriile opinii, aleg să se lase 

influențați, adică aleg să renunțe rapid la încrederea în propriile capacități. Un procent de doar 

2% din respondenți fac o alegere complet irațională, preferând să abandoneze tranzacția total, în 

opoziție cu orice strategie, logică sau plan pe care l-ar fi avut înainte.  

 
(Q6) Cum estimați educația dvs. financiară în raport cu educația celorlalți investitori? 

Am o educație financiară bună 200 
Am o educație financiară de bază 110 
Am o educație financiară slabă 16 
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A fi investitor într-o piață de capital și a parcurge toți pașii de la investigare, analiză, 

selecție, operare, monitorizare, optimizare etc. presupune cunoștințe financiare cel puțin medii. 

Din această perspectivă teoretică, observăm că respondenții prezentului chestionar sunt în linie 

cu așteptările, având o educație financiară bună în marea lor majoritate. Un procent foarte redus 

de numai 5% se autodefinește ca având o educație financiară slabă. 
 
(Q7) Aveți 1.000 de euro și doriți să îi investiți pe baza unor estimări cuprinse într-un 

studiu de analiză tehnică. Prognozele studiului arată că sunt șanse de 50/50 să obțineți 

profit sau să pierdeți absolut toți banii investiți. Cât ar trebui să fie profitul potențial 

obținut ca să fiți tentat să plasați cei 1.000 de euro? 
1.000 euro 68 
2.000 euro 74 
2.500 euro 41 
3.000 euro 64 
5.000 euro 79 

 
Teama de pierdere (loss aversion) a fost pentru prima oară identificată și explicată de cei 

care au deschis acest capitol al finanțelor comportamentale în domeniul economic, Daniel 

Kahneman și Amos Tversky, în 1979. Cei doi au descoperit că din punct de vedere psihologic 

pierderile cântăresc mai mult în conștiința investitorului decât câștigurile similare ca valoare. 

Pentru a pierde 1.000 de euro, orice persoană consideră că are nevoie în medie de un câștig de 

cel puțin două ori mai mare pentru a i se părea echitabil rezultatul. Această teama de pierdere 
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duce și la menținerea prelungită a pozițiilor pierzătoare în speranța că prețurile își vor reveni în 

viitor și investiția va redeveni cel puțin la nivelul inițial ca valoare. Teama de pierdere este de 

asemenea responsabilă pentru vânzarea prea rapidă a unei poziții câștigătoare de teama de a nu 

începe să scadă. O astfel de observație asupra „echitabilității” mai devreme menționate, 

echitabilitate irațională care solicită din partea investitorilor câștiguri mai mari pentru pierderi 

echivalente ca valoare, se regăsește și în cadrul răspunsurilor respondenților prezentului 

chestionar, cea mai mare pondere fiind chiar a celor cu o aversiune maximă de 5:1, în sensul că 

pentru 1.000 de euro posibil a fi plasați li se pare echitabil ca profitul să fie de cinci ori mai mare 

pentru a își asuma riscul investiției. Doar 21% din respondenți sunt matematic corect încadrați 

din punct de vedere probabilistic, restul de 79% solicitând probabilități de câștig mai generoase, 

dar în fapt deviind de la o abordare obiectivă și în esența ei rațională. 

 
(Q8) La jumătatea ședinței de tranzacționare ați făcut o tranzacție foarte bună prin care 

ați marcat un profit de 10.000 euro. Banii sunt deja în contul dvs.  Spre sfârșitul ședinței 

puteți plasa 1.000 de euro într-o tranzacție cu șanse de reușită 50/50 în a dubla sau a pierde 

cei 1.000 de euro. Alegeți să faceți tranzacția? 

DA 190 
NU 136 

 
Ținând cont de răspunsurile întrebării anterioare și a aversiunii de risc vădit ridicate, se 

propune introducerea unui factor emotiv suplimentar, constând într-un profit deja marcat. Rolul 

lui este de a observa dacă un astfel de câștig recent marcat schimbă aversiunea la risc pe termen 

scurt. Vom constata că procentul celor care ar fi dispuși să își asume un risk/reward unitar crește 

vertiginos dacă există un profit deja marcat. În cazul întrebării anterioare, doar 21% din 

respondeți ar fi intrat într-o tranzacție de acest gen. În cazul de față, cu un mindset mai relaxat 

din cauza influenței pozitive a ultimului câștig, respondenții care acceptă un risk/reward unitar 

întrunesc 58%, mai mult decât dublu față de întrebarea anterioară. Această comparație, dar mai 

ales diferența procentuală, dovedește că investitorii sunt adesea iraționali, mânați de sentimentele 

58%$

42%$

Influența$ul/mului$câș/g$

DA$ NU$



	 223	

recente, starea de spirit având un rol major în modul în care decid să își asume sau să calculeze 

riscurile asociate. Pentru un investitor eficient nu ar trebui să existe schimbări ale 

comportamentului investițional, ci să aibă permanent o abordare liniară a comportamentului 

investițional bazată pe o planificare rațională, nu pe situații conjuncturale. 
 
(Q9) Ați pierdut o sumă însemnată de bani pe emitentul ABC. La scurt timp după acest 

nefericit incident cel mai natural vi se pare să: 

Nu mai tranzacționez o perioadă de timp emitentul ABC 136 
Tranzacționez emitentul ABC ca de obicei 165 
Tranzacționez mai mult emitentul ABC pentru a recupera pierderea suferită 13 
Nu mai tranzacționez vreodată acest emitent 12 

 
De la început, se cuvine a spune un adevăr axiomatic: și pierderea face parte din viața 

unui investitor, alături de profit. Oricâtă cercetare face un investitor pentru buna alegere a 

investițiilor sale, uneori se întâmplă ca rezultatul să nu fie cel dorit. Cauzele pot fi multiple și nu 

țin neapărat de lipsa de rigurozitate a investitorului, ci pot fi factori conjuncturali, sistemici, 

emoționali etc., factori care în general sunt greu previzibili și mai ales greu cuantificabili. Și din 

ipostaza de investitori pe termen lung, dar mai ales din cea de investitor pe termen scurt, 

speculator, alegerea marcării unei pierderi cunoscute este un act responsabil. Acest mod de a 

pierde calculat pentru a nu lăsa o pierdere să consume mari părți din capitalul de lucru se 

instituie prin operațiunea cunoscută în piețele de capital sub denumirea de stop-loss, adică 

alegerea voluntară a unui procent maxim pe care investitorul îl acceptă ca depreciere a unui activ 

financiar din clipa în care acesta întră în teritoriu negativ din punct de vedere al rentabilității. O 

astfel de operațiune stop-loss se face prin respectarea cu rigurozitate a unui plan investițional și 

este eficientă tocmai pentru a debarasa investitorul de impactul emoțional al pierderii și tendința 

acestuia de a nu lua decizia din cauza temei de pierdere. Se poate spune că un investitor care 

stabilește apriori cât își permite să piardă este un investitor calculat, rațional, un investitor care 

funcționează pe baza unui plan logic, neimplicat sentimental. În cazul respondenților prezentului 
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chestionar, se observă că 50% dintre aceștia continuă tranzacționarea ca de obicei, având 

convingerea că o astfel de pierdere face parte din planul lor investițional. 42% din respondenți 

aleg o cale de mijloc, mai puțin rațională, anume de a nu mai tranzacționa emitentul pierzător 

pentru o perioadă. Singurul aspect rațional din această amânare este acela că acești investitori pot 

face o reverificare a planului investițional care generează pierderi, deci înțeleg nevoia de a-l 

îmbunătăți. În lipsa unui astfel de comportament vădit interesat de îmbunătățirea planului 

investițional orice amânare este irațională și duce cu gândul că investitorul în cauză penalizează 

compania pentru pierderea suferită, nu pe el însuși, de fapt adevăratul vinovat. Cu ponderi de 4% 

în ambele cazuri mai există două categorii de respondenți care se încadrează în zona extremă a 

comportamentului irațional. Prima categorie tranzacționează mai mult pentru a recupera 

pierderea suferită. Acest tip de investitor nu își reanalizează comportamentul investițional și 

persistă în utilizarea unui sistem producător de pierderi, alegere evident irațională. Cea de a doua 

categorie se răzbună pe emitent scoțându-l definitiv din lista de observare și tranzacționare 

viitoare, acțiune menită să înlăture o amintire neplăcută, dar total neadecvată din punct de vedere 

al modului de a face investiții. Practic, această ultimă categorie refuză ideea de pierdere și apoi 

refuză și să tragă o concluzie posibil benefică pe viitor. 
 
(Q10) Acțiunile unei companii asupra căreia aveți perspective pesimiste din punct de 

vedere fundamental se află în a doua zi consecutivă de apreciere de + 15%. În piața sunt 

mulți cumpărători, nu sunt acțiuni la vânzare. Vă aflați în ultimele minute de 

tranzacționare ale celei de a doua zi de tranzacționare și apare oportunitatea să cumpărați 

acțiuni la acest preț (+15%). Ce alegeți să faceți? 

Nu cumpărați 294 
Cumpărați în speranța că și mâine acțiunile vor crește puternic, fiind poate 
încă o zi de +15% 32 

 
90% din respondenți au o abordare rațională în fața acestui fenomen des întâlnit în cadrul 

piețelor financiare. Efectul de turmă este un fenomen ce se regăsește în dinamica funcționării 

piețelor financiare și are efecte catalizatoare asupra evoluției unei acțiuni, indice sau activ 
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financiar, prin polarizarea interesului unui număr mare de participanți în lipsa unor elemente care 

să justifice un asemenea interes. Polarizarea se face astfel sub efectul influenței de moment, o 

influență psihologică logic explicabilă prin prisma studiului firii umane, dar cu efecte iraționale 

din punct de vedere financiar. Efectul de turmă se regăsește mai ales în momentele de maximă 

emotivitate dintr-o piață, anume în zonele de euforie sau în perioadele de panică.  În piața de 

capital românească putem aminti două astfel de momente în care efectul de turmă s-a resimțit cel 

mai puternic, anume în euforia anilor 2007/2008 sau în colapsul din prima parte a anului 2009. 

În literatura specifică piețelor de capital acest gen de comportament culminează sub denumirea 

FOMO - Fear of missing out, când participanții la piață renunță la orice urmă de comportament 

rațional și intră la cumpărare numai și numai din prejudecata de a nu rămâne pe dinafara 

fenomenului de creștere, impulsionați fiind de conjunctură și foarte puțin punând preț pe 

valoarea intrinsecă a activelor suport investite. Un exemplu grăitor în acest sens a fost piața 

criptomonedelor care a stârnit interesul unei imense mase de participanți în piețele financiare și 

care a acționat cel mai adesea pe baza acestui principiu al copierii comportamentului 

investițional, foarte puțini din cei implicați înțelegând în fapt modul de construcție al acestor 

instrumente financiare și arhitectura IT din spatele lor. 

 
(Q11) Cazul 1: Aveți acțiunea ABC cumpărată cu 300 de lei/acțiune. Crește la 330 de lei și 

nu o vindeți. Apoi scade la loc la 300 de lei. Cazul 2: Aveți acțiunea XYZ cumpărată cu 300 

de lei. Se face 270 de lei, apoi își revine la 300 de lei. Piața scade iarăși la 270 de lei. Ce 

regretați mai mult între cele două ipostaze: 

Cazul 1: faptul că am ratat oportunitatea de a vinde acțiunea ABC cu un profit de 
10% 233 
Cazul 2: faptul că am ratat oportunitatea de a recupera pierderea pe acțiunea ABC 93 

 
Regretul, alături de teama de pierdere, este un factor emoționant marcant în 

comportamentul investițional al participantului la piață. Faptul că o acțiune a avut o evoluție 

bună, dar condițiile de piață s-au schimbat și prețul a revenit la nivelul inițial, generează un 

puternic răspuns emoțional care ne demonstrează că investitorul este pasibil de șocuri 
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emoționale, iar după ce cumpără o acțiune evoluția acesteia îi generează diferite stări de 

neliniște. Putem spune că investitorii pleacă la drum cu teama de pierdere, dar apariția unui 

profit generează pe cât de multă satisfacție, pe atât de multă grijă în gestionarea lui. Cu cât un 

investitor devine mai avansat în modul său de a privi și activa în piețele financiare, cu atât mai 

mult va înțelege motivația rațională de a pune bazele unui plan potrivit de trading în funcție de 

profilul său investițional. Cu cât un plan este mai rațional și logic construit, cu atât mai mult 

acesta va înlătura derapajele iraționale cauzate de factorii emoționali umani. 

 
(Q12) Piața de capital scade conjunctural, iar valoarea investițiilor dvs. scade mai abrupt 

decât media scăderii pieței. Cum factorii fundamentali nu s-au schimbat, ce alegeți totuși 

să faceți cu poziția pe care o dețineți? 

Mențin poziția și aștept ca piața să își revină 290 
Vând poziția de teama scăderilor viitoare 36 

 
Un participant rațional care investește în piața de capital are un plan de investiții pe 

termen mediu-lung, plan pe baza căruia urmărește să achiziționeze participații în diferite 

companii în funcție de profilul său de risc. Scăderile conjuncturale ale pieței fără baze 

fundamentale solide sunt momente prielnice pentru participanții pe termen mediu-lung să își 

optimizeze pozițiile. Aceștia pot să crească procentual ratele de participare prin acumularea de 

acțiuni mai ieftine la companiile pe care le au pe radarul personal de achiziții. Investitorii care 

aleg să iasă din pozițiile deținute, în lipsa unor elemente fundamentale relevante, au tendința de a 

reacționa mai degrabă impulsiv, emoțional, cel mai adesea în lipsa unui plan și, statistic, cu 

randament mai scăzut în cele din urmă. 

 
(Q13) Urmează să primiți un premiu de 1.000 de euro și vi se oferă șansa să alegeți între 

următoarele două variante de a îl încasa: 

Să încasez pe loc 500 de euro din cei 1.000 de euro. 248 
50% probabilitate de a câștiga 1.000 de euro si 50% șanse de a nu 
câștiga nimic. 78 
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(Q14) Câștigați un premiu de 1.000 de euro și vi se dă posibilitatea să alegeți între 

următoarele două variante de a îl încasa: 

Să pierd pe loc 500 de euro din cei 1.000 de euro. 183 
50% probabilitate de a câștiga 1.000 de euro și 50% șanse de a nu 
câștiga nimic. 143 

 
O eroare cognitivă adesea întâlnită în studiul piețelor financiare este cunoscută în limba 

engleză sub denumirea de „framing bias”, în traducere „comportament de încadrare”. Potrivit 

acestei erori de procesare a informației, participanții la piață iau decizii diferite în funcție de felul 

în care le este prezentată aceeași informație. Astfel, „încadrarea” informației poate transmite 

știrea dintr-o perspectivă pozitivă sau, în sens invers, aceleași elemente pot fi oferite sub o formă 

negativă, pesimistă. Întrebările 13 și 14 au din punct de vedere matematic același rezultat, 

singura diferență fiind modul de formulare a primei întrebări în cadrul Q13, respectiv Q14. În 

ambele situații investitorul ar avea de ales între un câștig sigur de 500 de euro și o probabilitate 

de 50% de a-l dubla sau pierde. Diferența de încadrare între cele două întrebări ține de 

formularea sub formă pozitivă  (Q13: „să încasez”), respectiv formularea sub formă negativă în 

cel de al doilea caz (Q14: „să pierd”). Aceiași respondenți în primul caz (Q13) își exprimă 

dorința de a lua cei 500 de euro într-o proporție de 76% atrași de siguranța încasării din enunț, în 

timp ce în cazul următoarei întrebări doar 56% au același comportament, vădit fiind influențați 

de noțiunea de pierdere.  Interesant de observat că interpretarea eronată a înțelesului propoziției 

„Să pierd pe loc 500 de euro din cei 1000 de euro” duce la asumarea unor riscuri sporite, arătând 
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că investitorul, prin comportamentul său irațional, ajunge în viața reală să își asume riscuri mai 

mari fără ca neapărat acesta să fie scopul său. 

 
(Q15) Ați făcut o tranzacție speculativă și ați marcat o pierdere de 1.550 de lei. 

Următoarea tranzacție este tot una necâștigătoare și pierdeți 1.975 de lei. Ce faceți în 

continuare? 

Nu mai tranzacționez azi, studiez tranzacțiile anterioare și caut să 
înțeleg cu ce am greșit 245 
Intru în următoarele tranzacții cu sume și mai mari de bani pentru a 
recupera mai repede banii deja pierduți 19 
Intru cu aceleași sume de bani în continuare ca și până acum 62 

 
Pentru o bună administrare a riscului, investitorul rațional acționează având la îndemână 

un plan investițional riguros. Acesta este util pentru a preîntâmpina erorile de judecată, erorile 

cognitive, influențele exterioare care pot dăuna procesului investițional. Set-up ul tranzacției este 

o componentă a unui astfel de plan și conține elemente de intrare/ieșire și monitorizare a prețului 

unei acțiuni. În cazul de față, se propune o pierdere consecutivă mai mare ca valoare, care din 

punct de vedere rațional trebuie analizată prin prisma set-up-ului existent. Acest comportament 

înclinat spre studiu este împărtășit de 75% din respondenți care caută să găsească o explicație 

pentru pierderile suferite și prin analiză să dea o soluție îmbunătățită pe viitor a set-up-ului de 

trading. 19% din respondenți iau o decizie probabil asumată prin care validează prezentul set-up, 

dar care cu siguranță vor ajunge să îl chestioneze dacă seria necâștigătoare continuă. De remarcat 

existența unei categorii de investitori (6%) care nu numai că se bazează pe prezentul set-up (care 

produce pierderi), dar care continuă prin adăugarea de sume și mai mari pentru a recupera 

pierderile suferite. Această ultimă categorie este clar una cu apetit de risc ridicat, dar totodată și 

cu un grad mai mare de iraționalitate financiară din moment ce riscă mai mult în condițiile date. 

Asumarea unui risc crescut este o expresie a încrederii complete în viabilitatea prezentului set-up 

în pofida pierderii obținute, ceea ce ne duce cu gândul la riscurile asociate comportamentului de 

supraîncredere. 
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(Q16) În ce măsură evoluția trecută a unei acțiuni este reprezentativă pentru mișcările ei 

viitoare? [Importanță] 

Foarte mult 47 
Mult 135 
Puțin 120 
Foarte puțin 24 

 
În pofida faptului că atenționarea „evenimentele trecute nu sunt o garanție a rezultatelor 

viitoare” este poate cea mai des întâlnită expresie când vine vorba despre bani și administrarea 

acestora, o largă categorie de investitori se bazează pe evoluția trecută a unei acțiuni și conferă 

acestui trecut calitatea și rolul de a prefața un viitor. Astfel de decizii luate pe baza evoluțiilor 

trecute nu presupun neapărat un studiu al factorilor care au condus la acele rezultate, ci mai 

degrabă așteptările sunt similare chiar dacă prezentele condiții sunt diferite. Ideea de bază care  

definește această eroare comportamentală este că rezultatele nu s-au obținut în condiții similare 

din punct de vedere economic conjunctural sau punctual. O societate bancară poate obține 

profituri considerabile în perioade de expansiune economică, dar va avea de suferit în perioade 

de contracție, când creditele neperformante șterg mare parte din profit prin provizionare dacă 

economia scade mai mult decât estimările instituției bancare. Un astfel de exemplu s-a întâlnit în 

anii 2008-2010 în bursa românească pe emitenții bancari care, în pofida unei evoluții fulminante 

în anii anteriori, au înregistrat scăderi majore în termeni de profitabilitate cu consecințe negative 

la nivelul prețului tranzacționat în piață. În cadrul studiului se constată că mai mult de jumătate 

din respondenți au tendința de a lua trecutul ca pe un indicator de valoare asupra evoluțiilor 

viitoare, acesta fiind un factor de eroare marcant din punct de vedere teoretic și practic. 

 
(Q17) Care dintre următoarele evenimente vă afectează emoțional cel mai mult? 

Un risk management defectuos 134 
Înregistrarea unei pierderi 91 
Marcarea prea timpurie a unui profit 32 
Ezitarea prea mare de a intra într-o tranzacție 69 
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Însăși capacitatea de a înțelege influența unui factor marcant este un pas înspre un 

comportament investițional mai apropiat de cel rațional. Dar chiar și din punctul în care este 

conștientizat până la a acționa deplin rațional este un alt pas foarte mare, cel mai greu de parcurs 

de altfel. În răspunsurile propuse am ales unul care este în contrapartidă cu celelalte trei opțiuni, 

anume managementul riscului pe de o parte și temerile legate de managementul unei poziții de 

investiție. Prin această poziționare în antiteză am dorit să demonstrez că investitorii sunt extrem 

de diferiți în modul în care abordează o tranzacție și cu siguranță nu îndeplinesc prezumțiile 

atribuite investitorului clasic care este permanent rațional, în căutarea maximizării profitului în 

condiții de cvasicunoaștere a informațiilor pieței. 41% din respondenți identifică în fapt 

managementul riscului ca fiind soluția pentru a echilibra riscurile ce survin din gestionarea 

emotivă a unei tranzacții. Înregistrarea unei pierderi, marcarea timpurie a unui profit, ezitarea 

prea mare de a intra într-o tranzacție sunt factori emoționali disturbatori care pot fi ameliorați 

rațional printr-un bun management al riscului. Astfel, 41% din respondenți sugerează de fapt că 

cel mai afectați ar fi dacă nu ar respecta un management de risc corespunzător strategiei lor, 

adică nu respectă un plan rațional de lucru clar și riguros. Am putea spune din ponderile 

răspunsurilor că doar 41% din respondenți au identificat de fapt o soluție pentru a evita un 

comportament irațional și lipsa aplicării ei le generează cea mai mare temere. Restul de 59% nu 

sunt suficienți de raționali încât să înțeleagă că există o soluție rațională de a combate aceste 

evenimente emoționale. Managementul de risc aplicat temerii de a înregistra o pierdere este 

ameliorat de adoptarea unei strategii stop-loss, adică investitorul își setează de la bun început un 

nivel maximal al pierderii pe care o poate accepta pe diferitele clase de active pe care le are. De 

asemenea, pentru a tempera teama de pierdere, investitorilor li se recomandă să aibă o 

diversificare suficient de mare a titlurilor financiare deținute, astfel încât impactul în caz de 

depreciere să nu fie major. Pentru a evita grija/teama marcării prea timpurii a unui profit, 

investitorii pot folosi un management al poziției deținute prin activarea opțiunii trailing-stop. Cu 

ajutorul acestui instrument, un investitor plasează o opțiune de marcare a profitului care nu se 
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activează atâta timp cât piața merge în favoarea poziției deținute, dar marchează profitul existent 

la un anumit procent sub ultimul maxim/minim înregistrat. Ezitarea prea mare de a intra într-o 

tranzacție este un factor emoțional des întâlnit în lumea investițională, mulți investitori având 

nevoie adesea de prea multe confirmări care să îi convingă că este un moment bun de cumpărare 

sau vânzare, confirmări care însumate erodează foarte mult din profitul potențial. Un plan 

investițional este cea mai bună soluție, iar colaborarea dintre elementele de analiză 

fundamentală, ca selecție, și utilizarea analizei tehnice, ca procedeu de alegere a momentului 

investiției, sunt soluții întotdeauna la îndemâna investitorului rațional. 

 
(Q18) Care dintre următoarele surse de venit ar fi mai ușor de investit? 

O moștenire, Un câștig loto, O parte din venitul lunar 25 
O moștenire  24 
O moștenire, O parte din venitul lunar 7 
O moștenire, Un câștig loto 24 
O moștenire, Un credit/împrumut 1 
O moștenire, Un credit/împrumut, Un câștig loto, O parte din venitul lunar 3 
O parte din venitul lunar 131 
Un câștig loto 100 
Un câștig loto, O parte din venitul lunar 10 
Un credit/împrumut 1 

 
Conform unei abordări raționale, un investitor nu ar trebui să fie influențat în investițiile 

sale de sursa banilor săi. Planul investițional, strategiile de intrare/ieșire din titlurile financiare, 

analiza fundamentală a companiilor analizate, alte tehnici de trading nu cuprind sursa banilor ca 

fiind relevantă în rezultatul investiției. Un investitor investește bani, nu sursa lor. Totuși, din aria 

răspunsurilor și multitudinea preferințelor înregistrate, tragem concluzia că investitorii 

înglobează în mod irațional această sursă și îi dau o importanță semnificativă. Astfel, încă de la 

început, sunt influențați de sursă aducând în investiția lor lejeritatea sau greutatea cu care au 
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reușit să dobândească respectivii bani. De unde deducem că ar putea duce mai departe aceeași 

lejeritate sau greutate în actul de investire.  Observăm că respondenții în general au o abordare 

normală, înțelegând într-o proporție semnificativă (40%) că o investiție este tot timpul la 

îndemână și ușor de înfăptuit plecând de la venitul lunar obținut. Câștigul loto sau moștenirea ar 

presupune același lucru dacă s-ar concretiza, anume existența unui plan rațional de investiții, 

nicidecum larghețea asumării unui risc mai mare doar pentru că sursa banilor este una 

neconvențională. Însuși faptul că multor respondenți li se pare mai ușor să investească niște bani 

lejer obținuți denotă lipsă de raționalism în actul de investire. Investiția înseamnă plasamente de 

bani care se gestionează la fel, sursa obținerii lor fiind nerelevantă emoțional pentru un investitor 

rațional. Totuși, investitorii în marea lor majoritate au predispoziția de a presupune că ar putea 

investi mai ușor sume de bani obținute fără efort din câștiguri loto sau moșteniri (60%). 

 
(Q19) În care dintre următoarele tipuri de instrumente financiare preferați să investiți? 

Acțiuni listate pe o piața reglementată 144 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs 11 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs, Crypto currencies 2 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs, Forex 9 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs, Forex, Crypto currencies 2 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, Crypto currencies 2 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, Forex 5 
Acțiuni listate pe o piața reglementată, Forex, Crypto currencies 1 
CFDs 3 
CFDs, Forex 8 
CFDs, Forex, Crypto currencies 1 
Forex 5 
Forex, Crypto currencies 3 
Obligațiuni corporative 4 
Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată 24 
Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs 4 
Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs, Crypto 
currencies 1 
Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs, Forex 1 
Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, Crypto currencies 3 
Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, Forex 1 
Obligațiuni corporative, Crypto currencies 1 
Titluri de stat 6 
Titluri de stat, Acțiuni listate pe o piața reglementată 17 
Titluri de stat, Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs 3 
Titluri de stat, Acțiuni listate pe o piața reglementată, Crypto currencies 1 
Titluri de stat, Acțiuni listate pe o piața reglementată, Forex 1 
Titluri de stat, CFDs, Forex 1 
Titluri de stat, Obligațiuni corporative 3 
Titluri de stat, Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată 40 
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Titluri de stat, Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs 3 
Titluri de stat, Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, CFDs 6 
Titluri de stat, Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, 
Crypto currencies 5 
Titluri de stat, Obligațiuni corporative, Acțiuni listate pe o piața reglementată, Forex 1 
Titluri de stat, Obligațiuni corporative, CFDs 1 

 
Ponderea vizibil cea mai mare a preferințelor investiționale este canalizată spre sectorul 

acțiunilor listate pe o piață reglementată. Într-o măsură mult mai redusă, respondenții 

chestionarului au ca interes obligațiunile corporative și titlurile de stat. Într-o mult mai mică 

măsură, respondenții vizează investițiile în titluri financiare cu un grad de risc mai ridicat 

precum CFDs, Forex, Crypto currencies. Ținând cont de modul de distribuție a preferințelor 

investiționale, putem concluziona că majoritatea respondenților se încadrează la nivelul de risc 

mediu, echilibrat, cu o concentrare majoră în sectorul acțiunilor listate pe o piață reglementată. 
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5.3. RĂSPUNSURILE LA CHESTIONAR – ANALIZĂ COMPARATIVĂ 

 

(Q2) Încrederea în propriile alegeri 

 
Încrederea personală și vârsta respondenților 

  

   
Observăm că în categoria de vârstă cuprinsă între 30 și 50 ani aprecierea asupra propriei 

încrederi în alegeri a respondenților este relativ asemănătoare, diferența vizibilă fiind în rândul 

tinerilor (<30 ani) care au tendința de a se supraaprecia, ponderea cea mai mare a acestei categorii de 

vârstă fiind, nu întâmplător, în cadrul categoriei de apreciere „mult peste medie”. Lipsa de 

experiență, adesea coroborată cu prea puțină răbdare, determină tinerii să aibă credința că sunt 

complet cunoscători, fapt ce va fi ajustat de piață prin „educarea lor” prin pierderi. În general, mare 

parte a comportamentelor iraționale întâlnite în burse au ca sursă lipsa de experiență, ceea ce se 

potrivește cel mai bine ca profil tinerilor sub 30 de ani. 

 

Încrederea personală și sexul respondenților 
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Se observă o dinamică descrescătoare a ponderii procentuale a genului masculin și 

implicit o apreciere a genului feminin pe măsură ce parcurgem cele patru niveluri de 

autoapreciere dinspre „mult peste medie” până la „sub medie”. Această evoluție indică faptul că 

bărbații au tendința de a-și supraestima propriile aptitudini, nivelul cunoștințelor și al abilităților, 

cu urmări în aprecieri greșite ale riscului, adesea cu efect într-o slabă diversificare a portofoliului 

și având frecvent ca efect un trading excesiv. Cel mai adesea, o opinie moderată este una care 

indică un comportament rațional, chiar dacă se situează sub nivelul aptitudinilor reale ale 

investitorului. 

 

Încrederea personală și statutul social 

  

   
În toate categoriile de respondenți selectate din punct de vedere al nivelului încrederii 

personale observăm o majoritate evidentă a persoanelor căsătorite, cu preponderență în categoria 

celor care se apreciază ca fiind la media cunoașterii. Cum în acest gen de test despre încredere și 

aptitudini investitorii au tendința de a se supraaprecia, aceasta fiind o eroare cognitivă des 

întâlnită în lumea piețelor financiare, dar și în alte domenii (într-o formulare diferită aproape toți 

șoferii auto se consideră mai buni decât media). Cei care se apropie cel mai bine de un răspuns 
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rațional sunt respondenții care se auto includ în grupa „medie”, răspunsul lor fiind astfel unul 

rațional, chiar dacă aptitudinile lor pot fi superioare. Într-o altă ordine de idei se poate aprecia că 

prin prisma responsabilității extinse derivată din obligațiile familiale, persoanele căsătorite se 

bucură de un grad sporit de raționalitate. Prin suprapunerea celor două idei enunțate mai sus se 

poate concluziona că elementele de raționalitate se complementează, acesta fiind și motivul 

pentru care se înregistrează cea mai mare pondere procentuală de respondenți căsătoriți în 

categoria medie ca autoapreciere a încrederii și aptitudinilor investiționale. 

 

Încrederea personală și nivelul educațional 

  

   
În mod paradoxal, cel mai bine educați respondenți (studii postdoctorale) nu sunt 

neapărat cei care au cea mai mare încredere declarată, dovedind un simț echilibrat al propriei 

aprecieri. În antiteză cu aceștia, respondenții cu studii liceale se declară confidenți în puterile lor 

investiționale. Acest aspect relevă că, adeseori, nivelul autoîncrederii în propriile aptitudini este 

nefondat și conduce la erori cognitive de ambele tabere.  

 

Încrederea personală și disponibilitățile financiare 
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O situație financiară bună (>50.000 euro) conduce și la un grad mai mare de încredere, 

fiind o garanție a succesului. Ponderea procentuală a celor cu disponibilități financiare mai mari 

de 50.000 euro se diminuează pe măsură ce nivelul de încredere scade, având o relație invers 

proporțională de evoluție, de la 40% la 10% pondere. Prin contrast, observăm evoluția ponderilor 

respondenților cu sume mici disponibile, de la un procentaj de 31% în categoria celor ce au 

încredere în propriile decizii financiare, până la 70% în cazul celor care se apreciază sub media 

încrederii. Încrederea este așadar strâns corelată de starea financiară, o bună situație financiară 

fiind o confirmare suficient de puternică pentru ca un participant la test să aibă motiv de a se 

considera mai bun și mai încrezător în deciziile sale. 

 

Încrederea personală și ocupația 

  

   
Luând ca studiu categoria antreprenorilor, se observă că se regăsesc în cele mai mari 

ponderi în categoriile superioare ale încrederii (mult peste medie și peste medie), ca apoi 

procentul ponderii lor să se reducă de la 24% la 15%, respectiv 11% în cazul respondenților cu o 

încredere mediană sau sub medie. Salariații bugetari și cei din mediul privat au o distribuție 

relativ asemănătoare în categoriile de încredere analizate. Lucrurile se schimbă însă când este 
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observată categoria studenților, categorie care este supra încrezătoare, dacă se analizează 

dinamica ponderii ei în grupele de încredere. Prin analogie, se poate spune că apare aceeași 

eroare de abordare a aptitudinilor și abilităților precum în situația respondenților sub 30 de ani, 

cel mai probabil, mare parte dintre aceștia fiind studenți sau proaspăt absolvenți. Pensionarii se 

regăsesc cel mai mult procentual în categoria respondenților cu aprecieri sub medie sub aspectul 

încrederii (11%), cu o dinamică invers proporțională în raport cu auto aprecierea aptitudinilor 

lor, 4% pondere în cei „mult peste medie”. 

 

Încrederea personală și asumarea riscului (Q3) 

  

   
Încrederea în forțele proprii este un catalizator de risc și invers proporțional, o încredere 

sub medie conduce la riscuri mici în majoritatea exprimată. 

 

Încrederea personală și influența celor din jur (Q5) 
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Procentul celor care nu fac investiția este mic, aproximativ 2/3 din respondenții din toate 

categoriile vizând încrederea personală, având credința că procedează bine, motiv pentru care nu 

iau în seamă opiniile altora. Totuși, trebuie de remarcat că, în pofida faptului că mulți își atribuie 

o încredere personală mare și foarte mare în propriile decizii, aleg să se mai gândească când vine 

vorba de opinia altcuiva, în aproximativ o treime din cazuri. În mod normal, era de așteptat ca 

respondenții cu maximă încredere în ei să nu fie deviați de la propriile decizii de terțe persoane, 

dar iată că acest fapt se împlinește și influența celor din jur depășește încrederea pe care personal 

și-o atribuie. Se poate concluziona, din această corelare a răspunsurilor cu privire la încredere și 

influență, că supraaprecierea este semnificativă dacă se ia în considerație procentajul de >33% al 

celor care amână sau nu mai fac deloc investiția, în fața unei situații contradictorii nevoia lor de 

validare iese din sfera personală, cu toate că au încredere majoră mult sau peste medie în 

aptitudinile lor. 

 

Încrederea personală și nivelul educației financiare  (Q6) 

  

   
Încrederea personală este sprijinită de nivelul educației financiare. Cu cât cunoștințele de 

natură financiară sunt mai mari, cu atât nivelul de încredere în propriile aptitudini este mai 
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ridicat. Educația strict financiară joacă un rol important în baza de încredere autoacordată, aspect 

diferit de nivelul educațional în general. 

 
Încrederea personală și aversiunea față de risc (Q7) 

  

   
Aversiunea la risc se regăsește în ponderi relativ egale pentru toate categoriile de 

respondenți analizate din punct de vedere al încrederii personale în propriile decizii, diferențe de 

ponderi regăsindu-se prin comparație în ultima categorie de încredere, unde extremele de 

aversiune față de risc de 1:5, respectiv 1:1 risk/reward sunt invers proporționale față de celelalte 

categorii de încredere analizate. 

 
Încrederea personală și influența câștigului anterior (Q8) 
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Câștigul anterior, un factor de influențare cu motivație irațională în cadrul chestionarului 

propus, generează o pondere procentuală mai mare în cazul respondenților cu o încredere mult 

peste medie în propriile decizii, relevând că supraaprecierea generează trading excesiv 

(overtrading) mai ales atunci când un profit a fost deja marcat și teama de eșec a fost ameliorată 

prin prisma unei tranzacții profitabile înregistrate. 

 

Încrederea personală și asumarea pierderii (Q9) 

  

   
Un investitor rațional acționează după un plan investițional. Un astfel de plan este 

conturat pe termen lung, el fiind o procedură de lucru clară și bine definită în raport cu scopul 

investițional al investitorului. Decizia de a acționa conform planului și a înțelege că o pierdere ce 

poate surveni este rațională, cel mai adesea o pierdere fiind în fapt prețul pentru a acoperi un risc 

necunoscut și a preîntâmpina astfel o pierdere mult mai mare și necalculabilă. În termeni 

financiari, tehnica de încasare a unei pierderi predefinite ca valoare cu scopul evitării uneia 

necalculabile se numește Stop-loss. O expresie așadar a raționalității este a celor care aleg să 

tranzacționeze ca de obicei, convinși fiind de viabilitatea planului lor de trading. Observăm că 

cea mai mare pondere a acestora se află în rândul celor care au încredere în general în 

aptitudinile lor investiționale. Pe măsură ce gradul de încredere scade, și încrederea în planificare 

scade, efectul pierderii fiind mai acut, ajungându-se chiar la ponderi mari procentuale ale celor 

care amână sau chiar refuză să mai tranzacționeze, emitentul respectiv făcându-l în mod irațional 

pe acesta responsabil de pierderea suferită. 
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Încrederea personală și efectul de turmă (Q10) 

  

   
Din studiul procentelor de răspuns pentru cele patru categorii de încredere analizate se 

constată o diferență semnificativă în asumarea unui risc necunoscut, construit pe spiritul de 

turmă. Efectul de turmă se înregistrează, în mod paradoxal, în cel mai mare procent în cazul 

celor cu cea mai mare încredere în capacitățile lor investiționale, conducând la ideea că aceștia 

riscă mai mult deoarece au încredere sporită în abilitățile lor de a se descurca, dar aceasta este 

totodată și expresia unei erori de supraapreciere care conduce inevitabil la overtrading și 

aprecieri greșite ale riscului. 

 

Încrederea personală și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 
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Teama și regretul sunt factori emoționali marcanți primari care nu pot fi ușor controlați în 

mod rațional. Din acest motiv au tendința de a se exprima asemănător în orice subclasificare pe 

baza unor atribute emoționale mai puțin importante sau factori de influență. Și în cazul de față 

analizat, ponderile sunt relativ apropiate, teama și regretul acționând similar indiferent de 

autoaprecierea acordată în raport cu abilitățile financiare în cele patru subclasificări propuse. 

 

Încrederea personală și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  

   
Cu toate că este formulat în enunțul întrebării faptul că fundamentele pieței nu s-au 

schimbat, cei care au tendința de a vinde sunt respondenții cu cel mai mare nivel de încredere în 

propriile abilități. Rezultatul operațiunii le va demonstra dacă, fiind raționali în abordare (corecți 

în aprecierea cunoștințelor lor), intuiesc o mișcare de termen scurt a pieței pentru a extrage un 

beneficiu rapid, ori au greșit și au acționat irațional, întărind ideea că supraîncrederea duce la 

overtrading și aprecieri greșite ale riscului asumat. Cei mai defensivi sunt cei din categoria celor 

mai puțin încrezători, care în totalitatea lor așteaptă ca piața să își revină și nu riscă în 

necunoștință de cauză. Se observă că aceștia din urmă sunt mai precauți, iar lipsa de încredere îi 

face să nu ia decizii pripite. Din punct de vedere rațional, este logic să se bazeze pe 

fundamentele pieței și pe faptul că o divergență se va consuma în perioada de timp următoare, 

prin regruparea actorilor din piață în fața evidențelor. 
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Încrederea personală și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  

   
Fiind clar că verificarea set-up-ului tranzacției este varianta cea mai rațională și de altfel 

și cel mai bine reprezentată procentual în toate categoriile analizate, interesant este de observat 

cum fluctuează ponderile celorlalte două subcategorii de respondenți după modul de a reacționa 

în fața unei serii de pierderi consecutive. Se observă că persoanele care tranzacționează mai mult 

pentru a recupera pierderea marcată, act irațional și care generează de obicei pierderi și mai mari 

din cauza presiunii psihice deja acumulate din pierderile anterioare, se află exact în categoria 

celor cu cea mai mare încredere în propriile abilități. Acest procent scade până la 0% în cadrul 

respondenților care se autosituează sub media încrederii, demonstrând că uneori atitudinea 

defensivă în fața riscului este mai bună decât una necalculată sau neplanificată. Pe măsură ce 

gradul de încredere scade, nevoia de a verifica dacă set-up-ul tranzacției este bun va crește, 

abordarea prin siguranță fiind cea mai importantă pentru cei cu un nivel mai scăzut al încrederii 

în propriile abilități. 

 

Încrederea personală și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 
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 Respondenții cu un grad scăzut al încrederii personale au tendința de a fi mai puțin 

influențați de evoluția istorică a unei acțiuni, considerând că trecutul nu este un garant al 

evoluției viitoare a acțiunii. Prin contrast, se observă că, în ciuda aprecierilor cel mai adesea 

pozitive în raport cu media, respondenții se lasă antrenați de falsa ipoteză a eficienței studiului 

istoricului unei acțiuni în raport cu evoluția ei viitoare. 

 

Încrederea personală și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  

   
 În cazul celor care au încredere mare în ei, așteptările personale sunt de asemenea mai 

mari, fiind orientați mai ales în a-și cuantifica rezultatele prin prisma profiturilor. Din acest 

motiv cei care regretă procentual cel mai mult că au marcat prea timpuriu un profit sunt cei din 

categoria respondenților cu cea mai mare încredere în propriile abilități. Pe măsură ce încrederea 

scade, teama de pierdere crește și are ponderea cea mai mare în rândul celor cu o mai mică 

încredere. 
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(Q3) Asumarea riscului 
 

Asumarea riscului și vârsta respondenților 

  

   
 Categoria de vârstă egal distribuită în raport cu riscul asumat este cea a respondenților cu 

vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani, situându-se între 2/3 și 3/4 din total. Participanții sub 30 de 

ani sunt mai dispuși să își asume riscuri mai mari, fiind mai prezenți statistic în această categorie 

de risc. Respondenții cu vârste peste 50 de ani domină categoria celor care își asumă riscuri 

foarte mici, depășind 50% din totalul celor existenți în această categorie. 

 

Asumarea riscului și statutul social 
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 Asumarea de risc scade pe măsură ce crește gradul de responsabilitate socială a 

participanților pe piața de capital.  

 Respondenții care sunt căsătoriți poartă responsabilitatea uneia sau mai multor persoane 

aferente familiei din care fac parte, ceea ce conduce la un apetit de risc mai scăzut pentru a nu 

genera disconfort sau pentru a nu afecta siguranța acestora. În tabăra celor care apreciază riscul 

și nu se tem să îl asume se află persoanele necăsătorite și, într-o pondere mai mică însă, persoane 

divorțate. 

 

Asumarea riscului și sexul respondenților 

  

   
 Riscurile foarte mari rămân aproape în exclusivitate în teritoriul sexului masculin, în 

antiteză cu zona asumării riscurilor mici, unde se remarcă totuși că ponderea sexului feminin este 

în creștere procentuală. Mai simplu spus, bărbații sunt mult mai înclinați spre risc decât femeile. 

 

Asumarea riscului și nivelul educațional 
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 Asumarea riscurilor nu ține în mod special de nivelul educațional, fiind înainte de toate un 

sentiment primar. Din acest punct de vedere, răspândirea nivelului de risc asumat este asemănător în 

rândul celor care au studii postdoctorale, doctorale, universitare sau liceale, mai ales în cazul zonei 

apreciate ca fiind de risc mediu. Interesant de menționat este faptul că, în cazul extremelor de risc 

asumat, studiile postdoctorale nu figurează ca elemente caracteristice.  

 

Asumarea riscului și nivelul financiar 

  

   
 Din analiza celor patru categorii de risc și a ponderilor procentuale aferente, constatăm că 

singura diferență notabilă este în cazul asumării riscurilor foarte mari, caz în care participanții 

care declară să dețin sume mai mari de 50.000 euro sunt mai numeroși procentual decât în 

oricare din celelalte trei ipostaze studiate. La fel se observă și în cazul participanților care declară 

că dețin sume mici pentru investiții pe piață nu riscă la fel de mult. Aceștia au o abordare mai 

precaută, fiind mai numeroși procentual în această categorie de risc prin comparație cu celelalte. 

O explicație rezidă în importanța pe care o acordă conservării capitalului. Despre cei care 

tranzacționează sume de bani mai mari de 50.000 euro se poate presupune că au și alte active la 
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îndemână sau în posesie, care pot deveni capital de lucru la nevoie. Nu aceeași apreciere se poate 

face și în cazul respondenților care au strâns cu greu un capital din resurse limitate. 

 

Asumarea riscului și ocupația 

  

   
 Antreprenorul și angajatul din mediul privat cântăresc cel mai mult în ponderile 

categoriei de risc „foarte mare” și „mare”. În antiteză se află studenții și pensionarii, care se 

regăsesc în ponderi mari fiecare în categorii de risc total opuse. Astfel, studenții se remarcă prin 

apetit de risc maxim, în timp ce pensionarii caută riscuri minime, aceștia din urmă reprezentând 

34% din categoria respondenților care își asumă riscuri „foarte mici”. 

Asumarea riscului și încrederea în propriile alegeri (Q2) 
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 Riscul asumat este direct proporțional cu gradul de încredere pe care respondentul 

presupune că îl are în propriile abilități. O pondere procentuală foarte mare a celor care este 

posibil să se supraaprecieze se regăsește în cadrul categoriei de respondenți ce își asumă riscuri 

foarte mari, ceea ce ridică un semn de întrebare asupra calității rezultatelor obținute prin 

asumarea acestor riscuri. Un alt aspect care se evidențiază din analiza intersectată a celor două 

întrebări (n.b. ambele întrebări se bazează pe propriile aprecieri ale respondenților), este acela că, 

în general, unde există o tendință de supraapreciere a abilităților, se conturează și o pondere mai 

mare de respondenți care se supraapreciază în asumarea riscurilor pe care și le asumă. Gradul de 

încredere prea mare conduce la posibilitatea de a face greșeli în lipsa unui plan investițional bine 

pus la punct - a se vedea, prin comparație, (Q15) Asumarea riscului și set-up-ul tranzacției.  

 

Asumarea riscului și percepția lui (Q4) 

  

   
 Adrenalina este asociată categoriei riscurilor mari, prezența ei nefiind regăsită în 

asumarea riscurilor mici și foarte mici. Oportunitatea este un numitor comun al tuturor 

categoriilor de asumare a riscului, și cel care riscă puțin, dar și cel care riscă foarte mult având o 

percepție de oportunitate asupra investiției sale. Nesiguranța se regăsește în rândul investitorilor 

ce își asumă riscuri mici, în linie cu așteptările raționale. La fel și teama de pierdere se regăsește 

cel mai mult în rândul celor care își asumă riscuri mici și foarte mici, subliniind, o dată în plus, 

că teama de pierdere modelează și modul în care este asumat riscul în investiții. 
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Asumarea riscului și influența celor din jur (Q5) 

  

   
Riscul de a fi influențat se păstrează relativ constant în primele trei categoriile de risc, de 

la cele mai mari la cele mici, cu o pondere remarcabilă în toate categoriile. O schimbare de 

comportament constatăm la ultima categorie analizată, unde procentul majoritar al 

respondenților înclină în favoarea celor care amână investiția, denotând o influență mai mare a 

celor din jur față de cei din această categorie. Surprinzătoare este totodată și constatarea că în 

categoria celor care își asumă cele mai mari riscuri și, în sens logic, categoria cea mai bine 

pregătită pentru o incursiune investițională riscantă, există și cea mai mare subcategorie de 

respondenți care nu mai fac deloc investiția, adică sunt maxim influențați, în esență dominați de 

un comportament irațional, complet potrivnic cu statusul de risc pe care l-au enunțat, status ce 

presupune înainte de toate o abordare rațională a riscului. Prin acest comportament/reacție se 

poate înțelege așadar că o parte din cei care consideră că își asumă riscuri mari își bazează 

premisele pe presupuneri personale iraționale, dacă sunt observați prin prima lejerității cu care 

decid irațional să nu mai facă deloc investiția. 

 

Asumarea riscului și aversiunea față de risc (Q7) 
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Aversiunea față de pierdere este prezentă în rândul tuturor categoriilor de investitori.  

Totuși cerințele cele mai mari de recompensare pentru riscul asumat cresc pe măsură ce 

asumarea riscului scade, demonstrând în felul acesta că aversiunea față de pierdere este strâns 

legată de tipologia investitorului în fața riscului. 

 

Asumarea riscului și asumarea pierderii (Q9) 

  

   
Cum nu emitentul ABC este de vină pentru pierderea suferită, ci modul de evaluare 

personală a emitentului ABC de către investitor, rațional este să se tranzacționeze ca de obicei 

acest emitent. Din analiza intersectată se observă o pondere relativ egală a răspunsurilor raționale 

în cadrul celor patru categorii de investitori. Totuși, cel mai mare impact al pierderii îl au 

investitorii ce își asumă cele mai mari riscuri și care evită în proporție aproximativ dublă din 

punct de vedere procentual să mai tranzacționeze emitentul pierzător. Cea mai interesantă 

observație este însă că aceiași investitori cu apetit ridicat de risc sunt dispuși să tranzacționeze 

mai mult acest emitent pentru a recupera pierderea, demonstrând încă o dată că această categorie 

are în componența sa o pondere mai mare de respondenți care se ghidează după principii 

iraționale față de celelalte categorii.  
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Asumarea riscului și efectul de turmă (Q10) 

  

   
Dinamica ponderilor celor influențați de spiritul de turmă confirmă apetitul pentru risc al 

respondenților. Cu toate că este o decizie irațională aceea de a cumpăra ceva neîntemeiat pe o 

analiză fundamentată, spiritul de turmă manifestat în această situație are nevoie și de curaj, fiind 

vorba de o decizie mai riscantă. Altfel spus, fiecare „turmă” prezintă, la rândul ei, un anumit 

grad de risc și va atrage o anumită categorie de participanți cu o aversiune specifică fața de risc, 

mai mare sau mai mică. Spiritul de turmă nu are același efect, spre exemplu, în cazul 

cryptomonedelor pentru un risk taker și pentru un risk adverse. Dar, este clar că spiritul de turmă 

polarizează mult mai bine în rândul celor care caută riscul în investițiile lor. 

Asumarea riscului și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 
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Regretul de a rata o tranzacție bună lasă o amprentă mai adâncă în cazul investitorului 

care își asumă un risc mai mare. Prin risc mai mare el își asumă mai ușor ideea pierderii, dar 

eșecul îl afectează mai tare atunci când ratează tranzacție bună, deoarece și așteptările lui sunt 

mai mari, fiind în categoria celor care își asumă riscuri mai mari. 

 

Asumarea riscului în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  

   
Investitorii cu grad ridicat de asumare a riscului (foarte mare și mare) încearcă mai mult 

să surprindă o oportunitate a pieței, riscând o vânzare a poziției deținute chiar dacă fundamental 

nu e ceva cunoscut încât să justifice declinul pieței, dar speră să poată lua mai jos poziția pentru 

o fructificare mai bună a dinamicii pieței. Pe măsură ce gradul de risc asumat scade, menținerea 

poziției devine mai dezirabilă, iar în cazul celor cu aversiune mare la risc este posibil să nu existe 

deloc interes de a specula mișcarea pieței. 

 

Asumarea riscului și set-up-ul tranzacției (Q15) 
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Doar în cazul celor care își asumă riscuri foarte mari nu se înregistrează o nevoie majoră 

de întoarcere către studiul tranzacției sau motivelor care au stat la baza eșecului ei. Explicația 

acestui comportament irațional tocmai din partea celor care ar trebui să fie cei mai raționali, dată 

fiind asumarea necondiționată a riscului la care se expun, rezidă în faptul că mulți dintre cei care 

formează această categorie sunt iraționali prin prisma  răspunsurilor anterioare, răspunsuri care 

au demonstrat că în această categorie se face confuzia între asumarea de riscuri mari și 

capacitatea de a gestiona riscuri mari. În rest, este evident că investitorii simt nevoia de a 

înțelege mai bine unde au greșit și este posibil să aibă un plan de lucru care să impună un astfel 

de comportament. Cei care își asumă riscuri mari își asumă și tranzacții mai mari pentru a 

recupera, iar cel mai adesea se întâmplă ca aceștia să piardă și mai mult. Un set-up al tranzacției 

valid și riguros respectat este o mostră de raționalitate în trading în orice piață financiară, 

indiferent de instrumentele financiare tranzacționate. 

 

Asumarea riscului și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  

   
Observăm că, aproape indiferent de nivelul de risc asumat, evoluția istorică a unei acțiuni 

manifestă o influență majoră asupra investitorilor, prin credința în relevanța acesteia pentru 
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dinamica viitoare a acțiunii. Doar în categoria celor care își asumă riscuri foarte mici se constată 

un apetit mai scăzut față de relevanța paralelismului trecut/viitor al unei acțiunii, cel mai 

probabil selecția fiind făcută pe criterii pur fundamentale pentru termene mai lungi de timp, unde 

graficul evoluției nu are o semnificație definitorie. 

 

Asumarea riscului și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  

   
Pierderea îi afectează cel mai tare pe cei cu aversiune mare la risc. Ezitarea de a intra 

într-o tranzacție este relativ egală între toate categoriile de respondenți, în timp ce marcarea 

timpurie a profitului afectează cel mai mult speculatorii. Cu toate că în teorie se pune preț pe 

managementul riscului și pe faptul ca în lipsa unei bune administrări a acestuia el devine sursa 

majoră a pierderilor, în realitate doar aproximativ o treime îi atribuie rolul celui mai intens factor 

emoțional marcant. 

 

 (Q4) Percepția riscului 

 
Percepția riscului și vârsta respondenților 
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Adrenalina ca expresie a riscului este întâlnită la categoria de vârstă 30-50 ani în proporție 

de 50%, cei sub 30 de ani ocupând a doua poziție, cu 35%. Nesiguranța și oportunitatea au aceeași 

distribuție în rândul respondenților pe categorii de vârstă, pierderea fiind categoria unde cei mai 

puțini respondenți procentual se regăsesc la vârste de peste 50 ani, consemnând o valoare 

procentuală de doar 5%. De remarcat că adrenalina este cea care stârnește cel mai mult interesul 

investițional în special în rândul categoriei de vârstă de sub 30 de ani (35%), categorie de vârstă 

care nu depășește mai mult de 17% pondere în cadrul celorlalte categorii de percepție a riscului. 
 

Percepția riscului și sexul respondenților 

  

   
 

La toate cele patru categorii, ponderea bărbaților în rândul respondenților este procentual 

semnificativ mai mare, consemnând o distribuție echilibrată atât în extrema percepției de risc ca 

adrenalină, dar și ca percepție a riscului ca potențială pierdere. Sexul feminin este mai prezent când 

vine vorba de asocierea riscului cu nesiguranța, iar sexul masculin captează mai bine riscul prin 

sentimentului de pierdere. 
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Percepția riscului și statutul social 

  

   
În cazul respondenților care asociază adrenalina cu riscul se observă că cea mai crescută 

pondere procentuală este reprezentată de persoanele necăsătorite, explicabil prin faptul că aceștia 

au o mai mare libertate de asumare a riscului și natural fiind înclinați să riște în lipsa unei 

responsabilități sociale suplimentare. La capitolul nesiguranță ca expresie a riscului, cei mai 

mulți respondenți fac parte din categoria persoanelor căsătorite. Tragem concluzia că persoanele 

căsătorite caută în fapt siguranță și se tem de orice risc care pune în pericol starea de securitate.  

O prezență procentuală majoritară a persoanelor căsătorite întâlnim și în cazul asocierii riscului 

cu oportunitatea, aceste persoane găsind printr-o abordare rațională o motivație benefică a 

riscului. Riscul capătă conotația pierderii la persoanele căsătorite într-o proporție de 50% din 

respondenții acestei categorii, urmați de cei necăsătoriți cu 39% și 11% persoane divorțate. 

 

Percepția riscului și nivelul educațional 
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Studenții reprezintă categoria educațională care caută cel mai mult adrenalina în risc, 

urmați de persoanele care au absolvit cursuri de master. Riscul exprimă nesiguranță pentru 

masteranzi în cea mai mare proporție dintre toate categoriile educaționale analizate, iar 

oportunitatea este expresia riscului în egală măsură pentru studenți și masteranzi. Categoria de 

percepție a riscului ca pe o potențială pierdere generează un răspuns majoritar din partea 

studenților (50%), urmați de masteranzi (28%) și 11% doctoranzi, cea mai mare pondere 

procentuală a acestei categorii educaționale în rândul tuturor celorlalte categorii de percepție a 

riscului. 

 

Percepția riscului și disponibilitățile financiare 

  

   
Asocierea riscului cu adrenalina se tranzacționează în special la sume mici. În mod 

similar, pierderea și nesiguranța sunt percepțiile de risc cele mai întâlnite la sumele până în 

10.000 euro. Oportunitatea este sesizată în mod egal de toți participanții, indiferent de categoria 

financiară din care fac parte. Respondenții cu o situație financiară peste medie caută în special 

oportunitate în risc și se tem cel mai puțin de pierdere, arătând că această categorie privește cel 

mai rațional actul investițional. 
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Percepția riscului și ocupația 

  

   
Riscul nu este perceput ca adrenalină de către pensionari și șomeri. Dimpotrivă! Aceștia 

văd în risc mai degrabă nesiguranță sau pierdere. Angajatul privat reprezintă cea mai mare 

pondere procentuală în rândul celor care percep riscul ca adrenalină, alături de studenți și 

antreprenori. Antreprenorii cresc procentual în rândul respondenților la 25% atunci când riscul 

este asociat unei oportunități, iar exponenții profesiei liberale și angajații bugetari asociază cel 

mai mult riscul cu pierderea. Din dinamica răspunsurilor fiecărei categorii ocupaționale se poate 

concluziona că studenții vor adrenalină, antreprenorii și angajații privați vor oportunitate, 

pensionarii și salariații bugetari se tem de nesiguranță, iar șomerii de pierdere. 

Percepția riscului și asumarea (Q3) 
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Cei care își asumă riscuri foarte mari și mari percep cel mai mult riscul ca pe un 

sentiment încărcat de adrenalină sunt în proporție covârșitoare de 92%. Riscul ca nesiguranță 

este dominant în rândul celor ce își asumă riscuri mici (78%), iar oportunitatea ca percepție a 

riscului este dominantă în rândul celor care își asumă riscuri mari, în proporție de 60%. Teama 

de pierdere face ca persoanele ce își asumă riscurile mici să fie majoritare, cu un procent de 78% 

în ultima categorie a percepțiilor riscului. 
 

Percepția riscului și influența celor din jur (Q5) 

  

   
Cei care văd riscul ca pe o oportunitate sunt cei mai deciși să încheie tranzacția și în 

proporție de 2/3 fac investiția, nelăsându-se influențați. De remarcat că niciun respondent al 

categoriei care percepe riscul ca pe o oportunitate nu se gândește să renunțe la investiție. Cei mai 

ezitanți sunt cei care tratează riscul ca pe o nesiguranță, aceștia având o distribuție aproape egală 

între cei care amână, respectiv fac investiția. 

 

Percepția riscului și nivelul educației financiare  (Q6) 
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Prezența cea mai mare a celor cu o apreciere scăzută a propriului nivel al educației 

financiare în categoria percepției riscului îl au cei care conferă riscului atributul de nesiguranță. 

Oportunitatea este îmbrățișată de 2/3 din respondenții acestei categorii, sub nivelul de 72% 

printre respondenții care asociază pierderea cu noțiunea de risc. Percepția riscului ca 

adrenalină/încântare se împarte aproape egal între cei cu o educație financiară bună, respectiv cu 

o educație de bază. 

 

Percepția riscului și efectul de turmă (Q10) 

  

   
Cei care caută adrenalina în risc sunt și cei care se lasă cel mai ușor antrenați în 

fenomenul de turmă. 35% din respondenții acestei categorii aleg să intre într-o tranzacție viitoare 

fără să aibă o bază fundamentală de studiu. Se poate spune astfel că nu întâmplător se găsește în 

rândul acestei categorii cea mai mare putere de influență a spiritului de turmă, întrucât este 

categoria cel mai dispusă să ia decizii iraționale prin prisma extremă de asociere a riscului cu 

adrenalina, opus ideii de siguranță, control, predictibilitate. Restul categoriilor de respondenți, în 

funcție de asocierea riscului, au o distribuire foarte asemănătoare între cei care se lasă, respectiv 
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nu se lasă influențați de spiritul de turmă, peste 90% în toate cele trei cazuri respondenții fiind 

neinfluențabili de mișcările volatile ale pieței. 
 

Percepția riscului și aversiunea fata de pierdere, respectiv regret (Q11) 

  

   
În orice mod ar percepe riscul, între 2/3 și 3/4 din respondenții tuturor categoriilor sunt 

mai mult marcați de teama de regret, dovedind că atât teama de regret, cât și cea de pierdere sunt 

temeri generale care afectează structural nivelurile primare de reacție ale individului până ca el 

să se definească prin percepția față de risc. 

 

Percepția riscului și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 
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Cei care caută adrenalină încearcă să speculeze o evoluție a pieței și caută să extragă 

maxim de profit potențial. Pentru a-și atinge aceste obiective, își asumă riscuri mărite deoarece 

cunosc că fundamental piața nu a suferit modificări, totuși conjunctural se arată un câștig pe 

termen scurt. Un procent mai ridicat este consemnat și în cazul celor care asociază riscul cu 

pierderea, motiv pentru care o parte din ei aleg să își lichideze poziția de teama scăderilor 

viitoare. Dacă primii aleg să vândă pentru a specula cât mai bine aceste evoluții, ultima categorie 

de vânzători ai poziției o fac de teamă. 

 

Percepția riscului și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  

  
Singura categorie în cadrul căreia se observă o pondere însemnată a celor care 

tranzacționează mai mult pentru a recupera pierderea suferită este cea care asociază riscul cu 

adrenalina, aspect explicabil prin complementarea comportamentelor iraționale în care se 

regăsesc respondenții prin aplicarea ambelor filtre de răspuns. În restul categoriilor decizia de a 

nu mai tranzacționa este împărtășită de peste 70% dintre respondenți. 

 

Percepția riscului și  influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 
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Pentru toate categoriile de respondenți analizate prin prisma percepției riscului, se 

constată că în mod majoritar („foarte mult”  + „mult”) toți iau ca relevant prețul trecut al unei 

acțiuni pentru o evoluție viitoare. Acest fapt denotă ideea că influența care se manifestă sub 

această formă depășește bariera care delimitează riscul între oportunitate și pierdere. Altfel spus,  

investitorii sunt influențabili indiferent de percepția riscului, influența fiind una general prezentă. 

 

Percepția riscului și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  

   
 În cazul celor care asociază riscul cu adrenalina se remarcă o distribuție aproximativ egală a 

factorilor emoționali marcanți. Cei care simt nesiguranță când riscă se tem cel mai mult de 

pierdere, acesta fiind probabil și motivul nesiguranței lor. Cei care caută oportunități în risc se 

tem de un risc management defectuos, ceea ce de fapt le poate deteriora rezultatul așteptat. În 

mod rațional, cei care asociază riscul cu pierderea se tem cel mai mult de pierdere și de un risc 

management defectuos care îi poate conduce la o pierdere, neacordând prea multă atenție ezitării 

sau marcării timpurii a profitului. 
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Percepția riscului și sursele de venit (Q18) 

  

   
În mod surprinzător, cei care asociază riscul cu adrenalina, respectiv nesiguranța, au 

aceleași preferințe când vine vorba de ușurința de a investi sume din anumite surse, în cazul de 

față sursa preferată fiind un câștig loto sau o moștenire plus un câștig loto. Cei care sunt 

dominați de sentimentul oportunității în risc, dar și cei marcați de sentimentul pierderii, au 

preferințe asemănătoare, acordând întâietate unui venit lunar ca principală sursă de alocare. 

 

(Q5) Influența celorlalți  
 

Influența celor din jur și vârsta respondenților 

   
Între cei care amână sau fac investiția, proporția pe vârste este asemănătoare. Singura 

diferență notabilă se remarcă în cazul celor care nu mai fac deloc investiții, situație în care 3/4 

din respondenți sunt reprezentați de cei sub 30 de ani. Rezultatul reprezintă un indiciu important 

cu privire la categoria investitorilor cei mai ușor influențabili, deci mai puțin raționali. 
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Influența celor din jur și sexul respondenților 

   
Împărțirea pe sexe este similară în cazul celor care amâna, respectiv fac investiția: 87% 

bărbați și 13% femei. Procentul feminin crește la 25% în cazul celor care nu mai fac deloc 

investiția. 

Influența celor din jur și statutul social 

   
La fel ca în departajarea pe sexe sau vârste, și în cazul statutului social cei care își amână 

investiția, precum și cei care fac investiția, au o pondere asemănătoare: 67% căsătoriți și restul 

de o treime necăsătoriți și divorțați. Diferența apare la capitolul celor care nu mai fac deloc 

investiția unde jumătate sunt necăsătoriți, iar cealaltă jumătate este împărțită în mod egal între 

necăsătoriți și divorțați. Cel mai ușor influențabili sunt cei necăsătoriți. 

 

Influența celor din jur și nivelul educațional 

   
Gradul de confidență prin contrast cu puterea de a fi influențat se observă cel mai bine în 

cazul celor care aleg să nu mai facă deloc investiția. În acest caz, categoria celor care au terminat 

liceul crește puternic la 38% față de 5%, respectiv 8%, în cazul celorlalte două categorii de 

respondenți. 
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Influența celor din jur și disponibilitățile financiare 

   
Cei care amână sau fac investiția au ponderi egale din punct de vedere al situației 

financiare. Pentru varianta cea mai influențată, cea de a nu mai face deloc investiția, cei cu sume 

până în 10.000 euro sunt cei mai numeroși, cu o pondere de 87%. 

 

Influența celor din jur și ocupația 

   
Toate categoriile ocupaționale reacționează similar în cazul amânării, respectiv procedării 

la îndeplinirea investiției. Doar în cazul amânării definitive a investiției se observă o creștere a 

ponderii salariaților din mediul privat, dar și a celor din aparatul de stat. Studenții înregistrează în 

categoria celor care amână definitiv un procent de 13%, mult mai mare decât în celelalte două 

categorii unde reprezintă numai 2% din respondenți. 

 

Influența celor din jur și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

   
Observăm că în rândul celor care fac investiția, cea mai mare pondere o au investitorii 

care consideră că dețin cunoștințe la un nivel superior față de alții. În mod paradoxal, în rândul 

celor care nu mai fac deloc investiția procentul celor care se consideră mult mai buni decât restul 
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este cel mai mare, de 25%, ceea ce vine în contradicție cu conceptul de raționalitate, potrivit 

căruia cu cât ești mai experimentat, cu atât nu te iei după alții și îți urmezi propriile credințe. 
 

Influența celor din jur și asumarea riscului (Q3) 

   
Dacă în cazul celor care amână investiția ponderea asumării riscului este aproximativ 

egală, 46% asumare riscuri mari și 44% asumare riscuri mici, în cadrul respondenților care nu 

mai fac deloc investiția crește foarte mult procentul celor care își asumă riscuri foarte mari la 

37% de la 6%, respectiv 9% în cazul celorlalte două categorii. Trebuie de subliniat faptul că cei 

care își asumă riscuri foarte mari sunt mai precauți și influența altora se simte mai puternic. 

 
Influența celor din jur și nivelul educației financiare  (Q6) 

   
Fără a exista discrepanțe majore, în toate cele trei categorii de influențare, investitorii cu 

educația financiară bună acoperă cel puțin 50%. Cel mai ridicat procent al acestora îl regăsim în 

rândul celor care fac investiția (65%), această dinamică demonstrând că nivelul de influențare 

este invers proporțional cu nivelul educațional. 

 
Influența celor din jur și aversiunea față de risc (Q7) 
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Respondenții cu cea mai mare aversiune față de risc domină categoria celor care amână 

investiția, pentru ca în categoria celor care fac investiția echilibrul să fie aproape egal între cei 

care au maximă aversiune față de risc și cei cu aversiune scăzută. Cei care nu mai fac deloc 

investiția sunt egal împărțiți între categoriile de aversiune la risc. 

Influența celor din jur și influența câștigului anterior (Q8) 

   
Modul de împărțire al respondenților pe cele trei categorii confirmă că cei care sunt cel 

mai ușor influențabili sunt și cei care sunt influențați de câștigul anterior. Ponderea cea mai mare 

de răspunsuri afirmative se regăsește în rândul celor care amână și care nu mai fac investiția. 

Influența celor din jur și aversiunea fata de pierdere, respectiv regret (Q11) 

   
Teama de regret caracterizează 2/3 dintre cei care sunt influențați de mediul social 

proxim și amână investiția. O pondere chiar mai mare a celor care au teamă de regret, anume 3/4, 

se regăsește în cadrul celor care fac investiția, iar un procent de puțin peste 50% reprezintă 

categoria celor care nu mai fac deloc investiția. Rezultă că cei care sunt influențați și amână sau 

nu mai fac investiția, precum și cei neinfluențați, adică cei care continuă cu investiția pe care și-

au propus-o, reprezintă aceeași proporție în mare dintre cei temători de pierdere, respectiv regret. 

Concluzionăm că teama de regret sau pierdere nu are o legătură directă cu influența celorlalți 

dimprejur. 

Influența celor din jur și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 
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Investitorii care sunt statistic influențați și care iau decizia de a amâna sau de a nu mai 

face deloc investiția sunt mult mai influențați la rândul lor de evoluția trecută a unei acțiuni. 

Observăm că în cazul celor care nu mai fac deloc investiția ponderea celor care cred că este 

foarte mare reprezentativitatea trecutului unei acțiuni pentru mișcările ei viitoare este de 50%, la 

care se adaugă 37% respondenți care cred mult acest lucru. Cea mai puțin relevantă pentru 

evoluția viitoare este opțiunea luată în considerare de cei care fac investiția, dovedind 

neinfluențare minimă și în acest caz. 

 
Influența celor din jur și factorii emoționali marcanți (Q17) 

   
Cei care fac investiția și se prezumă a fi cel mai puțin influențabili privesc rațional și 

înțeleg că un risc management defectuos este cel mai periculos deoarece el este singurul pe care 

realmente îl pot controla. Dintre cei care nu mai fac deloc tranzacția, 62% sunt afectați de 

pierdere. Și în cazul celor care amână tranzacția se observă o pondere însemnată a celor care au 

teamă de pierdere, la apropiere cu cei care pun preț pe importanța managementului tranzacției. 

 

(Q6) Nivelul de educație financiară 

 
Nivelul educației financiare și vârsta respondenților 

   
Vârsta respondenților este împărțită relativ proporțional între cele trei categorii ale 

nivelului educațional. Totuși, categoria cea mai întâlnită este cea a investitorilor cu vârste 

cuprinse între 30 și 50 ani. 
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Nivelul educației financiare și sexul respondenților 

   
Femeile și bărbații au o pondere asemănătoare între cei cu educație bună și de bază. Nicio 

femeie nu declară că are o educație financiară slabă. 

 

Nivelul educației financiare și statutul social 

   
Statutul social al respondenților este împărțit proporțional între cele trei categorii ale 

nivelului educațional, categoria cea mai întâlnită fiind cea a celor căsătoriți cu o pondere între 

2/3 și 3/4 din respondenții categoriilor educaționale respective. 

 

Nivelul educației financiare și nivelul educației generale 

   
Cei care dețin diplome postdoctorale sau doctorale se regăsesc cel mai mult în rândul 

celor cu educație financiară bună față de cei cu o educație financiară de bază. De asemenea, cea 

mai mare pondere a masteranzilor se află tot în categoria celor cu educație financiară bună. 
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Nivelul educației financiare și disponibilitățile financiare 

   
Cu cât educația financiară este mai bună, cu atât numărul celor cu o situație financiară la 

un nivel ridicat are o pondere mai mare. Cei care declară că au venituri financiare cuprinse între 

10.000 și 50.000 euro reprezintă cea mai mare pondere în rândul celor cu o educație financiară 

bună (34%). Ponderea scade la 31% în rândul celor cu o educație financiară de bază și se reduce 

la doar 12% categoria celor cu o educație financiară slabă. De asemenea, între respondenții cu o 

educație financiară slabă, categoria majoritară este cea a persoanelor cu disponibilități financiare 

sub 10.000 euro. Se remarcă astfel strânsa legătură dintre bunăstarea financiară și nivelul 

educației financiare. 

 

Nivelul educației financiare și ocupația 

   
Ocupația respondenților este în mare parte similar împărțită pe toate cele trei categorii ale 

educației financiare. Nu se observă diferențe notabile care să identifice vreo ocupație ieșită din 

tiparul comun, din perspectiva analizării nivelului educației și aptitudinilor financiare. 

 
Nivelul educației financiare și încrederea în propriile alegeri (Q2) 
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Cu cât se estimează a fi mai ridicat nivelul cunoștințelor financiare, cu atât mai mult se 

evidențiază consolidarea încrederii în propriile alegeri. Respondenții care cred că investesc mult 

mai bine decât alții sunt cei mai numeroși procentual în rândul celor cu educație financiară bună. 

Procentul lor scade la 9% în rândul celor cu o educație financiară de bază și atinge doar 6% la 

categoria celor care apreciază că au o educație financiară slabă. 

 

Nivelul educației financiare și asumarea riscului (Q3) 

   
Asumarea riscurilor foarte mari este invers proporțională cu asumarea riscurilor mici, pe 

măsură ce nivelul educației trece de la bun la slab. Educația financiară bună creează premise 

favorabile pentru asumarea unor riscuri foarte mari. 

 

Nivelul educației financiare și percepția riscului (Q4) 

   
Percepția de nesiguranță a riscului crește pe măsură ce nivelul educației financiare scade, 

de la 18% în cazul celor cu o educație financiară bună, până la 31% în rândul respondenților cu o 

educație financiară slabă. 

Nivelul educației financiare și influența celor din jur (Q5) 
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Cea mai mare pondere în rândul respondenților cu o educație financiară bună o au cei 

mai puțin influențabili, 63% din participanții la sondaj încadrați în această categorie alegând să 

facă investiția în continuare. Procentul celor care amână investiția este de 44% în cazul 

categoriilor cu o educație financiară de bază, respectiv slabă. Rezultat din care se deduce faptul 

că educația financiară conferă investitorilor mai multă încredere în propriile decizii. 

 
Nivelul educației financiare și aversiunea față de risc (Q7) 

   
Aversiunea față de risc este relativ echilibrat distribuită între respondenții cu o educație 

financiară bună. Pe măsură ce nivelul educațional financiar scade, aversiunea la risc crește, cei 

din categoria persoanelor care doresc un raport risk/reward de 1:5 fiind în creștere de la 22% la 

31%. 

Nivelul educației financiare și influența câștigului anterior (Q8) 

   
În modul de raportare la întrebarea adresată nu se observă diferențe foarte mari între 

categoriile de respondenți împărțiți din punct de vedere al educației financiare, la fiecare  

remarcându-se o influență evidentă a câștigului anterior marcat. 

 
Nivelul educației financiare și asumarea pierderii (Q9) 
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O educație financiară bună creează premisele unui comportament rațional, dovadă 

procentul mare de respondenți din cadrul acestei categorii (58%) care continuă să tranzacționeze 

ca de obicei emitentul ABC, nu acesta putând fi învinovățit în sine de evoluția sa, ci strategia 

investitorului pe care a aplicat-o în ceea ce îl privește. Cu cât nivelul educației financiare scade, 

cu atât reacția de repulsie față de emitentul ABC crește. 

Nivelul educației financiare și efectul de turmă (Q10) 

   
Pe măsură ce nivelul educațional scade, puterea de influențare a respondenților crește 

prin prisma efectului de turmă. Dacă în cazul celor bine educați doar 7% sunt dispuși să riște 

irațional pentru a cumpăra acțiuni a treia zi, în rândul celor cu o educație financiară scăzută 

ponderea crește la 19%. 

Nivelul educației financiare și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 

   
Aversiunea față de pierdere este preponderentă în rândul respondenților la toate cele trei 

categorii educaționale. Cea mai mare aversiune față de pierdere o manifestă însă investitorii cu 

educația financiară cea mai slabă, de unde se poate trage concluzia că lipsa educației financiare 

conduce în mod natural la o aversiune mai mare față de pierdere, decât față de regret. 

Nivelul educației financiare și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 
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Persoanele cu educație financiară bună și de bază reacționează identic, cu o pondere de 

89% a celor care mențin poziția în raport cu evoluția pieței. Singura diferență, totuși nu 

semnificativă, se înregistrează în cazul celor cu o educație financiară slabă care, în proporție de 

19%, aleg să vândă de teama scăderilor viitoare, prin comparație cu 11%, procent egal înregistrat 

la celelalte două categorii educaționale. 

 
Nivelul educației financiare și set-up-ul tranzacției (Q15) 

   

Nevoia rațională de a face o verificare a set-up-ului tranzacției se regăsește în mod 

majoritar la toate categoriile de respondenți, indiferent de nivelul educațional financiar. 

 
Nivelul educației financiare și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

   
Evoluția istorică a unei acțiuni se face mai ales simțită în cazul celor cu o educație mai 

slabă, cu o pondere de 31% din rândul respondenților acestei categorii educaționale. Totuși, 

cunoscuta expresie „evoluțiile trecute nu sunt o garanție a evoluțiilor viitoare” nu pare să 

funcționeze nici în rândul celorlalte categorii educaționale, unde întâlnim o pondere destul de 

ridicată a celor care consideră importante evoluțiile trecute ale unei acțiuni: în proporție de 41%, 

la cei educați, respectiv 39% la cei cu o educație de bază. Acest aspect întărește ideea că 

investitorii sunt amplu influențați de evoluțiile trecute ale acțiunilor și le includ adeseori în 

așteptările lor privind evoluția viitoare atunci când fac o achiziție, demonstrând un 

comportament irațional în esență. 
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Nivelul educației financiare și factorii emoționali marcanți (Q17) 

   

Dacă în categoria celor mai educați ponderea cea mai mare a respondenților o au cei care 

consideră că un risc management defectuos este responsabil, în categoria celor mai puțin educați 

pierderea rămâne preocuparea majoră în fața stresului. Acest aspect relevă încă o dată că 

educația financiară este o soluție bună pentru a ieși din zona irațională a modului de interpretare 

a riscului afectiv prin teama de pierdere și transmutarea lui spre ceva ce poate fi interpretat și 

cuantificat rațional, adică o analiză a managementului de risc. 

 

(Q7) Aversiunea față de risc  

 
Aversiunea față de risc și vârsta respondenților 

   

  
Din punct de vedere rațional, o tranzacție devine matematic fezabilă dacă șansele de 

profit/pierdere sunt egale, adică un risk/reward unitar. Totuși, situațiile practice observate arată 

că natura umană are nevoie de un câștig mai mare față de pierderea potențială, demonstrând că 

teama de pierdere are nevoie de o compensație în termeni de profit pentru a fi acceptată. Pe scara 

categoriilor de risk/reward din prezentul sondaj se observă că respondenții, indiferent de vârstă, 
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prezintă un tipar foarte asemănător. Singura diferență notabilă este în cazul celor care cântăresc 

foarte rațional și acceptă un risk/reward unitar, unde categoria celor de peste 50 de ani cântărește 

dublu (27%) decât în cazul celorlalte categorii care manifestă aversiune în fața riscului. 

 

Aversiunea față de risc și sexul respondenților 

   

  
Diferențele mici înregistrate sunt o dovadă în plus că aversiunea față de risc este o 

caracteristică umană și nu este influențată de genul respondenților în mod semnificativ. 

 
Aversiunea față de risc și statutul social 
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Cu foarte mici excepții, statutul social are un răspuns asemănător în modul de percepție a 

riscului. Aceeași pondere o regăsim și în cazul unui risk/reward unitar, cât și în cazul unui 

risk/reward de 1:5, adică o aversiune la risc majoră. 

 
Aversiunea față de risc și nivelul educațional 

   

  
Aversiunea față de risc rămâne, înainte de toate, o caracteristică umană generală în fața 

căreia nici investitorii nu fac excepție. Indiferent de gradul de educație, aceștia reacționează 

asemănător. Așadar, și cei ultra educați, precum și cei cu o educație de bază, sunt deopotrivă 

afectați de aversiunea față de risc, mai mult sau mai puțin, dar nu se remarcă discrepanțe majore 

între respondenții fiecărei clase de aversiune. 

 
Aversiunea față de risc și disponibilitățile financiare 

   

  

4%# 6%#

41%#
43%#

6%#

1:1#risk/reward##

Post%Doctorat% Doctorat% Masterat% Facultate% Liceu%

1%#

7%#

37%#
51%#

4%#

1:2#risk/reward##

Post%Doctorat% Doctorat% Masterat% Facultate% Liceu%

2%# 2%#

38%#

41%#

17%#

1:2,5#risk/reward##

Post%Doctorat% Doctorat% Masterat% Facultate% Liceu%

3%# 5%#

55%#

32%#

5%#

1:3#risk/reward##

Post%Doctorat% Doctorat% Masterat% Facultate% Liceu%

2%# 5%#

37%#

46%#

10%#

1:5#risk/reward##

Post%Doctorat% Doctorat% Masterat% Facultate% Liceu%

43%$

28%$

29%$

1:1$risk/reward$$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"

32%$

34%$

34%$

1:2$risk/reward$$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"

33%#

41%#

26%#

1:2,5#risk/reward##

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"

41%$

35%$

24%$

1:3$risk/reward$$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"

47%$

28%$

25%$

1:5$risk/reward$$

0"#"10.000"euro" 10.000"#"50.000"euro" >"50.000"euro"



	 281	

În general, respondenții se situează la fel din punct de vedere al disponibilităților 

financiare în fața aversiunii față de risc. O singură observație se poate face în cazul celor care au 

cea mai mare aversiune față de risc (1:5), și anume faptul că cei mai numeroși sunt cei cu sume 

mai mici de bani, proporția lor ajungând la 47% în totalul respondenților respectivei categorii de 

aversiune la risc. 

Aversiunea față de risc și ocupația 

   

  
Indiferent din ce categorie ocupațională face parte investitorul respondent, se observă o 

distribuție similară a aversiunii față de risc. 

 

Aversiunea față de risc și încrederea în propriile alegeri (Q2) 
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Se remarcă o distribuție asemănătoare între toate categoriile de respondenți indiferent de 

gradul de încredere afișat în raport cu propriile alegeri, ceea ce subliniază încă o dată faptul că 

aversiunea față de risc este, înainte de toate, o caracteristică umană care se manifestă la fel în 

toate mediile. 
Aversiunea față de risc și asumarea riscului (Q3) 

   

  
Asumarea riscului și aversiunea față de risc sunt comportamente diferite, probabil cea 

mai bună analogie fiind diferența între tranzacționarea în mediul real și tranzacționarea demo. 

Este de așteptat ca persoanele care își asumă riscuri mici să fie conștiente de faptul că și 

rewardul nu poate fi altul decât redus. Cu toate acestea, doar 35% din respondenții categoriei de 

risc 1:1 este reprezentată de cei care își asumă riscuri mici, iar în categoria de aversiune la risc 

maxim de 1:5, aceeași categorie crește ca pondere și atinge 49%, absolut contraintuitiv și 

neconform cu obiectivele realiste legate de raportul risk/reward. Așadar, investitorii nu sunt 

raționali când se autocaracterizează iubitori de risc sau nu, deoarece o realitate elocventă asupra 

modului lor de interpretare și așteptările legate de risc este dată de aversiunea lor față de risc, un 

sentiment uman nealterat de overconfidence. 

 
Aversiunea față de risc și percepția lui (Q4) 
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Că este vorba de aversiune mică față de risc sau nu, pentru toate cele 5 categorii expuse 

se constată o distribuție asemănătoare a respondenților prin prisma percepției riscului. Cea mai 

largă categorie de respondenți, în toate categoriile de percepție a riscului, o constituie cei care 

percep riscul ca pe o oportunitate, cu participații între 59% și 69%. Pentru toate celelalte 

percepții asociate riscului se observă cifre apropiate, o mică excepție notabilă fiind ponderea 

celor care văd riscul ca pe o nesiguranță, în ton cu creșterea aversiunii față de risc de la 1:1 la 1:5 

risk/reward. 

Aversiunea față de risc și influența celor din jur (Q5) 

   

  
În categoria celor care au o abordare perfect rațională din punct de vedere probabilistic, 

anume categoria 1:1 risk/reward, ponderea cea mai mare este reprezentată de cei care per total 

au o abordare rațională, și anume fac investiția mai departe, conform planului, nelăsându-se 

influențați. Ponderea acestora scade pe măsură ce aversiunea față de risc crește, dar nu în mod 

semnificativ. Totuși, existența unei ponderi majoritare în toate categoriile de aversiune față de 

risc a celor care fac investiția demonstrează că aversiunea față de risc a investitorilor, chiar dacă 

ei sunt raționali și nu se lasă influențați ușor, este diferită și nu există vreun motiv să credem că 
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aversiunea față de risc este la rândul ei influențată sau nu de comportamentul altora, ci este o 

caracteristică intrinsecă a fiecărui investitor. 

 
Aversiunea față de risc și nivelul educației financiare  (Q6) 

   

  
Pe o scară de la 1 la 5 la nivelul aversiunii față de risc, nu se constată diferențe notabile în 

distribuția respondenților în funcție de nivelul educației financiare. Cei care se autoapreciază ca 

având un nivel bun al educației financiare sunt majoritari, atât în cazul investitorilor cu o 

aversiune față de risc scăzută (62%), cât și în extrema cealaltă de risk/reward 1:5, cu un procent 

majoritar de 56%. Prin comparație între categorii, ponderi mai mari, dar nu semnificativ mai 

mari, ale respondenților cu o educație financiară mai slabă întâlnim în categoriile de aversiune 

față de risc mai mare. 

Aversiunea față de risc și influența câștigului anterior (Q8) 
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Cu cât crește aversiunea față de risc, cu atât scade procentul respondenților care se lasă 

influențați de câștigul anterior. De observat totuși că exact în categoria celor care se declară 

mulțumiți de un risk/reward unitar există 24% respondenți care nu fac tranzacția la un 

risk/reward de 1:1, de unde se poate concluziona că 1/4 din respondenți declară rațional că ar fi 

mulțumiți de un risk/reward calculat probabilistic pe premise raționale, dar când trebuie să ia o 

decizie, de data aceasta nu teoretică, ci aplicată, aleg o altă categorie de aversiune față de risc.  

 

Aversiunea față de risc și asumarea pierderii (Q9) 

   

  
Din punct de vedere rațional, un investitor nu ar trebui să fie influențat de o pierdere, în 

sensul că ar refuza să mai tranzacționeze sau ar tranzacționa și mai mult un emitent. Pierderea 

foarte mare poate fi limitată prin acțiuni de money management care tocmai previn ca o 

depreciere semnificativă să poată fi preluată integral. Totuși, cei care se încadrează la cea mai 

rațională categorie a investitorilor, cei care merg matematic în estimările lor cu șanse de 

câștig/pierdere egale (1:1) ar fi de așteptat să aibă o abordare similară și în cazul asumării 

pierderii.  

Cu toate acestea, doar 50% din respondenții acestei categorii tranzacționează ca de 

obicei, înțelegând că hiba stă în set-up-ul tranzacției înainte de numele emitentului ABC. De 

altfel, se observă o abordare destul de apropiată în modul în care respondenții au ales să 

răspundă la toate cele cinci categorii de aversiune față de risc. 
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Aversiunea față de risc și efectul de turmă (Q10) 

   

  
Modul de manifestare a celor influențabili, respectiv neinfluențabili de efectul de turmă 

se păstrează foarte asemănător în rândul tuturor categoriilor de aversiune la risc. Cu toate că ar fi 

de așteptat ca în categoria de risk/reward 1:1 să fie investitori mai puțin influențabili prin prisma 

ideii că aceștia au cele mai raționale așteptări, pornind de la ipoteza unei rațiuni de estimare 

probabilistice a risk/rewardului, nu se observă diferențe notabile, procentele fiind aproape 

identice cu cele din categoria maximă de aversiune la risc 1:5. 

 

Aversiunea față de risc și aversiunea fata de pierdere, respectiv regret (Q11) 
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Teama de regret rămâne cea mai mare stare emoțională în rândul tuturor categoriilor de 

respondenți selectați pe scala aversiunii la risc. Ponderea acestora este între 2/3 și 3/4 din 

respondenții fiecărei categorii. 

 
Aversiunea față de risc și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

   

  
În toate categoriile de aversiune la risc, respondenții net majoritari, cu o pondere de 

aproximativ 90%, sunt reprezentați de investitorii care își mențin poziția. Cel mai mic procent de 

respondenți care își vând poziția de teama pierderilor viitoare se înregistrează în categoria 

risk/reward de 1:5, cu o pondere de 8% în rândul investitorilor din această categorie. 

 
Aversiunea față de risc și set-up-ul tranzacției (Q15) 
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Valori majoritare ale abordării raționale se regăsesc în toate categoriile de aversiune în 

fața riscului. 

Aversiunea față de risc și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

   

  
Modul de distribuire a influenței evoluției istorice a unei acțiuni este similar în toate 

categoriile de aversiune la risc, dovedind că indiferent de modul de comportament în fața riscului 

sau de așteptările investitorului obișnuit, trecutul unei acțiuni contează mult. 

 
Aversiunea față de risc și factorii emoționali marcanți (Q17) 

   

  
Factorii emoționali marcanți au un impact asemănător ca pondere procentuală în rândul 

tuturor categoriilor de aversiune la risc, cel care cântărește cel mai mult fiind risk managementul 

defectuos. 
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(Q8) Influența câștigului 
 

Influența câștigului anterior și vârsta respondenților 

  
 

Indiferent de vârstă, se observă că investitorii sunt influențați, respectiv neinfluențați, în 

aceeași pondere. Așadar, vârsta nu face o distincție în cadrul capacității acționarilor de a aprecia 

o evoluție istorică ca fiind determinantă sau nu. 

 

Influența câștigului anterior și sexul respondenților 

  
 

Sexul, la fel ca și vârsta, nu contribuie în mod distinct la modul în care respondenții sunt 

sau nu sunt influențați de evoluția anterioară a unei acțiuni. 

 

Influența câștigului anterior și statutul social 
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Cu foarte mici excepții, modul de distribuire a statutului social în rândul celor 

influențabili sau nu este asemănător. În ambele categorii, ponderea cea mai mare o au cei 

căsătoriți, însumând aproximativ 2/3 din totalul respondenților. 

 

Influența câștigului anterior și nivelul educațional 

  
 

O primă diferență se observă în cazul celor care au liceul ca educație de bază, în sensul că 

9% dintre cei influențați de evoluția trecută a unei acțiuni sunt reprezentați de această categorie 

educațională, în timp ce doar 6% se regăsesc în rândul celor neinfluențați. Ponderea celor cu cel 

mai înalt nivel de studii, cele post doctorale, este egală în ambele categorii de influență și non 

influență.  Studiile masterale și de facultate cântăresc cel mai mult în ambele situații propuse de 

chestionar, mai numeroși procentual fiind absolvenții de facultate și neinfluențabili fiind cei cu 

studii masterale. 

 

Influența câștigului anterior și disponibilitățile financiare 

  
 

Între cei influențați de evoluția trecută a unei acțiuni, cea mai mare pondere o au 

investitorii cu cele mai mici disponibilități financiare, în raport invers față de cei cu cele mai 

mari disponibilități. În categoria celor neinfluențați de evoluția trecută a unei acțiuni ponderile 

investitorilor din punct de vedere al disponibilităților financiare sunt foarte apropiate: 1/3 pentru 

fiecare. 
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Influența câștigului anterior și ocupația 

  
 
Toate categoriile ocupaționale sunt influențate și deopotrivă neinfluențate în mod similar, 

cu foarte mici excepții care nu prezintă semnalmentele vreunei devieri notabile. Se poate spune 

că ocupația nu este un criteriu de diferențiere în modul în care influența își face simțită prezența 

în selecția acțiunilor. 

 
Influența câștigului anterior și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

  
 
Dacă în cadrul celor două categorii nu există diferențe notabile în rândul celor care își 

asumă riscuri mari, respectiv mici, o diferență interesantă de abordare se constată în rândul celor 

care își asumă riscuri foarte mari. Respondenții din categoria celor influențați de evoluția trecută 

a acțiunii au o pondere de 12%, în timp ce în categoria celor neinfluențabili contabilizează doar 

4%. Se poate spune așadar că persoanele care își asumă riscuri foarte mari sunt totodată mai 

puțin raționale, din perspectiva faptului că prețul trecut al unei acțiuni nu are puterea de a da 

indicii despre viitorul ei, dar este un aliat adesea presupus a fi valoros și luat în calcul de mulți 

investitori în decizia de a investi/a nu investi. 

 
Influența câștigului anterior și percepția lui (Q4) 
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Distribuția percepției față de risc este echilibrat ponderată în ambele categorii de 

influență a evoluției istorice a unei acțiuni sau de neinfluență. 
 

Influența câștigului anterior și influența celor din jur (q5) 

  
 

Cum prin intersectarea celor două întrebări reiese un topic complex despre influență, se 

impune observația că în categoria non influențată de istoricul acțiunii ponderea celor care aleg să 

nu se lase influențați de cei din jur este mai mare decât în cealaltă categorie pusă sub observare. 

Practic, cei care nu se lasă influențați de alte elemente adiacente tranzacției sunt mai bine 

reprezentați în categoria celor care nu se lasă influențați nici de prețul istoric al acțiunii. În cazul 

celor care apreciază că prețul istoric al acțiunii are însemnătate în evoluția viitoare a acțiunii, se 

observă o pondere de 42% dintre respondenți care amână investiția și 4% care nu o mai fac 

deloc. 

Influența câștigului anterior și nivelul educației financiare  (Q6) 

  
 

Din analiza celor două categorii de respondenți, în funcție de disponibilitatea lor de a 

intra într-o tranzacție cu un risk/reward 1:1 după marcarea unui profit considerabil, se constată o 

pondere mai ridicată a celor cu o educație financiară bună în rândul celor care nu se lasă 

influențați, față de ponderea celor influențați. În mod similar, ponderea celor cu o educație 

financiară de bază scade dinspre cei influențabili către cei neinfluențabili. 

 

 

42%$

54%$

4%$

DA$($are$influență$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

33%#

66%#

1%#

NU#(#nu#are#influență##

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

59%$
37%$

4%$

DA$*$are$influență$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

65%$

29%$

6%$

NU$)$nu$are$influență$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#



	 293	

Influența câștigului anterior și aversiunea față de risc (Q7) 

  
 

Se remarcă un număr mai mare de respondenți cu aversiune mică la risc 1:1 în rândul 

celor care sunt influențați de câștigul anterior față de cealaltă categorie analizată. În mod similar, 

se evidențiază o pondere mai mică a celor cu aversiune maximă la risc 1:5, prin comparație între 

cele două categorii analizate. 

 
Influența câștigului anterior și efectul de turmă (Q10) 

  
 
Efectul de turmă se resimte mai puțin în cadru categoriei neinfluențate de câștigul 

anterior, confirmând că această categorie cuprinde cu preponderență indivizi cât mai puțin 

influențabili cu o pondere de 96%. 

 
Influența câștigului anterior și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 

  
 

Ambele categorii sunt similar afectate de regret sau pierdere, dovedind că modalitatea de 

a face o estimare asupra unui rezultat prin prisma riscului asumat exprimă același comportament 

în fața sentimentelor primare care controlează reacțiile investitorului. 
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Influența câștigului anterior și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  
 
Respondenții care sunt mai ușor influențabili prin prisma câștigului anterior însumează în 

structura lor mai mulți investitori care consideră că evoluția istorică a unei acțiuni este relevantă 

pentru evoluția ei viitoare. Procentul cel mai ridicat al celor care consideră că un trecut nu este 

semnificativ deloc în calculul evoluției viitoare a unei acțiuni se regăsește în rândul celor care nu 

se lasă influențați de prețul anterior care face parte din istoricul acțiunii. 

 
Influența câștigului anterior și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  
 
Managementul riscului este deopotrivă important pentru ambele categorii analizate din 

punct de vedere al influenței câștigului anterior, singura diferență notabilă observându-se în 

cazul ezitării într-o tranzacție, ceea ce ne face să emitem ipoteza că influența unui câștig anterior 

provine din sentimentul de nesiguranță, sentiment care hrănește și ezitarea de a intra într-o 

tranzacție. 

 

(Q9) Asumarea pierderii 

 
Asumarea pierderii și vârsta respondenților 
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Între cele patru categorii se disting două extreme comportamentale, anume cei care nu mai 

tranzacționează vreodată și cei care tranzacționează mai mult pentru a recupera pierderea suferită. 

Cei care nu mai tranzacționează o perioadă o pot face pentru un motiv întemeiat din punct de 

vedere rațional, dacă scopul este pentru a studia motivele nereușitei, iar cei care tranzacționează ca 

de obicei sunt suficienți de raționali pentru a înțelege că nu compania în sine este cea care poartă 

vina eșecului, ci modul de abordare și studiul aferent investiției în acea companie, studiu care 

reflectă doar gândirea investitorului în cauză și nimic altceva. Cei situați în extreme sunt, ca 

pondere, de regulă persoane mai tinere, dovedind lipsă de experiență, categoria cu cea mai mare 

prezență în rândul celor cu o abordare rațională fiind cei cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani. 

 

Asumarea pierderii și sexul respondenților 

  

   
Modul de asumare a pierderii și reacția ulterioară a respondenților oferă o distribuție 

apropiată între cele patru categorii, dovedind că ambele sexe reacționează similar. 
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Asumarea pierderii și statutul social 

  

   
Distribuția statutului social este relativ asemănătoare în rândul celor patru categorii de 

respondenți privind asumarea pierderii. Investitorii căsătoriți sunt mai bine reprezentați în 

categoriile cu un comportament mai rațional în asumarea pierderii (aproximativ 65-68%), iar cei 

necăsătoriți însumează în cadrul acelorași categorii aproximativ 25%. Persoanele divorțate 

contabilizează 7-8% în categoriile mai devreme menționate, iar în categoriile mai puțin raționale 

nu există absolut deloc. 

 

Asumarea pierderii și nivelul educațional 
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Nivelul educațional cel mai scăzut este cel mai prezent procentual în categoriile cele mai 

puțin raționale, iar categoriile mai aproape de o abordare rațională a pierderii, „Nu pentru o 

perioadă” și „Ca de obicei” au distribuții foarte apropiate în rândul tuturor nivelurilor 

educaționale. 

Asumarea pierderii și disponibilitățile financiare 

  

   
Pentru categoriile mai raționale se constată o distribuție omogenă a respondenților din 

punct de vedere al disponibilităților financiare. Pentru celelalte două categorii de asumare a 

pierderii cei mai mulți respondenți sunt cei cu sume de până în 10.000 euro, cu o pondere de 

54%, respectiv 67%. 

Asumarea pierderii și ocupația 
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Antreprenorii și liber profesioniștii sunt singurele categorii ocupaționale care lipsesc din 

rândul celor care nu mai investesc vreodată după marcarea unei pierderi, dovedind maximă 

raționalitate. În rândul tuturor categoriilor de asumare a pierderii, ponderea cea mai mare este 

cea a salariaților privați. O pondere consistentă (25%) din respondenții categoriei „Niciodată” 

este reprezentată de pensionari, categorie ocupațională mult mai puțin prezentă în rândul tuturor 

celorlalte categorii de asumare a pierderii. În mod similar, studenții ocupă o pondere aproape la 

fel de mare în aceeași categorie. Se poate spune că persoanele care dau cel mai mult vina pe 

acțiune în sine „pedepsind-o” prin scoaterea de pe radarul investițional viitor sunt pensionarii și 

studenții. În schimb, cei care doresc mai mult risc și fac din pierdere o „luptă personală” cu titlul 

respectiv sunt antreprenorii și salariații privați și, într-o mai mică măsură, studenții. 

 
Asumarea pierderii și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

  

   
Asumarea pierderii relevă de fapt modul în care un respondent înțelege să trateze o 

pierdere și mai ales să identifice corect ce a generat-o, punând accent pe ideea că money 

management este soluția corectă a rezolvării, nicidecum evitarea acțiunii în viitor. 

 
Asumarea pierderii și asumarea riscului (Q3) 
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Se remarcă o distribuție relativ asemănătoare în rândul categoriilor de respondenți 

selectați în funcție de modul de asumare a pierderii și în subsidiar după percepția personală 

asupra nivelului de asumare a riscului. Singura diferență notabilă și în concordanță cu profilul 

respondenților este în cazul celor care ar tranzacționa mai mult pentru a-și recupera pierderea, 

unde 23% din eșantion declară că își asumă riscuri foarte mari. Se observă așadar că un 

comportament mai puțin rațional privit prin prisma asumării pierderii (nevoia de a recupera 

pierderea,  asociind mai  degrabă risc suplimentar, decât studiu suplimentar) este îmbrățișat de o 

mai largă categorie de iubitori de risc, înțelegând astfel că riscul în lipsa cunoașterii lui se 

identifică cu comportamentul irațional. 

 
Asumarea pierderii și percepția riscului (Q4) 

  

   
Oportunitatea este motivul rațional pe care respondenții îl invocă în comportamentul lor 

investițional. Acest element de percepție/asociere a riscului este cel mai des întâlnit la categoriile 

ce fac alegeri raționale, optând să tranzacționeze ca de obicei. Respondenții care sunt cuprinși de 

sentiment și se „răzbună” pe acțiunea pierzătoare, penalizând-o prin ștergerea ei din lista de 

investiții, sunt cei care în cea mai mare proporție resimt nesiguranță, nu oportunitate. Concluzia 

care se desprinde din răspunsurile înregistrate este aceea că necunoașterea, cea care hrănește cel 
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mai adesea sentimentul de nesiguranță, este elementul care duce la apariția comportamentului 

irațional care „pedepsește” acțiunea pentru pierderea încasată. 

 
Asumarea pierderii și influența celor din jur (Q5) 

  

   
Din analiza răspunsurilor rezultă că respondenții care sunt mai puțin influențabili și aleg 

să facă investiția sunt majoritari în rândul categoriilor raționale ale celor care tranzacționează ca 

de obicei sau aleg o pauză, cel mai probabil o astfel de pauză fiind destinată studiului factorilor 

ce au condus la pierdere. Procentul cel mai mare al celor care nu mai fac vreodată investiția, 

fiind total influențați de cei din jur, se regăsește în categoria celor care au o reacție repulsivă față 

de acțiune din cauza pierderii marcate, confirmând astfel lipsa de rațiune financiară. 

 
Asumarea pierderii și nivelul educației financiare  (Q6) 
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Categoria respondenților care nu mai tranzacționează vreodată o acțiune ce i-a afectat 

printr-o pierdere consistentă este formată majoritar din cei care se declară ca având o educație 

financiară de bază. Prin contrast, toate celelalte categorii sunt dominate de cei cu o educație 

financiară bună, chiar și categoria celor care tranzacționează mai mult pentru a-și recupera 

pierderea. Categoria cea mai rațională de respondenți, anume cea care tranzacționează ca de 

obicei, este dominată categoric de cei cu o educație financiară bună, cu 71% pondere. O 

proporție ridicată (69%) se înregistrează și în cazul categoriei care tranzacționează mai mult, 

chiar dacă nu este neapărat un reflex rațional în a încerca să își recupereze pierderea prin exces 

de risc. Totuși, nivelul de cunoștințe mai ridicat îi pune pe acești investitori în ipostaza de a avea 

încredere și de a încerca să corecteze o pierdere. Se poate concluziona astfel că însăși încrederea 

prea mare, bazată pe un argument rațional al unei bune educații, creează un mediu propice pentru 

conturarea unui comportament irațional în cele din urmă, dominat de risc exagerat. 

 
Asumarea pierderii și aversiunea față de risc (Q7) 

  

   
Aversiunea cea mai mare la risc (1:5) este cel mai des întâlnită în categoria celor care 

găsesc o soluție (irațională în fapt) în a da vina pe o acțiune și a nu o mai tranzacționa dacă au 

marcat o pierdere însemnată pe ea. Pentru toate celelalte categorii de asumare a pierderii se 

constată o distribuție destul de asemănătoare a respondenților din punct de vedere al aversiunii 

față de risc. Tot în categoria celor care nu mai tranzacționează acțiunea după marcarea pierderii, 

observăm cea mai redusă prezență a celor care înțeleg matematic și pe cale de consecință și 

rațional totodată, anume doar 8% din respondenți. Acest aspect dovedește că deciziile 

sentimentale sunt în antiteză cu deciziile probabilistic matematice, deci influența emoțională în 

luarea unei decizii își face simțită prezența, în lipsa rigurozității unei analize matematice. 
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Asumarea pierderii și influența câștigului anterior (Q8) 

  

   
În mod normal, orice influență presupune o lipsă de raționalitate financiară. Cel mai mare 

procent al celor care fac investiția cu risc/reward de 1:1 se regăsește în categoria respondenților 

care niciodată nu ar mai cumpăra o acțiune care le-a adus o pierdere majoră, întărind ideea că 

influența câștigului anterior și lipsa de rațiune merg mână în mână. Ca exemplu, se remarcă 

diferențe notabile de pondere față de concluzia anterioară unde doar 8% dintre respondenți cu un 

risk/reward de 1:1 ofereau un răspuns irațional, iar pe măsură ce avem o influență suplimentară 

ponderea crește semnificativ. 

Asumarea pierderii și influența efectului de turmă (Q10) 
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Categoria cea mai rațională, cea care continuă actul investițional ca de obicei este clar 

dominată de cei care nu cumpără, subliniind astfel că modul rațional de a gândi se reflectă în 

decizii conforme cu acest mod în toate ipostazele pentru cei experimentați. Cu cât există însă mai 

mult înclinația spre a privi emoțional un efect al pieței, în cazul nostru o pierdere marcată, cu atât 

investitorul va avea tendința de a se lăsa influențat și de alți factori care sunt la limita rațiunii sau 

iraționali complet. Acest ultim aspect este relevat prin ponderea extrem de ridicată a celor care 

sunt influențați de spiritul de turmă în categoria celor care aleg variante iraționale prin 

neconfruntarea cu adevărul motiv al pierderii marcate.  

O pondere mai mare, dar nu majoritară, a celor care intră în tiparul de tranzacționare al 

„turmei” se întâlnește la categoria celor care tranzacționează mai mult pentru a-și recupera 

pierderea. Acesta este un motiv întemeiat de a regăsi mai mult apetit pentru risc în rândul celor 

care îl caută ca atare, fiind la o graniță foarte fină de demarcare între rațiune și irațiune 

financiară, prin prisma faptului că alegerea lor de a participa este determinată de un obiectiv 

predefinit. 

 

Asumarea pierderii și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 

  

   
Modul de distribuire a aversiunii față de pierdere, respectiv regret, este foarte asemănător 

între toate categoriile de asumare a pierderii. O diferență, în sens crescător a ponderii 

respondenților care se tem de pierdere, se înregistrează în cadrul categoriei care nu mai 

tranzacționează după marcarea pierderii. 
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Asumarea pierderii și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  

   
A menține poziția este cel mai natural comportament pentru toate categoriile de 

investitori. Aserțiune în baza căreia se poate enunța ideea că în fața unui argument rațional deja 

prezent în formulare, respondenții chiar dacă în ipostaze anterioare au fost nu tocmai raționali în 

abordările lor, chiar și în cazul celor mai puțin raționali din categoria celor care refuză să mai 

tranzacționeze un titlu pentru că au marcat o pierdere, aleg să mențină poziția în mod rațional. O 

ușoară pondere mai mare a celor care vând poziția de teama scăderilor viitoare se înregistrează în 

categoria celor care vor să recupereze pierderea prin mai mult trading, a vinde poziția și a o 

răscumpăra fiind o acțiune în acest sens și în spiritul riscului deja exprimat. 

 
Asumarea pierderii și set-up-ul tranzacției (Q15) 
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Categoria cea mai înclinată spre a lua decizii iraționale, anume respondenții care nu mai 

tranzacționează vreodată o acțiune pe care au marcat o pierdere însemnată, este și categoria care 

creează un paradox prin ponderea cea mai mare a celor care vor să tranzacționeze mai mult sau 

ca de obicei, o dovadă a inconsistenței raționale mai devreme amintite. În cazul celorlalte 

categorii care se bucură de un nivel al deciziilor raționale mai ridicat se costată că răspunsurile 

converg spre a valida ipotezele expuse, anume că cei mai răspândiți în categoria celor care nu 

mai tranzacționează o perioadă sunt cei care nu mai tranzacționează pentru a verifica set-up-ul 

tranzacției, similar cu cei care tranzacționează ca de obicei și pentru care o reverificare a set-up-

ului tranzacției este folositoare. 

Asumarea pierderii și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  

   
Cu cât gradul de raționalitate decizională crește, cu atât mai mare este procentul 

respondenților care consideră că trecutul unei acțiuni nu este un factor semnificativ pentru 

evoluția acesteia. Cei care au o predispoziție spre aplicarea deciziilor iraționale de genul 

refuzului de a mai tranzacționa o acțiune după marcarea unei pierderi însemnate sunt totodată și 

cei mai influențați de evoluția istorică a unei acțiuni. 

Asumarea pierderii și factorii emoționali marcanți (Q17) 
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Respondenții din categoria rațională ocupă cea mai mare arie (46%) formată din 

investitori care sunt marcați de un risk management defectuos, ceea ce denotă o abordare 

rațională a investiției lor prin prisma planificării și monitorizării ei. Cei mai puțin raționali au o 

majoritate covârșitoare formată din investitori cărora le este teamă de pierdere. Concluzia care se 

desprinde în urma răspunsurilor înregistrate este că teama de pierdere induce acțiuni iraționale. 

 

(Q10) Efectul de turmă 

 
Efectul de turmă și vârsta respondenților 

  
 

Efectul de turmă se resimte mai puternic în cazul celor mai tineri, sub 30 de ani, în 

eșantionul chestionarului fiind prezenți investitori mai puțin experimentați și deopotrivă mai 

doritori de risc. Categoria de vârstă 30-50 ani este cel mai bine reprezentată în cadrul categoriei 

care „NU cumpără” acțiuni fără o minimă cercetare de piață. 

 

Efectul de turmă și sexul respondenților 
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În ambele categorii aferente efectului de turmă distribuția femei/bărbați este foarte 

asemănătoare, neputând spune că există vreo tendință din partea vreunui gen social de a fi mai 

mult sau mai puțin influențat de piață și de a reacționa în consecință. 

 

Efectul de turmă și statutul social 

  
 

O pondere mai mare în rândul celor care nu se lasă influențați de spiritul de turmă, prin 

comparație între cele două categorii, o au persoanele necăsătorite (68%) care declară că nu 

cumpără, față de 47% care afirmă contrariul. Persoanele căsătorite, precum și cele divorțate sunt 

mai predispuse în a prelua o mișcare de piață ca fiind relevantă pe termen scurt fără un studiu 

amănunțit. Acest fenomen de implicare în piață după interesul de moment presupune o asumare 

de risc necalculabil, fapt ce se potrivește mai degrabă cu profilul de risc al unei persoane 

necăsătorite sau divorțate dacă sunt privite prin prisma responsabilității mai reduse pe care le au, 

neexistând o altă persoană asupra căreia să se răsfrângă efectele unei tranzacții eșuate. 

 

Efectul de turmă și nivelul educațional  

  
 

Răspunsurile oferite de participanții la studiu ilustrează că un grad educațional mai ridicat 

asigură o barieră în fața influenței pieței, impunând o atitudine precaută în același timp. 

Persoanele cu studii postdoctorale și doctorale se regăsesc în proporție mai mare în rândul celor 

care nu se lasă influențați de spiritul de turmă. Persoanele cu studii liceale au în schimb o 

pondere mai crescută în cadrul categoriei influențate de piață, mai mult decât dublul procentului 

din categoria neinfluențată. 
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Efectul de turmă și disponibilitățile financiare 

  
 

Cei care sunt cel mai tentați să facă pasul spre asumarea unui risc necunoscut și să îl 

preia sub forma unui market drive sunt cei care dețin sume mici de bani, de până în 10.000 euro. 

Cu cât sumele de bani gestionate cresc, cu atât opțiunea de a nu cumpăra devine mai pertinentă. 

Doar 9% din cei care ar cumpăra sunt investitori cu disponibilități mai mari de 50.000 euro, în 

timp ce aceeași categorie financiară este reprezentată de 30% din respondenții care nu ar 

cumpăra, deci nu s-ar lăsa influențați de spiritul de turmă. Protecția capitalului este importantă, 

cu cât acesta este mai valoros. 

 

Efectul de turmă și ocupația 

  
 

Potrivit rezultatelor înregistrate în urma aplicării chestionarelor, numărul salariaților 

bugetari este de două ori mai mare în categoria celor care se lasă influențați de spiritul de turmă 

față de categoria celor care nu achiziționează acțiuni. O diferență procentuală și mai mare se 

înregistrează în cazul studenților care sunt mult mai predispuși în a-și asuma acest risc sub 

influența spiritului de turmă. Categoria cea mai rațională din punct de vedere al abordării 

financiare a procesului de investiție este cea a antreprenorului care domină categoria celor care 

nu se lasă influențați de piață și de evoluția ei puternic crescătoare. 
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Efectul de turmă și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

  
 

Elementul de supra încredere potențează comportamentul de alipire la turmă. În rândul 

celor care cumpără, adică merg cu turma, ponderea celor care se consideră încrezători în 

propriile alegeri mult peste medie este de 25%, față de doar 12% în categoria precaută, cea care 

adoptă varianta rațională a neasumării unui risc necalculat. 

 

Efectul de turmă și asumarea riscului (Q3) 

  
 
Cum era de așteptat, fiind o opțiune de risc, cei care își asumă riscuri foarte mari au o 

pondere procentuală mult mai mare în categoria celor care sunt influențați de spiritul de turmă, 

subliniind încă o dată că turma polarizează în special iubitorii de risc care sunt în căutarea unui 

drive de interes, mai mult decât un suport fundamental sau tehnic. În mod reciproc, ponderea cea 

mai mare a celor care își asumă riscuri mici este mult mai mare în rândul celor precauți cu o 

reprezentare de 43% din categorie, față de 19% din categoria influențată de turmă. 

 
Efectul de turmă și percepția riscului (Q4) 
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Marea diferență de pondere a respondenților între categorii este observată în rândul celor 

care caută adrenalină. Investitorii care sunt cuprinși de spiritul de turmă reprezintă 28% din 

categorie, în timp ce în categoria celor neinfluențați de turmă aceștia reprezintă doar 6%. De 

asemenea, considerentul că cea mai mare pondere a respondenților din categoria celor 

neinfluențați de spiritul de turmă văd riscul ca pe o oportunitate ne îndeamnă să credem că 

precauția este ea însăși o oportunitate și a nu te lua după alții nu este în antiteză cu oportunitatea. 

 
Efectul de turmă și influența celor din jur (Q5) 

  
 

Din sinergiile create se poate spune că o influență o hrănește pe alta. Investitorii care sunt 

mai puțin influențabili au tendința de a rămâne tributari credințelor lor în orice ipostază, chiar 

dacă e vorba de efect de turmă sau de influența celor din jur. Este evident astfel că ponderea cea 

mai mare de respondenți în rândul celor care nu sunt afectați de spiritul de turmă aparține celor 

care fac investiția, neinfluențați de cei din jur și contribuind decisiv la formarea masei majoritare 

a celor care nu merg cu turma. În sens contrar, cei care sunt influențați au în componența lor cei 

mai mulți investitori care nu mai fac investiția (16%) față de 1% corespondent în cealaltă 

categorie. 

 
Efectul de turmă și nivelul educației financiare  (Q6) 

  
 

Privind la modul de distribuție al respondenților pe cele două categorii, se constată că 

investitorii cu o educație financiară bună sunt mai numeroși procentual în categoria celor care nu 

preiau spiritul de turmă, deducând din acest aspect că educația financiară preîntâmpină 

derapajele iraționale de genul tentației de a merge cu turma. Similar ca explicație, dar în sens 
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contrar, în categoria celor influențați de spiritul de turmă există de două ori mai mulți 

respondenți cu o educație financiară slabă, prin comparație cu cealaltă categorie. 

 
Efectul de turmă și aversiunea față de risc (Q7) 

  
 

Aversiunea față de risc și efectul de turmă nu se influențează reciproc în vreun fel și nu 

nasc relații de interdependență. Modul de distribuire a aversiunii în fața riscului a respondenților 

în cele două categorii este foarte asemănător, arătând o dată în plus că aversiunea la risc este un 

sentiment primar și superior oricărei alte influențe. 

 
Efectul de turmă și influența câștigului anterior (Q8) 

  
 
Precum în cazul răspunsurilor privind influența celor din jur asupra comportamentului 

investițional, în mod similar se constată că acolo unde există subiect influențabil, acesta se va 

remarca și prin alte moduri de percepții și deformări cognitive. Marea majoritate a respondenților 

(84%) care fac parte din categoria celor influențați de spiritul de turmă este formată din 

investitori care sunt influențați la rândul lor de câștigul anterior marcat pe o acțiune. 

 
Efectul de turmă și asumarea pierderii (Q9) 
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Componenta rațională se deduce prin analiza răspunsurilor la cele două întrebări și oferă 

rezultatul așteptat în cazul celor care nu sunt influențați de spiritul de turmă: o pondere extrem de 

mare a respondenților care după o pierdere tranzacționează ca de obicei sau amână un timp, cel 

mai probabil folosit pentru studiul erorii. În cazul celor care sunt sub influența turmei, ponderea 

respondenților care nu mai tranzacționează vreodată pe un titlu pe care au pierdut semnificativ 

sau a celor care vor să tranzacționeze și mai mult pentru a-și recupera pierderea reprezintă 25%, 

față de doar 5 % prezenți în cealaltă categorie. 

 

Efectul de turmă și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 

  
 

Sentimentele precum teama de regret sau teama de pierdere prezintă o distribuție 

apropiată între cele două categorii, ceea ce relevă că indivizii, deopotrivă atrași sau nu de spiritul 

de turmă, sunt în primul rând influențați de sentimentele primare. 

 

Efectul de turmă și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  
 

În cazul analizei intersectate a răspunsurilor privind efectul de turmă și reacția 

investitorilor în raport cu evoluția pieței, se observă o reacție mai puternică a celor care mențin 

poziția în cadrul categoriei celor care nu se lasă influențați, în sensul de a nu cumpăra sub 

imperiul efectului de turmă. 
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Efectul de turmă și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  
  

Rigurozitatea este regăsită mult mai mult, din punct de vedere al procentelor înregistrate, 

în reacțiile investitorilor care nu sunt influențați de spiritul de turmă. 78% dintre aceștia se 

opresc din trading și își reanalizează set-up tranzacției pentru a face o reconsiderare asupra 

viabilității acesteia în condițiile în care au înregistrat două tranzacții pierzătoare și în creștere ca 

valoare marcată. Pe de altă parte, se constată că apetitul crescut față de risc este prezent cu 

precădere în rândul celor care caută în spiritul de turmă o posibilitate de câștig facil. În acest 

sens, se observă că 38% din prima categorie ar tranzacționa mai mult pentru a recupera pierderea 

suferită, deci își asumă riscuri sporite. 

 
Efectul de turmă și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  
 

Influențele sunt complementare și răspunsurile respondenților dovedesc încă o dată că un 

comportament irațional nu este o excepție, ci mai degrabă o regulă. Constatarea cea mai 

relevantă în acest sens, rezultată din combinația răspunsurilor la cele două întrebări, este aceea că 

investitorii influențați de spiritul de turmă sunt totodată și cei mai înclinați în a considera că 

evoluția istorică a unei acțiuni dă indicii pertinente despre viitorul acesteia, un argument 

netemeinic de altfel. Peste 50% din respondenții afectați de spiritul de turmă cred că o astfel de 

evoluție istorică este elocventă. Pe de altă parte, 40% din respondenții neinfluențați de efectul de 

turmă consideră că evoluția istorică este irelevantă, față de doar 9% respondenți similari în 

cealaltă categorie examinată. 
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Efectul de turmă și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  
 

Partea rațională își face simțită prezența cel mai bine în rândul participanților la piață care 

nu se lasă atrași de spiritul de turmă. 45% din respondenți apreciază corect că motivul cel mai 

important care trebuie de luat în calcul și care are efecte asupra rezultatului emoțional al 

tranzacției îl reprezintă managementul riscului defectuos, de unde se poate trage concluzia că în 

cazul acestora există o rigurozitate comportamentală și un plan investițional aprioric. În antiteză, 

cel mai scăzut procent al celor afectați de o slabă administrare a riscului se regăsește în rândul 

investitorilor care fac pasul spre a cumpăra în necunoștință de cauză, sub efectul influenței 

spiritului de turmă. În cadrul aceleiași categorii de respondenți, factorul emoțional cel mai 

întâlnit este cel legat de înregistrarea pierderii, un paradox la rândul lui irațional dacă ne gândim 

că exact cei care intră într-o tranzacție în totală necunoștință de cauză influențați doar de alții 

sunt și cei cărora le este teamă de pierdere. Cu alte cuvinte, exact cei care se tem de pierdere iau 

deciziile cele mai neinspirate când vine vorba de a evita intrarea în tranzacții riscante. 

 

(Q11) Aversiunea față de pierdere, respectiv regret  
 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și vârsta respondenților 

  
 

Categoriile de respondenți sunt foarte asemănător distribuite între cei doi factori 

emoționali analizați, teama de regret și teama de pierdere, conferind ideea că vârsta nu reprezintă 

un criteriu de delimitare concludentă a impactului vreunuia dintre factori. 
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Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și sexul respondenților 

  
 

Din punct de vedere al distribuirii pe sexe, categoriile de respondenți sunt aproximativ 

egale ca procent de distribuție în fața aversiunii față de regret, respectiv pierdere, înțelegând prin 

această apropiere a răspunsurilor că ambii factori emoționali sunt resimțiți la fel, indiferent de 

genul persoanei. 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și statutul social 

  
 

În graficul realizat pe baza analizei răspunsurilor în corelație cu statutul social, se 

remarcă o diferență semnificativă a ponderii celor căsătoriți între cele două categorii de 

respondenți, din punct de vedere al aversiunii față de pierdere, respectiv regret. Teama de 

pierdere este mai mult întâlnită procentual în rândul investitorilor căsătoriți, înțelegând astfel că 

participantul căsătorit are o responsabilitate suplimentară față de persoana de lângă el sau față de 

familie, și încearcă mai mult să evite o pierdere, motiv pentru care este și mai temător în 

adoptarea unei decizii. 
 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și nivelul educațional 
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Distribuția respondenților este relativ asemănătoare, cu o pondere procentuală majoritară 

a celor cu studii superioare. Din interpretarea răspunsurilor se poate trage concluzia că studiile 

nu reprezintă un factor relevant de diferențiere a respondenților analizați prin prisma aversiunii 

față de pierdere, respectiv regret. 
 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și disponibilitățile financiare 

  
 

Situația financiară nu are un efect semnificativ asupra modului de interpretare și 

comportare în fața factorilor emoționali analizați. Indiferent dacă investitorii dețin mai mulți sau 

mai puțini bani, pierderea și regretul se distribuie aproape egal în rândul categoriilor analizate. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și ocupația 

  
 

În ambele categorii, ponderea cea mai mare o are angajatul privat într-o proporție 

asemănătoare intercategorii, restul categoriilor ocupaționale fiind foarte apropiate, de asemenea, 

ca procentaj. Concluzia care iese în evidență este aceea că ocupația nu reprezintă un factor 

declanșator special al vreunui comportament diferențiat în fața pierderii sau regretului. 

 
Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și încrederea în propriile alegeri (Q2) 
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Cei doi factori emoționali studiați împart în mod asemănător respondenții pe scara 

încrederii în propriile alegeri. În ambele categorii cu o pondere de 50%, respectiv 49%, 

respondenții cei mai numeroși se autoapreciază ca făcând investiții bune în raport cu alții. 

Efectul de supraîncredere așadar acționează la fel pentru ambele categorii de respondenți 

împărțiți după categoriile de aversiune. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și asumarea riscului (Q3) 

  
 

Singura diferență observabilă ca procent, dar redusă ca pondere în totalul celorlalte 

categorii de asumare de risc, este cea a respondenților care își asumă riscuri foarte mari. În 

subcategoria analizată, se constată o pondere de 5% a acestora în rândul celor care manifestă 

sentimentul de aversiune față de pierdere, și dublu ca pondere (10%) în categoria celor care 

dovedesc aversiune față de regret. Din analiza răspunsurilor privind reacția emoțională și decizia 

față de risc, se poate concluziona că respondenții care își asumă riscuri foarte mari sunt mai 

degrabă temători față de regret decât față de pierdere. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și percepția riscului (Q4) 

  
 

Ambele categorii au ca factor de importanță majoră „oportunitatea”, ca subînțeles al 

motivației riscului. Sentimentul de nesiguranță este mai răspândit în cazul celor care au mai 

degrabă teamă de pierdere, fiind o asociere facilă a acestor două sentimente. 
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Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și influența celor din jur (Q5) 

  
 

În ambele categorii analizate domină respondenții care fac investiția în pofida influenței 

de ultim moment a celor din jur, denotând capacitatea de decizie rațională a acestora. Totuși, prin 

prisma elementului rațional de echilibru mai devreme menționat, se observă că teama și regretul 

afectează în egală măsură ambele categorii. 
 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și nivelul educației financiare  (Q6) 

  
 

Cei doi factori de bază luați în analiza respondenților generează o distribuție 

asemănătoare a investitorilor din punctul de vedere al nivelului educației financiare, 

exemplificând prin aceste ponderi că teama și regretul sunt deopotrivă factori care tranzitează 

partea rațională similar în orice condiții educaționale existente. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și aversiunea față de risc (Q7) 

  
 

37%$

61%$

2%$

Teamă$regret$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

44%#

53%#

3%#

Teamă#pierdere##

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

59%$

37%$

4%$

Teamă$regret$

Am#o#educație#financiară#bună# Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

67%$

27%$

6%$

Teamă$pierdere$$

Am#o#educație#financiară#bună# Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

22%#

22%#

14%#

19%#

23%#

Teamă#regret#

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

18%$

25%$

11%$

19%$

27%$

Teamă$pierdere$

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$



	 319	

Fiind elemente de studiu complementare din punct de vedere al riscului, distribuția este 

foarte asemănătoare între cele două categorii analizate. Practic, teama și regretul se regăsesc 

similar distribuite prin factorul aversiunii față de risc. 

 
Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și influența câștigului anterior (Q8) 

  
 

Indiferent dacă respondentul are teamă de regret sau invers, de pierdere, influența 

câștigului anterior este aceeași și domină într-o pondere de 3/4 ambele categorii selectate. 

 
Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și asumarea pierderii (Q9) 

  
 

Elementul rațional se distinge în ambele categorii de aversiune, cu o pondere majoritară a 

celor care tranzacționează ca de obicei și după ce au marcat o pierdere, o mică diferență în sens 

pozitiv fiind consemnată pentru categoria celor care au ales ca factor emoțional de bază 

„pierderea”. Valorile „mai mult” sau „niciodată” sunt minoritare în ambele categorii și similare 

ca procentaj. 

 
Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și efectul de turmă (Q10) 
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Indiferent dacă persoana este afectată de pierdere sau regret, spiritul de turmă se exprimă 

la fel ca pondere sub aspectul influenței, respectiv lipsei de influență. Trebuie remarcat totuși 

procentajul covârșitor majoritar (90%) al celor care nu intră în tranzacția „turmei”. O foarte mică 

diferență constatăm în cazul categoriei mânate de teama de regret care înregistrează o pondere de 

11% a celor care sunt influențați de spiritul de turmă, demonstrând că regretul de a nu „rata” o 

oportunitate identificată de turmă este mai prezent decât teama unei pierderi. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  
 

În oricare dintre cele două categorii se află, respondenții au o atitudine similară din punct 

de vedere procentual în fața opțiunii de a lichida sau nu poziția pe care o au. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  
 

Partea rațională a respondenților se regăsește în expresie majoritară în ambele categorii 

de aversiune față de regret, respectiv pierdere. Mai mult decât atât, ponderea celor raționali care 

nu mai tranzacționează pentru a face o reverificare a set-up-ului tranzacțiilor efectuate, în scopul 

de a concluziona asupra viabilității lor, sunt la fel. De asemenea, se observă că și procentele 

celor care tranzacționează la fel sau mai mult sunt foarte asemănătoare. 
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Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  
 

Constatăm o distribuție foarte asemănătoare a puterii de influențare a istoricului unei 

acțiuni în ambele categorii de respondenți selectați după aversiunea față de pierdere, respectiv 

regret. Extragem ideea că indiferent de teama existentă, influența sau nu a trecutului unei acțiuni 

se resimte la fel. 

 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  
 

Dacă un risc management defectuos și ezitarea de a intra în tranzacție au ponderi foarte 

asemănătoare între cele două categorii de respondenți, diferențele devin notabile atunci când 

elementele care definesc acțiunea respondenților au efecte asociate capitolului regret, respectiv 

pierdere.  

Astfel, procentul respondenților care sunt afectați de o marcare prea timpurie a profitului 

este mai mare în categoria celor care au teamă de regret, această marcare timpurie fiind ea însăși 

o expresie a regretului. În mod similar, respondenții care sunt afectați de înregistrarea unei 

pierderi sunt mai numeroși procentual în categoria investitorilor care au aversiune față de 

pierdere, nu față de regret. 

 

 

 

 

16%$

40%$

37%$

7%$

Teamă$regret$$

Foarte'mult' Mult' Puțin'' Foarte'puțin'

10%$

44%$
36%$

10%$

Teamă$pierdere$$

Foarte'mult' Mult' Puțin'' Foarte'puțin'

22%#

25%#

11%#

42%#

Teamă#regret##

Ezitarea(de(a(intra(in(tranzacție( Înregistrarea((pierderii(

Marcarea((2mpurie(a(profitului( Risk(management(defectuos(

20%$

34%$

7%$

39%$

Teamă$pierdere$$

Ezitarea(de(a(intra(in(tranzacție( Înregistrarea((pierderii(

Marcarea((2mpurie(a(profitului( Risk(management(defectuos(



	 322	

(Q12) Reacția în raport cu evoluția pieței  

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și vârsta respondenților 

  
 

Categoria de vârstă cea mai dispusă să caute o oportunitate speculativă este cea din grupa 

de vârstă <30 de ani, motiv pentru care se și constată ponderea ei mai ridicată din punct de 

vedere procentual în cadrul categoriei care ar vinde poziția în lipsa unui motiv fundamentat. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și sexul respondenților 

  
 

Distribuția pe sexe este similară în rândul celor două categorii de reacție la mișcarea pe 

termen scurt a pieței. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și statutul social 

  
 

Oamenii căsătoriți sunt înclinați spre mai multă stabilitate, motiv pentru care și ponderea 

acestei categorii este mai mare în rândul celor care își mențin poziția și nu aleg să o vândă de 

teama unor scăderi nefundamentate în urma vreunei analize. 
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Reacția în raport cu evoluția pieței și nivelul educațional 

  
 
Studiile din zona superioară a lanțului educațional, anume cele doctorale și postdoctorale 

sunt similar distribuite între cele două tipologii studiate. De asemenea, se observă că, luate 

împreună, studiile de master și facultate au aceeași relevanță comparativă. Ultimul nivel, cel 

liceal, are o poziție similară în cele două categorii. Concluzionăm spunând că nivelul educațional 

nu face o distincție foarte clară prin cele cinci niveluri educaționale propuse în descoperirea unui 

comportament aparte. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și disponibilitățile financiare 

  
 

Respondenții cu sume mici de bani, de până în 10.000 euro, sunt mai volatili și au 

tendința de a-și asuma mai repede riscuri în lipsa unor fundamente temeinice. Sumele mari de 

bani dau mai multă stabilitate în modul de reacție al deținătorilor lor, doar 17% dintre aceștia 

fiind dispuși să își vândă poziția de teama unor scăderi viitoare față de 29% care a adopta o 

atitudine pasiv defensivă în lipsa unor știri concludente. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și ocupația 
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Prin compararea ponderilor respondenților în cele două categorii din perspectiva grupelor 

ocupaționale, se observă o reacție defensivă mai accentuată în rândul pensionarilor și salariaților 

bugetari. Prin antiteză, profesiile liberale sunt mai dispuse să aibă o reacție de vânzare în fața 

unui eveniment necunoscut, cu toate că nu este fundamentat economic. În aceeași notă cu 

profesiile liberale se află categoria studenților, care este la fel dispusă să nu adopte o strategie de 

așteptare și observare, eventual remediere către valoarea anterior validată de piață. 

 

Reacția în raport cu evoluția pieței și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

  
 

Foarte interesant de observat este și faptul că persoanele care au o mai mare încredere în 

propriile alegeri sunt mai dispuse să mențină poziția. Răspunsurile arată că domină această 

categorie cu o pondere de 52%.  În schimb, cei care se supraapreciază și se consideră mult mai 

buni decât media au o mult mai mare pondere în categoria celor care vând poziția în detrimentul 

unor elemente fundamentale. Se poate astfel concluziona că, în lipsa unor argumente 

fundamentale, supraaprecierea ține loc de factor de decizie și generează acțiuni pripite. Cei care 

se autoapreciază ca având o evoluție la medie sunt de asemenea egal distribuiți în cele două 

categorii, întărind ideea că extremele își caută prin propriile credințe factori surogat de acțiune. 

 

Reacția în raport cu evoluția pieței și asumarea riscului (Q3) 

  
 

Riscurile se complementează, fapt ce se constată printr-o pondere mai mare a celor care 

își asumă riscuri foarte mari și mari în categoria respondenților care înclină spre a-și vinde 
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poziția în lipsa unor fundamente, dar de teama unor scăderi viitoare. Cei care își asumă riscuri 

mici și foarte mici sunt mai numeroși procentual în categoria investitorilor care țin la fundamente 

și au o atitudine conciliantă față de piață, prin comparație cu prezența procentuală a celor care 

sunt influențați de evoluția disproporționată de fundament a pieței. 

 

Reacția în raport cu evoluția pieței și  percepția riscului (Q4) 

  
 

Ambele categorii au indicat majoritar „oportunitatea”, ca fiind înțelesul cel mai potrivit al 

riscului asumat. Diferențe apar însă când vine vorba de noțiunea de „nesiguranță”, care are o 

pondere de 25% în rândul celor care mențin poziția, prin antiteză cu cei care preferă semnificația 

de „încântare/adrenalină” din categoria opusă a celor care acționează la volatilitatea pieței. Se 

poate spune că „oportunitatea” este driverul de interes majoritar pentru ambele categorii, dar 

punctual, în funcție de profilul de risc, se detașează cele două subînțelesuri, „nesiguranță”, 

respectiv „încântare”, în funcție de mișcările pieței și de tipologiile respondenților. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și influența celor din jur (Q5) 

  
 

Puterea de influență exterioară are un impact asemănător asupra respondenților împărțiți 

după reacția la evoluția pieței. Categoria cea mai influențată, care nu mai face deloc investiția, 

este mai mare ca pondere în rândul celor care își vând acțiunile de teama scăderilor viitoare fără 

un studiu al premiselor fundamentale, întărind ideea că o parte din respondenți acționează 

instinctiv sau reacționează rapid, fără o investigare obiectivă a evenimentelor. 
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Reacția în raport cu evoluția pieței și nivelul educației financiare  (Q6) 

  
 

Autoaprecierea educației financiare nu face o distincție reprezentativă în modul de reacție 

al respondenților în fața unui eveniment de piață, precum cel propus. Constatăm o distribuție 

asemănătoare a celor trei categorii de apreciere a educației financiare, ceea ce poate fi explicat de 

faptul că autoaprecierea nu este neapărat obiectivă. 
 

Reacția în raport cu evoluția pieței și aversiunea față de risc (Q7) 

  
 

Respondenții defensivi ca tipologie prin prisma atitudinii pasive în fața pieței au o 

structură a aversiunii de risc cu ponderea cea mai mare a celor cu cea mai mare aversiune, anume 

cei care caută un risk/reward de 1:5. Ponderea cea mai mare în categoria celor care vând poziția 

este a respondenților cu o aversiune de risc de 1:2, dar nu într-o proporție disproporționat mai 

mare față de cealaltă categorie analizată. 
 

Reacția în raport cu evoluția pieței și influența câștigului anterior (Q8) 

  
 
Câștigul anterior nu face distincție între cele două categorii analizate, proporțiile fiind 

identice în ambele situații. Ambele categorii au ca expresie majoritară ponderea celor care 

consideră că istoricul unei acțiuni este relevant pentru evoluția ei viitoare. 
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Reacția în raport cu evoluția pieței și asumarea pierderii (Q9) 

  
 
Reacțiile extreme în fața unei pierderi se regăsesc în limite apropiate la ambele categorii. 

În mod similar, variantele obiective de lucru, anume tranzacționarea ca de obicei și amânarea 

tranzacționării pentru o perioadă, se exprimă majoritar în opțiunile respondenților ambelor 

categorii. Observăm astfel că nu există abordări semnificativ diferite din punctul de vedere al 

asumării unei pierderi în raport cu factori evolutivi pe termen scurt. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și efectul de turma (Q10) 

  
 

Efectul de turmă are prin interconexiunea cu reacția în fața unui fenomen pe termen scurt 

neîntemeiat fundamental un rezultat elocvent când vine vorba de puterea de influență a pieței și 

în general tendința investitorilor de a fi departe de participantul rațional, după cum îl definește 

teoria economică clasică. Analiza răspunsurilor relevă că ponderea cea mai mare a celor care 

sunt influențați de spiritul de turmă se regăsește în categoria celor care reacționează intempestiv 

și iau decizia de a acționa de data asta în sens invers, vânzându-și poziția de teama unor scăderi 

viitoare, fără vreun model fundamental la baza deciziei, ci doar ca pură reacție la evoluția pieței. 

 
Reacția în raport cu evoluția pieței și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 
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Teama de regret are un impact mai mare în rândul celor care aleg să facă un exit al 

poziției lor, nu totuși într-o pondere disproporționat mai mare față de categoria celor care adoptă 

o poziție defensivă. Regretul și pierderea sunt sentimente care au o mare putere de influență, 

indiferent de context, cu efect similar. 

 

Reacția în raport cu evoluția pieței și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  
 

Abordarea obiectivă specifică celor care nu mai tranzacționează pentru a-și verifica set-

up-ul tranzacției este majoritară în ambele categorii studiate, dar prezintă o pondere mai mare în 

categoria celor care mențin poziția în raport cu evoluția pieței, adică în rândul categoriei care are 

o mai mare înclinație către rigurozitate și studiu, atribute în esență tot ale unui comportament 

obiectiv, rațional. Cea mai mare discrepanță a ponderii respondenților între cele două categorii 

analizate este reprezentată de către cei care tranzacționează mai mult. În categoria celor 

influențați de piață și fără o aplecare riguroasă asupra situației sunt procentual de 4 ori mai mulți 

respondenți decât în categoria celor cu o atitudine obiectivă, aspect care arată o dată în plus că 

comportamentul irațional nu este o excepție, ci este o regulă astfel confirmată. 

 

Reacția în raport cu evoluția pieței și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  
 

Respondenții care au afinitate spre studiu și nu iau decizii în lipsa unei cercetări de piață 

raționale pun cel mai puțin preț pe ideea că evoluția istorică este relevantă în raport cu evoluția ei 

viitoare. Prin contrast, în cadrul categoriei celor ce reacționează la mișcările pieței și iau decizii 
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de vânzare doar de teama scăderilor, respondenții care nu consideră deloc relevantă evoluția 

istorică a unei acțiuni nici măcar nu există.  28% din respondenții categoriei „vând poziția” au 

credința că istoricul unei acțiuni este foarte relevant, dublu față de respondenții din cealaltă 

categorie. Se poate observa, cu cât ne adâncim într-o influență, cu atât găsim subcategorii la 

rândul lor pasibile de alte influențe în ponderi și mai mari. 

 

Reacția în raport cu evoluția pieței și factorii emoționali marcanți (Q17) 

  
 

Ambele categorii pun preț pe importanța managementului tranzacției, acesta fiind un 

semn de rațiune și înțelepciune financiară. Pierderea are aceeași pondere în categoriile analizate, 

mici diferențe regăsindu-se la „ezitarea de a intra în tranzacție”, respectiv „marcarea timpurie a 

profitului”. De remarcat însă este faptul că exact cei care iau decizia de a vinde de teamă sunt și 

cei care se tem de o marcare timpurie a profitului într-o pondere mai mare, înțelegând că drive-ul 

emoțional este un factor decident care acționează în cazul acesta și înainte de tranzacție prin 

accesarea vânzării de teamă, dar și după tranzacție, prin regretul obținut. Se poate spune că 

această subcategorie este dublu afectată de comportamentul său emoțional. 

 

 (Q15) Set-up-ul tranzacției  

 
Set-up-ul tranzacției și vârsta respondenților 
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Nevoia de verificare a set-up ului apare atunci când sistemul existent produce pierderi 

consecutive. Abordarea rațională este de a analiza dacă varianta existentă mai este una corect 

adaptată conjuncturii pieței, adică o verificare a set-up-ului tranzacției. Din studiul răspunsurilor 

observăm că respondenții sub 30 de ani sunt cel mai puțin interesați de o analiză riguroasă a 

modelului de tranzacționare și în pondere majoritară aleg varianta extremă de a tranzacționa și 

mai mult pentru a recupera pierderea suferită, adică adaugă unui comportament irațional un altul 

și mai dăunător. În cadrul celorlalte opțiuni de a acționa în fața unui șir de pierderi consecutive, 

se constată că respondenții cuprinși între 30 și 50 de ani sunt cei mai numeroși, cu 3/4 din totalul 

eșantionului analizat. 

 

Set-up-ul tranzacției și sexul respondenților 

   
 

Se observă o distribuție foarte apropiată pe sexe a respondenților în cele trei categorii 

analizate, majoritar fiind totuși respondenții de sex masculin. Practic, alegerea de a analiza sau 

nu pierderile și set-up-ul tranzacțiilor ce le-au generat nu ține de genul persoanei. 

 

Set-up-ul tranzacției și statutul social 

   
 

Persoanele căsătorite sunt mai riguroase, fapt observat din ponderea mult mai mare a 

acestora în rândul respondenților care fac o verificare a viabilității sistemului de trading existent. 

O pondere mare a aceleiași categorii întâlnim și în situația respondenților care tranzacționează la 

fel. Prin contrast, cei care sunt mai numeroși ca pondere în cadrul categoriei care tranzacționează 
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mai mult, deci fără a avea un plus de rațiune, dimpotrivă, sunt cei necăsătoriți, persoane care au 

din punct de vedere social o responsabilitate mai redusă și un apetit de risc mai ridicat. 

 

Set-up-ul tranzacției și nivelul educațional 

   

 

Din studiul celor trei categorii propuse constatăm că nivelul educațional este un 

barometru al comportamentului rațional. Astfel, cu cât respondenții sunt mai sus pe scara 

educațională, cu atât probabilitatea de a fi atrași în capcana iraționalului reflectat în sondaj sub 

forma sintagmei „tranzacționez mai mult pentru a recupera pierderea înregistrată” este mai mică. 

Nu întâmplător, cea mai mare pondere a respondenților cu studii liceale o întâlnim exact în 

această categorie cu un procent de 37%, față de 6% cât se consemnează în celelalte două 

categorii studiate. 

 

Set-up-ul tranzacției și disponibilitățile financiare 

   
 

Banul este în accepțiunea multor studii efectuate un factor responsabilizator. În această 

notă se observă că respondenții cu sume mici sume de bani au tendința de a fi mai puțin 

responsabili (având o pondere covârșitoare în rândul celor care tranzacționează pe premise 

iraționale pentru a-și recupera pierderile), în timp ce celelalte două categorii de respondenți (care 

au disponibilități financiare între 10.000 – 50.000 euro și peste 50.000 euro) devin majoritare în 

rândul investitorilor care abordează tranzacția cu responsabilitate. De remarcat că, în categoria 
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celor care fac overtrading în condiții de set-up greșit, un procent de doar 5% este reprezentat de 

respondenți cu o stare financiară foarte bună, de peste 50.000 euro. 

 

Set-up-ul tranzacției și ocupația 

  
 

 

Dacă în cazul categoriilor ocupaționale ale salariaților privați și bugetari nu se fac 

remarcate diferențe majore în rândul celor trei categorii comportamentale propuse, în categoria 

riscului indus de dorința de a recupera o pierdere în contextul unui parcurs investițional negativ 

se regăsește cea mai mare pondere a studenților, cu 21 de procente, net superioară față de oricare 

altă categorie comportamentală. Chiar și antreprenorii care sunt mai dispuși să își asume riscuri 

potrivit profilului lor financiar au o pondere în scădere în această categorie față de celelalte două 

categorii analizate, demostrând că unele comportamente investiționale țin foarte mult de nivelul 

experienței acumulate, motiv clar pentru care se poate afirma că investitorii nu pot fi egal 

eficienți vreodată. 

 

Set-up-ul tranzacției și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

   
 

Studiile au demonstrat că, în general, respondenții au tendința de a se declara mult mai 

încrezători în capacitățile lor, prin comparație cu cei din jur. O confirmare a acestei afirmații este 

oferită și de analiza intersectată a răspunsurilor aferente întrebărilor adresate participanților la 

studiu. În acest fel s-a putut observa că ponderea celor care apreciază că se pricep mult mai bine 
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decât media este cea mai mare chiar în rândul celor care iau deciziile cel mai puțin inspirate, prin 

creșterea ritmului de tranzacționare în pofida unei serii pierzătoare a sistemului folosit. 

 

Set-up-ul tranzacției și asumarea riscului (Q3) 

   
 

Riscurile se complementează irațional, în mod similar cu influența. Se constată că 

persoanele care au cel mai mare apetit de risc caută să îl exploateze în situații care nu sunt 

neapărat justificate rațional, precum categoria celor care tranzacționează mai mult pentru a 

recupera pierderile înregistrate. Acest aspect se remarcă prin manifestarea unei ponderi 

însemnate a celor care „își asumă riscuri foarte mari” (45%), mult mai mult decât în celelalte 

două categorii comportamentale, 13%, respectiv 5%. 

 

Set-up-ul tranzacției și percepția riscului (Q4) 

   
 

Categoria mai puțin rațională, cea care tranzacționează mai mult în pofida unui track 

record nevalid financiar, este dominată de cei care percep riscul ca pe o stare de 

încântare/adrenalină. Acest rezultat întărește ideea că investitorii, în general, sunt călăuziți în 

parcursul lor investițional de diverse tipare de percepție a riscului care pot contrasta cu un curs 

logic eficient al actului în sine. Persoanele care caută adrenalină nu sunt și nu se comportă la fel 

în modul de a reacționa cu acelea care caută spre exemplu o oportunitate, motiv pentru care și 

acțiunile lor în piață vor fi, cel mai adesea, mai puțin raționale. 
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Set-up-ul tranzacției și influența celor din jur (Q5) 

   
 

Respondenții care nu se lasă influențați de opinia celor din jur sunt majoritari ca pondere 

în rândul categoriilor mai raționale. În schimb, în mod paradoxal, investitorii cei mai numeroși 

ca pondere în categoria apreciată ca fiind cea mai puțin rațională, cea care tranzacționează mai 

mult, sunt cei care amână investiția, influențați fiind de opinia celor din jur. Se poate afirma 

astfel că tendința de a îmbrățișa un comportament irațional se observă prin însăși inconsistența 

răspunsurilor logice oferite de această categorie de respondenți. În mod normal cei care 

tranzacționează mai mult ar trebui să aibă o încredere sporită în deciziile lor și să fie cel mai 

puțin influențați de opinii colaterale. 

 
Set-up-ul tranzacției și nivelul educației financiare  (Q6) 

   
 

Educația financiară fiind un atribut dobândit în mod concret, nu apreciat subiectiv de 

persoana chestionată, asigură un mai mare grad de obiectivitate asupra realității, prin comparație 

cu răspunsurile respondenților când vine vorba de capacitățile lor investiționale, caz în care 

gradul de supraapreciere este mult mai ridicat. Acest aspect obiectiv se reflectă și în modul de 

distribuție procentuală a respondenților în cele trei categorii analizate. Astfel, cei cu o educație 

financiară bună sunt majoritari în rândul celor care au o abordare rațională și care verifică set-up-

ul tranzacției după o serie de pierderi consecutive. O pondere majoritară a celor cu o educație 

financiară bună se înregistrează și în cazul celor care tranzacționează la fel. Acest procent se 

schimbă radical în favoarea celor care au o educație financiară de bază în cazul categoriei care 

35%$

63%$

2%$

Tranzacționez$la$fel$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

42%$

32%$

26%$

Tranzacționez$mai$mult$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

39%$

60%$

1%$

Nu$mai$tranzacționez,$verific$set9up$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

69%$

26%$

5%$

Tranzacționez$la$fel$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

32%$

68%$

0%$

Tranzacționez$mai$mult$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

62%$
33%$

5%$

Nu$mai$tranzacționez,$verific$set8up$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#



	 335	

are o atitudine mai puțin rațională și care alege să tranzacționeze mai mult în condiții de istoric 

nefavorabil din punct de vedere investițional. 

 

Set-up-ul tranzacției și aversiunea față de risc (Q7) 

   
 

Interesant de urmărit sunt categoriile cu cea mai mare aversiune la risc, categoria 

risk/reward 1:5, respectiv cea mai mică aversiune 1:1, în cele trei categorii supuse analizei. 

Astfel, în categoriile mai apropiate de o abordare rațională a actului de investiție se observă o 

distribuție apropiată. În cazul respondenților mai puțin raționali se constată o diminuare 

procentuală semnificativă a celor două tipologii de aversiune față de risc, reducându-se 

extremele de aversiune în favoarea unei zone medii. Practic, se poate spune că cei mai înclinați 

respondenți în a lua decizii iraționale prin prisma lipsei unei rigurozități a planului investiției nu 

se găsesc în extremele de minim sau maxim ale aversiunii în fața riscului. 

 

Set-up-ul tranzacției și influența câștigului anterior (Q8) 

   
 

O observație des întâlnită în concluziile anterioare se conturează și în acest caz, anume că 

elementele de iraționalitate și influență se complementează reciproc. Constatăm așadar că 

respondenții din categoria cea mai irațională sunt totodată majoritar reprezentați de cei care se 

lasă influențați, tot în mod irațional, de un câștig anterior schimbându-și astfel planul de trading. 

 

 

19%$

23%$

21%$

14%$

23%$

Tranzacționez$la$fel$$

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

11%#

21%#

26%#

37%#

5%#

Tranzacționez#mai#mult##

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

22%#

23%#

10%#

19%#

26%#

Nu#mai#tranzacționez,#verific#set:up##

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

66%#

34%#

Tranzacționez#la#fel##

DA# NU#

89%$

11%$

Tranzacționez$mai$mult$$

DA# NU#

54%$

46%$

Nu$mai$tranzacționez,$verific$set7up$$

DA# NU#



	 336	

Set-up-ul tranzacției și asumarea pierderii (Q9) 

   
 

Modul de distribuire intercategorii a respondenților confirmă veridicitatea răspunsurilor 

prin dubla afirmare a opțiunii lor investiționale în întrebări diferite. Astfel, cea mai mare parte a 

respondenților din categoria celor care tranzacționează la fel după un șir de pierderi sunt și cei 

care tranzacționează la fel după ce pierd o sumă însemnată de bani într-o tranzacție. O pondere 

mare a respondenților care nu mai tranzacționează pentru o perioadă un emitent după marcarea 

unei pierderi se regăsește în categoria investitorilor care după două pierderi consecutive iau o 

pauză pentru a reconsidera set-up-ul tranzacției. Ultima categorie analizată, anume cea mai puțin 

rațională, are la rândul ei o consistență irațională de răspunsuri, subliniind o pondere mare (35%) 

a celor care spun că nu ar mai tranzacționa vreodată dacă marchează o pierdere, dar totodată fac 

parte dintr-o categorie mai mare, a celor care ar tranzacționa mai mult pentru a-și recupera 

pierderea suferită, elemente diametral opuse ca strategie investițională. În aceeași notă, ponderea 

celor care declară că nu mai tranzacționează o perioadă după o pierdere însemnată este de 39% 

în rândul aceleiași categorii care dorește să recupereze pierderile prin overtrading, într-o totală 

antiteză ca mod de percepție a acțiunii viitoare. Așadar, categoria celor care tranzacționează mai 

mult pentru a recupera pierderile consecutive este extrem de volatilă emoțional și complet 

irațională, prin construcția ei contribuind astfel la comportamente iraționale, departe de 

premisele investitorului eficient specific teoriilor clasice. 

 

Set-up-ul tranzacției și efectul de turmă (Q10) 
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Categoriile mai raționale ca abordare sunt dominate covârșitor de respondenții care nu se 

lasă influențați de spiritul de turmă. Diferența apare în categoria celor care tranzacționează mai 

mult cu speranța de a recupera pierderile marcate, irațional fără o schimbare de strategie prin 

reanalizarea set-up-ului care a condus până atunci la minusuri investiționale. Se observă că un 

element irațional polarizează foarte ușor un alt comportament irațional, precum efectul de turmă. 

 

Set-up-ul tranzacției și aversiunea fata de pierdere, respectiv regret (Q11) 

   
 

Aversiunea față de pierdere, respectiv regret, sunt elemente emoționale care depășesc ca 

intensitate și influență în general orice tipologie investițională, respondenții având la bază 

aceleași temeri sub aspect procentual în structura lor emoțională. Din acest motiv, distribuția 

aversiunii față de pierdere, respectiv regret, este similară în cele trei categorii analizate. 

 

Set-up-ul tranzacției și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

   
 

Respondenții care în general sunt cei mai înclinați în a reacționa mai puțin cumpătat prin 

luarea unei decizii de vânzare în lipsa unor fundamente concludente sunt și cei care se regăsesc 

în proporția cea mai mare (32%) în categoria respondenților iraționali (care tranzacționează mai 

mult pentru a recupera pierderea marcată), față de celelalte categorii unde ating un maxim de 

11%. Investitorii care mențin poziția în lipsa elementelor care să fundamenteze mișcarea pe 

termen scurt a pieței sunt majoritari (91%) în categoria cea mai rațională, categoria investitorilor 

care verifică set-up-ul tranzacției pentru revalidare sau schimbare. 
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Set-up-ul tranzacției și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

   
 
Categoriile raționale au o pondere egal procentuală a influențelor evoluției istorice a 

prețului unei acțiuni, cu o distribuție echilibrată a celor care iau ca edificatoare prețurile trecute 

pentru evoluțiile viitoare și a celor care nu se bazează pe aceleași evoluții în estimările viitoare. 

O proporție însă mult mai mare a respondenților care sunt influențați de evoluția istorică se 

regăsește în categoria irațională care tranzacționează mai mult pentru a recupera pierderea, 

demonstrând că elementele de iraționalitate și de influență sunt complementare. 

 
Set-up-ul tranzacției și factorii emoționali marcanți (Q17) 

   
 

Preocuparea cea mai importantă din punct de vedere rațional în cazul unei investiții este 

legată de managementului riscului. Acesta poate fi dinainte stabilit prin strategii riguroase și 

consecvente de intrare/ieșire dintr-o tranzacție, factori determinanți etc. Pierderea, ezitarea sau 

marcarea timpurie sunt elemente care contrastează cu managementul riscului, în sensul că exact 

aceste trei elemente pot fi îmbunătățite de un management de risc corespunzător. Cu cât un 

investitor este mai rațional, cu atât el înțelege importanța unui management de risc adecvat. 

Analizând răspunsurile împărțite în cele trei categorii, se constată că investitorii mai preocupați 

de managementul riscului sunt exact cei care nu mai tranzacționează în lipsa unui set-up valid 

sau revalidat. Investitorii care sunt iraționali, alegând opțiunea de a tranzacționa mai mult în 

condiții de risc crescut, sunt totodată și cei mai pasibili în a fi influențați de teama de pierdere, de 

ezitarea de a intra în tranzacție sau de a marca timpuriu un profit. Doar o mică parte a acestora 

(5%) pun preț pe managementul riscului. 
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(Q16) Evoluția istorică a acțiunii 
Evoluția istorică a acțiunii și vârsta respondenților 

  

   
Relaționarea răspunsurilor relevă o distribuție destul de asemănătoare a categoriilor de 

vârstă, singura diferență notabilă de pondere înregistrându-se în cazul segmentului care 

consideră că evoluția trecută influențează foarte mult cursul viitor al unei acțiuni, situație în care 

categoria tinerilor sub 30 de ani are o pondere de 32%, mult mai mare decât în cadrul celorlalte 

categorii analizate. 

Evoluția istorică a acțiunii și sexul respondenților 

  

   
În toate categoriile se observă o majoritate a genului masculin, dar cu precădere în cazul 

categoriilor care consideră că prețul trecut influențează puțin și foarte puțin cursul viitor al unei 

acțiuni. Genul feminin este mai prezent în categoriile de influență „foarte mult” și „mult”, dar în 

proporție minoritară. 
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Evoluția istorică a acțiunii și statutul social 

  

   
Respondenții categoriilor „mult”, „puțin” și „foarte puțin” au o distribuție relativ 

apropiată, cu o pondere majoritară a celor căsătoriți. O creștere a ponderii celor necăsătoriți se 

înregistrează în categoria „foarte mult”, până la 36%, ponderea cea mai mare rămânând totuși în 

favoarea celor căsătoriți, cu 53%. 

 
Evoluția istorică a acțiunii și nivelul educațional 

  

   
Respondenții cu studii liceale au cea mai mare pondere intercategorii în cazul categoriei 

care consideră că trecutul unei acțiuni este elocvent pentru evoluția ei viitoare, fapt ce întărește 

ideea că un nivel educațional mai scăzut permite o mai mare ușurință de pătrundere a unor 

elemente iraționale. 
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Evoluția istorică a acțiunii și disponibilitățile financiare 

  

   
Categoria cea mai puțin rațională, anume cea care consideră că prețul trecut al unei 

acțiuni este un indicator bun pentru evoluția viitoare, are în componența ei cea mai mare pondere 

din partea celor cu sume mici de până în 10.000 euro. Pe măsură ce gradul de raționalitate crește 

și respondenții se lasă mai puțin influențați de trecutul unei acțiuni în estimările lor viitoare de 

preț, ponderile se echilibrează între deținătorii de disponibilități financiare. 

 
Evoluția istorică a acțiunii și ocupația 

  

   
Categoria cea mai irațională, cea care consideră că prețul trecut influențează „foarte 

mult” viitorul unei acțiuni înregistrează o pondere de 9% pentru studenți și 4% pentru șomeri, 

categorii ocupaționale care aproape lipsesc complet din toate celelalte categorii de influență. 

Tragem concluzia că studenții sunt cel mai adesea mânați mai degrabă de dorință, nu de 
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rigurozitate, fiind de altfel categoria cel mai adesea predispusă să se grăbească și să ia decizii 

influențate de trecutul unei acțiuni. 

 
Evoluția istorică a acțiunii și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

  

   
Singura categorie care are ponderi ale respondenților diferite este cea irațională, în care 

segmentul celor care se autoapreciază ca fiind mult mai buni decât media este cel puțin dublu 

față de celelalte categorii de influență, subliniind încă o dată că cel mai adesea persoanele care 

sunt iraționale sunt și cele care au tendința de a se supraaprecia. 

 
Evoluția istorică a acțiunii și asumarea riscului (Q3) 

  

   
Respondenții care își asumă riscuri foarte mari sunt mai numeroși în categoria celor mai 

puțin raționali, având o pondere de 19%, față de un maxim de 8% înregistrat în categoria celor 

26%$

34%$

36%$

4%$

Foarte$mult$$

Mult%mai%bine% Mai%bine% La%medie% Sub%medie%

12%$

53%$

32%$

3%$

Mult$$$

Mult%mai%bine% Mai%bine% La%medie% Sub%medie%

11%#

53%#

34%#

2%#

Puțin##

Mult%mai%bine% Mai%bine% La%medie% Sub%medie%

13%$

50%$

29%$

8%$

Foarte$puțin$$

Mult%mai%bine% Mai%bine% La%medie% Sub%medie%

19%$

45%$

32%$

4%$

Foarte$mult$$

Îmi$asum$riscuri$foarte$mari$ Îmi$asum$riscuri$mari$

Îmi$asum$riscuri$mici$ Îmi$asum$riscuri$foarte$mici$

5%#

50%#

44%#

1%#

Mult##

Îmi$asum$riscuri$foarte$mari$ Îmi$asum$riscuri$mari$

Îmi$asum$riscuri$mici$ Îmi$asum$riscuri$foarte$mici$

8%#

47%#

43%#

2%#

Puțin##

Îmi$asum$riscuri$foarte$mari$ Îmi$asum$riscuri$mari$

Îmi$asum$riscuri$mici$ Îmi$asum$riscuri$foarte$mici$

8%#

50%#
29%#

13%#

Foarte#puțin##

Îmi$asum$riscuri$foarte$mari$ Îmi$asum$riscuri$mari$

Îmi$asum$riscuri$mici$ Îmi$asum$riscuri$foarte$mici$



	 343	

care consideră că prețul trecut al unei acțiuni influențează puțin și foarte puțin prețul viitor al 

unei acțiuni. 

Evoluția istorică a acțiunii și percepția riscului (Q4) 

  

   
Toate categoriile de respondenți indiferente față de gradul de influență atribuit evoluției 

istorice a acțiunii consideră în pondere majoritară că oportunitatea este cel mai elocvent criteriu 

de definire a riscului. Cea mai mică pondere a acestui criteriu de definire se regăsește totuși în 

categoria celor care se lasă cel mai mult influențați de istoricul acțiunii, caz în care întâlnim și 

cea mai mare pondere a definirii riscului prin încântare/adrenalină (21%), nivel superior oricărei 

alte categorii de influență (<10%). Categoria cea mai rațională din punct de vedere al influenței 

istoricului unei acțiuni, anume categoria „foarte puțin”, are cea mai mare pondere a 

respondenților selectați ca percepție a riscului formată din cei care îl definesc ca „oportunitate”. 

Interesant de subliniat în această categorie este și faptul că niciun respondent nu a apreciat riscul 

ca pe o „pierdere”, ceea ce reprezintă o apreciere obiectivă din punct de vedere investițional. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și influența celor din jur (Q5) 
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În toate cele patru categorii de influență observăm o distribuție asemănătoare a ponderilor 

respondenților în funcție de al doilea element de influență, anume prietenii. În toate categoriile 

procentul celor care fac investiția este majoritar și are o dinamică pozitivă dinspre categoria cel 

mai mult influențabilă (respondenții care consideră relevant prețul trecut al unei acțiuni pentru 

evoluția ei viitoare), care consemnează un procent de 49% și atinge 79% în cazul celei mai puțin 

influențabile categorii, respectiv respondenții care nu iau în seamă prețul istoric al acțiunii în 

raport cu evoluția ei viitoare. În mod similar, categoria cea mai influențabilă a respondenților din 

punct de vedere al opiniilor celor din jur are cea mai mare pondere în categoria la rândul ei cea 

mai influențabilă din punct de vedere al relevanței istoricului acțiunii (8%), pentru a se diminua 

treptat procentual în cadrul celorlalte categorii, și cu o consemnare de 0% în categoria cel mai 

puțin influențabilă. Această dinamică a ponderilor în categoriile de influențe observate prin 

intersectare întărește o concluzie des întâlnită în rezultatele chestionarului, potrivit căreia 

influențele sunt complementare, respectiv prin contrast, respondenții raționali au comportament 

similar. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și nivelul educației financiare  (Q6) 

  

   

36%$

63%$

1%$

Puțin$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

29%$

71%$

0%$

Foarte$puțin$$

Amân%inves*ția% Fac%inves*ția%% Nu%mai%fac%deloc%inves*ția%

51%$38%$

11%$

Foarte$mult$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

61%$
32%$

7%$

Mult$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

60%$

38%$

2%$

Puțin$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

87%$

13%$

0%$

Foarte$puțin$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#



	 345	

Spre deosebire de situația în care respondenții își estimează (și o fac prin supraestimare) 

capacitatea de a lua decizii, nivelul educației financiare oferă o informație mai obiectivă asupra 

capacităților financiare ale acestora. Din această perspectivă se observă că respondenții cu o 

educație financiară de bază au o prezență mai mare în cadrul categoriei cel mai ușor influențabile 

din punct de vedere al prețului istoric al acțiunii. Cu cât nivelul de influență scade, se 

înregistrează ponderi din ce în ce mai mari ale respondenților cu o educație financiară bună și o 

scădere a ponderii celor cu o educație financiară slabă. Concluzia care se evidențiază este aceea 

că nivelul educației financiare este invers proporțional cu puterea de influență a istoricului 

acțiunii în raport cu evoluția ei viitoare. 

 
Evoluția istorică a acțiunii și aversiunea față de risc (Q7) 

  

   
Din dinamica ponderilor categoriilor de aversiune de risc prin prisma influenței istorice a 

trecutului unei acțiuni nu se poate extrage un pattern sau o concluzie edificatoare care să 

demonstreze un bias al vreunei astfel de categorii, ponderile având o distribuție neomogenă sau 

fără o dinamică elocventă prin comparație. 

 
Evoluția istorică a acțiunii și influența câștigului anterior (Q8) 
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Faptul că influențele sunt complementare se constată și în dinamica ponderilor în 

categoriile studiate prin intersecția răspunsurilor la Q16 și Q8. Se observă că cea mai mare 

pondere în categoria cea mai influențată de evoluția istorică a acțiunii o au respondenții care sunt 

la rândul lor influențați de câștigul anterior, pentru ca, pe măsură ce puterea factorilor externi să 

scadă ca influență și raționalitatea respondenților să fie mai prezentă, aceste ponderi să se 

inverseze. Dacă în primul caz cei care sunt influențați de câștigul anterior cântăresc 70% din 

totalul respondenților influențați de evoluția istorică a prețului, în ultima categorie, a celor 

neinfluențați de evoluția istorică a acțiunii, ponderea celor influențați de câștigul anterior scade 

la 29%. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și asumarea pierderii (Q9) 

  

   
Categoriile de respondenți cel mai puțin raționali care aleg să nu mai tranzacționeze 

vreodată sau dimpotrivă, să tranzacționeze mai mult pentru a recupera pierderea suferită, au cele 

mai mari ponderi în categoria cea mai puțin rațională, de data asta prin prisma relevanței prețului 

istoric al unei acțiuni în evoluția ei viitoare. Pe măsură ce crește gradul de raționalitate prin 

prisma evoluției prețului istoric, ponderea categoriei de respondenți raționali care 
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tranzacționează la fel se apreciază ca pondere de la 30% în prima categorie la 67% în ultima 

categorie, unde devine clar majoritară. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și efectul de turmă (Q10) 

  

   
Cum o categorie de influență creează un teren fertil pentru exprimarea unei alte influențe 

comportamentale, se observă că respondenții care preiau ca relevant (în mod irațional) trecutul 

unei acțiuni pentru evoluția ei viitoare au în rândul lor și o pondere semnificativă a celor care 

sunt atrași de spiritul de turmă (36%). Această pondere scade pe măsură ce gradul de 

iraționalitate se diminuează prin prisma factorului influent al evoluției istorice a acțiunii, pentru a 

lipsi complet în ultima categorie a celor care sunt foarte puțin influențați de prețul trecut al 

acțiunii. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și aversiunea față de pierdere, respectiv regret (Q11) 
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Se constată o distribuție nu foarte diferită între cele patru categorii de influență a 

evoluției istorice a prețului unei acțiuni, prin prisma ponderilor respondenților în funcție de 

aversiunea pe care o au față de pierdere, respectiv regret. Aversiunea față de pierdere și regret 

sunt tipologii comportamentale primare care se manifestă similar, depășind bariere de influență 

temporare, precum incursiunea prețului. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  

   
Respondenții care au tendința de a fi influențați de evoluțiile pe termen scurt și sunt 

dispuși să ia decizii fără o acoperire fundamentală sunt cei mai numeroși ca pondere prin 

exprimarea intenției de a-și vinde poziția în categoria cea mai puțin rațională, cea a celor 

influențați de istoricul unei acțiuni. Această categorie scade până la 0% în rândul respondenților 

raționali, cei neinfluențați de evoluția istorică a acțiunii. Prin intersectarea răspunsurilor 

întrebărilor Q16 cu Q12 se întărește ipoteza emisă în observațiile anterioare, conform căreia 

elementele de influență sunt complementare și adâncesc comportamentul irațional al 

investitorului, contribuind astfel la conturarea unor reacții mai puțin eficiente în raport cu piața. 
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Evoluția istorică a acțiunii și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  

   
Iraționalul este un teren fertil de exprimare pentru comportamentul irațional. Categoria de 

respondenți care aleg în mod irațional să tranzacționeze și mai mult după marcarea a două 

pierderi consecutive și în creștere ca valoare au cea mai mare pondere în categoria care, la rândul 

ei, este cea mai expusă irațional, prin îmbrățișarea falsei prejudecăți conform căreia prețul istoric 

al unei acțiuni este relevant pentru evoluția ei viitoare. Ponderea acestei categorii scade spre 0% 

pe măsură ce gradul de raționalitate crește, prin infirmarea ipotezei mai devreme menționate 

referitoare la relevanța evoluției istorice a prețului. 

 

Evoluția istorică a acțiunii și factorii emoționali marcanți (Q17) 
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Grija pentru managementului riscului este expresia raționalității unui investitor în fața 

riscului. Cu cât această preocupare este mai prezentă, cu atât respectivul participant la piață caută 

elemente mai raționale și mai puțin emoționale de control și siguranță în plasamentele sale. 

Privind din acest punct de vedere categoria cea mai puțin rațională, cea influențată de evoluția 

istorică a unei acțiuni, are prin comparație cu celelalte categorii de influență cea mai mică 

pondere (25%), pondere care crește până aproape de dublu în categoriile raționale, neinfluențate 

de prețul istoric. 

 

(Q 17) Factori emoționali 
 

Factorii emoționali marcanți și vârsta respondenților 

  

   
Ezitarea de a intra într-o tranzacție, înregistrarea pierderii și marcarea timpurie a 

profitului sunt factori emoționali care au o puternică forță de punere în „valoare” a erorilor 

comportamentale ale investitorilor. Prin contrast, managementul riscului este o expresie a 

alegerii raționale pe care o face un participant pe piața de capital în gestionarea investiției sale. 

Plecând de la aceste considerente, se observă că cel mai mare interes față de managementul 

riscului îl manifestă categoria de vârstă cuprinsă între 30 și 50 de ani. Nu întâmplător, categoria 

prezentă cel mai puțin în cadrul aceleiași selecții de factori emoționali este cea care cuprinde 

respondenți sub 30 ani, și care este, prin definiție, o categorie mai puțin rațională și mai înclinată 

spre excese sau lipsă de rigurozitate, adică manifestă o mai mare aplecare spre decizii iraționale. 

Interesat de observat că această categorie de vârstă sub 30 de ani are cea mai mare pondere prin 

comparație în categoria respondenților care sunt afectați de o marcare timpurie a profitului, 
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explicația fiind dată de faptul știut de toată lumea, și anume că vârsta este un obstacol în fața 

răbdării și tratării cu maturitate a unei investiții. 

 
Factorii emoționali marcanți și sexul respondenților 

  

   
Se remarcă o distribuție similară a sexului respondenților în toate cele patru categorii 

emoționale marcante, ceea ce întărește ideea că nu există o predispoziție a vreunei categorii de 

sex de a fi semnificativ influențată de vreunul din factorii marcanți enunțați. 

 

Factorii emoționali marcanți și statutul social 
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socială deoarece acțiunile sale se răsfrâng direct și asupra familiei sale, se constată o pondere 

mai mare a categoriei celor căsătoriți în rândul respondenților care pun un mai mare accent pe 

managementul riscului. Prin contrast, categoria celor divorțați se regăsește în cea mai largă 
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reprezentare procentuală în rândul celor care marchează timpuriu profitul și cel mai puțin în 

rândul celor ce acordă importanță managementului riscului. 

 

Factorii emoționali marcanți și nivelul educațional 

  

   
Categoriile de respondenți din punct de vedere al nivelului educațional au o distribuție 

asemănătoare în rândul celor patru grupe ale factorilor emoționali, singura diferență 

semnificativă fiind în rândul celor care au studii liceale și care se regăsesc într-o pondere mai 

scăzută în categoria investitorilor care pun preț pe managementul riscului, adică categoria cea 

mai rațională și puțin influențată de comportamente emotive. Acest aspect întărește ideea potrivit 

căreia lipsa de educație este un factor adjuvant care permite emotivității să fie mai prezentă decât 

e cazul pe parcursul administrării pozițiilor investite. 

 

Factorii emoționali marcanți și disponibilitățile financiare 
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Dacă pe cei cu sume mici cel mai mult îi sperie înregistrarea unei pierderi și ezitarea de a 

intra într-o tranzacție, când vine vorba de sume de peste 50.000 euro se observă că respondenții 

pun mai mare preț pe managementul riscului, deci au o abordare mai riguroasă a elementelor 

care configurează o tranzacție și înțeleg mai bine scopul planificării ca o măsură eficientă în 

raport cu riscul asumat. Nu întâmplător există credința că banul în sine este un bun educator și cu 

cât valoarea lui este mai mare și grija și atenția cresc pentru a îl prezerva, nu pentru a îl risca. 

 

Factorii emoționali marcanți și ocupația 

  

   
Prin comparația ponderilor categoriilor ocupaționale privite prin prisma factorilor 

emoționali marcanți, se constată că pensionarii au cea mai mare pondere în categoria 

respondenților care se tem de înregistrarea pierderii față de celelalte categorii. Păstrând aceeași 

comparație a ponderilor unei categorii ocupaționale prin filtrul factorilor marcanți, se observă că 

antreprenorii au cea mai mare pondere când vine vorba de managementul riscului, iar salariații 

bugetari sunt mai numeroși procentual în categoria investitorilor care se tem de marcarea 

timpurie a profitului față de celelalte categorii investigate. În antiteză se află categoria studenților 

cu cea a antreprenorilor, primii fiind foarte atenți la momentul/ezitarea intrării într-o tranzacție, 
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cea de a doua categorie urmărind mai degrabă un management de risc. Din această poziționare în 

antiteză, concluzionăm că experiența te poate face mai riguros (cazul antreprenor), lipsa de 

răbdare și experiență te poate face mai emotiv.   

 

Factorii emoționali marcanți și încrederea în propriile alegeri (Q2) 

  

   
Cu toate că este bine ca investitorul să aibă încredere în deciziile sale, este recomandabil 

ca aceasta să fie dublată de cunoștințele și experiența necesară. Altfel, supraîncrederea conduce 

la comportamente iraționale, comportamente care refuză greșeala, testarea ipotezelor de lucru, 

gestionarea riscului, toate acestea derivând din expresia „ Știu eu mai bine!”. Din acest motiv nu 

întâmplător ponderea cea mai mare a respondenților în categoria celor care ezită să intre într-o 

tranzacție este formată din cei care se autoapreciază ca fiind mult mai buni sau mai buni decât 

ceilalți. În mod similar, cea mai mare pondere procentuală intercategorii a celor care se apreciază 

ca fiind mult mai buni decât media se află în categoria investitorilor care se tem de marcarea 

prea timpurie a profitului. 

 
Factorii emoționali marcanți și asumarea riscului (Q3) 
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Teama de pierdere este cel mai bun corespondent al alegerii conștiente a nivelului de risc. 

În categoria respondenților care se tem cel mai mult de pierdere se observă că cea mai mare 

pondere o au cei care își asumă riscuri mici și foarte mici, ponderi care sunt cele mai mari și prin 

comparația acelorași categorii de asumare de risc intercategorii. Pe de altă parte, categoriile 

investitorilor care își asumă cele mai mari riscuri se regăsesc între cei care ezită a intra într-o 

tranzacție și cei care se tem de marcarea prea timpurie a profitului. În cadrul categoriei cea mai 

rațională, a celor care vizează cu prioritate managementul riscului, se constată un echilibru între 

cei care caută risc și cei care manifestă aversiune mărită față de risc. 

 
Factorii emoționali marcanți și percepția riscului (Q4) 

  

   
Din punct de vedere rațional, un investitor ar trebui să caute oportunitatea ca obiectiv 

principal al investițiilor sale. Pentru o categorie mai restrânsă, un factor emoțional aparte este 

încântarea/adrenalina. În aceeași notă, nesiguranța și pierderea sunt factorii care distorsionează 

cel mai mult cu un comportament rațional și care viciază din start motivația unei investiții. 

Plecând de la considerentele de mai sus, se observă că ponderea cea mai mare în categoria 

investitorilor prezumați a fi cei mai raționali (cei care privesc în primul rând la managementul 

riscului) o au cei care caută oportunitate, adică un element rațional se complementează cu unul 

tot rațional, iar prin contrast și reciproca este adevărată, aspect consemnat adesea pe parcursul 
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interpretărilor răspunsurilor din acest chestionar. Cum era și normal, teama de pierdere este cea 

care are și cei mai mulți respondenți care percep riscul ca pe o potențială pierdere. În aceeași 

categorie, nesiguranța ca expresie a riscului are o pondere foarte mare (36%), cel puțin dublă față 

de celelalte categorii analizate. Când vine vorba de adrenalină, se constată că cea mai vizibilă 

este în categoria celor care sunt emoțional afectați de marcarea prea timpurie a profitului, 

trădând de fapt că aceștia sunt mai degrabă speculatori care caută adrenalină, dar totodată sunt 

nemulțumiți de teama de regret de a nu fi marcat un profit potențial realizat. 

 
Factorii emoționali marcanți și influența celor din jur (Q5) 

  

   
Comportamentul rațional polarizează raționalitate și invers. Categoria cea mai rațională, 

cea care caută să gestioneze riscul prin planificare, temându-se de un management defectuos, 

este cea care are în ponderea sa cea mai mare atât intern, cât și prin comparație intercategorii, 

investitori care nu se lasă influențați și care fac investiția așa cum își propuseseră inițial. 

 
Factorii emoționali marcanți și nivelul educației financiare  (Q6) 
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Toate categoriile analizate au o pondere asemănătoare a subcategoriilor clasificate din 

punct de vedere al nivelului educației financiare. Cei cu o educație financiară bună sunt cei mai 

numeroși procentual în categoria cea mai rațională a investitorilor care au ca interes 

managementul riscului. 

 
Factorii emoționali marcanți și aversiunea față de risc (Q7) 

  

   
Aversiunea față de risc este un sentiment primar care afectează investitorul înainte de a 

resimți impactul unui factor emoțional marcant. Din acest motiv distribuția intercategorii este 

destul de asemănătoare cu mici diferențe de apetit față de risc, dar nu semnificative prin 

comparație. 

Factorii emoționali marcanți și influența câștigului anterior (Q8) 

  

59%$
38%$

3%$

Marcarea$$,mpurie$a$profitului$$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

67%$

28%$

5%$

Risk$management$defectuos$$

Am#o#educație#financiară#bună#

Am#o#educație#financiară#de#bază#

Am#o#educație#financiară#slabă#

24%$

27%$
9%$

21%$

19%$

Ezitarea$de$a$intra$în$tranzacție$$

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

22%#

20%#

11%#

21%#

26%#

Înregistrarea##pierderii###

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

12%$

28%$

19%$

13%$

28%$

Marcarea$$-mpurie$a$profitului$$$

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

21%$

21%$

15%$

18%$

25%$

Risk$management$defectuos$$

1.000$Euro$ 2.000$Euro$ 2.500$Euro$ 3.000$Euro$ 5.000$Euro$

77%#

23%#

Ezitarea#de#a#intra#în#tranzacție##

DA# NU#

54%$

46%$

Înregistrarea$$pierderii$$$

DA# NU#



	 358	

   
Este evident că investitorii trăiesc cel mai adesea sub impulsul câștigului ultimei 

perioade, fapt consemnat și în cadrul răspunsurilor primite de la respondenții care sunt majoritari 

ca ponderi în toate subcategoriile analizate în funcție de factorii marcanți. Dacă puterea de 

influență este clară prin exprimarea ei majoritară, mărimea ponderii procentuale dă indicii 

suplimentare. Astfel, se observă că ponderea cea mai mare din punct de vedere procentual se 

regăsește în cazul celor care ezită să intre într-o tranzacție, apoi în cazul celor care se tem de 

marcarea prea timpurie a unui profit. Nu întâmplător, ponderea cea mai mică a celor influențați 

de câștigul anterior se află în categoria persoanelor care se tem de efectele unui management de 

risc defectuos. Se poate concluziona că dinamica ponderilor procentuale ale subcategoriei de 

respondenți influențați de câștigul anterior este un indiciu bun de a descoperi amplitudinea 

iraționalității respondenților prin prisma categoriilor de factori emoționali analizați. 

 

Factorii emoționali marcanți și asumarea pierderii (Q9) 

  

   
Respondenții care găsesc în managementul riscului un element important de analizat ante 

și post tranzacționare sunt cei care întrunesc în această categorie cea mai mare prezență 

procentuală a investitorilor care tranzacționează ca de obicei folosind un plan, întărind ideea că 

un comportament rațional adaugă valoare unei premise raționale. În mod opus, comportamentul 
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irațional se desfășoară și se hrănește mult mai bine în contexte iraționale. Din acest motiv 

prezența procentuală a investitorilor iraționali care după o pierdere tranzacționează și mai mult 

pentru recuperarea ei sau a celor care nu mai tranzacționează vreodată titlul pe care au marcat 

pierdere este mult mai mare prin comparație în categoriile mai puțin raționale, anume în 

categoria participanților la piață care ezită prea mult să intre într-o tranzacție, respectiv a celor 

care marchează timpuriu profitul. 

 

Factorii emoționali marcanți și efectul de turmă (Q10) 

  

   
98% dintre respondenții categoriei care pune preț pe managementul riscului dau un 

răspuns rațional și aleg să nu se lase influențați de efectul de turmă. În toate celelalte trei 

categorii analizate, categorii care nu se bucură de același nivel de raționalitate, ponderea celor 

care sunt influențați de spiritul de turmă crește până la a atinge 19% în cazul categoriei care are 

ca factor emoțional marcant marcarea timpurie a profitului. 

 
Factorii emoționali marcanți și aversiunea fata de pierdere, respectiv regret (Q11) 
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Indiferent de categoria factorului emoțional marcant, respondenții sunt împărțiți în 

ponderi relativ apropiate între sentimentul de teamă, respectiv regret, sentimentul de regret fiind 

predominant. 

 
Factorii emoționali marcanți și reacția în raport cu evoluția pieței (Q12) 

  

   
Ponderea respondenților care aleg să își mențină poziția în pofida unei evoluții 

nefavorabile a pieței, totuși nejustificată fundamental, rămâne majoritară în toate grupele de 

factori emoționali marcanți analizați. Singura diferență notabilă față de restul grupelor o regăsim 

în grupa celor care marchează timpuriu profitul, ei fiind de altfel cei care se tem de așa ceva, dar 

o și fac în ponderea cea mai mare. Se poate spune că investitorii acestei categorii își cunosc 

slăbiciunea, dar în același timp o împlinesc procedând la vânzarea acțiunilor pe care le au în 

portofoliu. 

 
 
 
 
 
 

81%$

19%$

Marcarea$$+mpurie$a$profitului$$$

Teamă&regret& Teamă&pierdere&

73%$

27%$

Risk$management$defectuos$$

Teamă&regret& Teamă&pierdere&

93%$

7%$

Ezitarea$de$a$intra$în$tranzacție$$

Mențin&poziția&& Vând&poziția&&

89%$

11%$

Înregistrarea$$pierderii$$$

Mențin&poziția&& Vând&poziția&&

81%$

19%$

Marcarea$$+mpurie$a$profitului$$$

Mențin&poziția&& Vând&poziția&&

89%$

11%$

Risk$management$defectuos$$

Mențin&poziția&& Vând&poziția&&



	 361	

Factorii emoționali marcanți și set-up-ul tranzacției (Q15) 

  

   
Verificarea set-up-ului este modalitatea logică și rațională de a controla validitatea 

premiselor existente în conturarea strategie investiționale. Din acest motiv, este normal ca 

ponderea celor care verifică set-up-ul să fie și cea mai numeroasă în categoria respondenților 

care sunt atenți la managementul riscului. Prin inversă analogie, se constată că ponderea 

procentuală cea mai mare a respondenților care tranzacționează mai mult, adică mai iraționali, se 

regăsește în categoria celor care marchează timpuriu profitul. 

 
Factorii emoționali marcanți și influența evoluției istorice a acțiunii (Q16) 

  

   
Respondenții care au premisa unui comportament rațional regăsiți în categoria 

investitorilor ce pun preț pe managementul riscului au în rândul lor cea mai mare pondere a celor 
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care nu sunt influențați de evoluția istorică a unei acțiuni. Cu cât atenția se îndreaptă înspre 

celelalte categorii, care sunt mai dispuse să îmbrățișeze un comportament mai puțin rațional, se 

constată că ponderile celor care sunt influențați de istoricul unei acțiuni sunt mai mari, în cazul 

celor care marchează timpuriu profitul înregistrând 50% din totalul respondenților respectivei 

categorii. 

 

5.4. CONCLUZII ASUPRA STUDIULUI APLICATIV 

Teoria clasică prezintă investitorul din piața de capital într-o lumină rațională, nealterată 

de evenimente psihologice externe, influențe sau predispoziții comportamentale și într-o asiduă 

căutare a maximizării profitului în condiții de adaptare a riscului.  

Teoria comportamentală înlătură această imagine idealizată a investitorului și îi dă 

conotații umane, în care acesta se ghidează în procesul investițional nu numai prelucrând și 

aplicând vasta resursă economică existentă, dar și aplicând conștient sau nu propriile șabloane 

comportamentale. 

Din studiul răspunsurilor oferite de către cei 236 de investitori la cele 19 întrebări ale 

chestionarului aplicat rezultă că investitorul tipic al pieței de capital românești se regăsește prin 

atitudine și decizie mai mult în litera și spiritul teoriei comportamentale, nu însă fără a înțelege 

într-o măsură consistentă importanța investițiilor printr-o abordare pragmatică și rațională. 

Încă de la prima întrebare privind structura preferințelor de studiu pre-investițional (Q1), 

se constată că participanții la chestionar acordă o importanță deosebită analizei fundamentale, 

fapt ce relevă o abordare rațională, justă și întemeiată din punct de vedere economic. Studiul 

fundamental este asociat nevoii raționale de predictibilitate, ce este astfel îmbunătățită în urma 

atentei observări a dinamicii principalilor indicatori care conturează activitatea unei companii. 

 Un prim șablon emoțional se resimte în cazul întrebării secunde (Q2), situație în care 

investitorii pot fi prezumați de supraîncredere în propriile abilități investiționale. Dacă gradul lor 

de încredere este extrem de mare, variind în partea de sus a aprecierilor, și doar 3% considerând 

că se poziționează sub medie, în mod paradoxal, când vine vorba de încredere în propriile 

decizii, în contrast cu opiniile altora (Q5), numărul respondenților care amână sau nu mai fac 

deloc investiția crește la 49%. Sentimentul de supraîncredere se întâlnește adesea, fiind una 

dintre cele mai răspândite erori de sentiment din piețele de capital. Fie că îmbracă forma 

supraestimării abilităților investiționale, fie a supraevaluării capacităților de estimare financiară 

sau a subiectivei credințe că un individ este peste medie, această anomalie de sentiment are 

consecințe directe asupra portofoliului, prin obținerea de randamente suboptimale, trading 

excesiv și slabă diversificare. Cea mai bună variantă pentru un investitor de a se autoaprecia ca 
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fiind mai bun sau mai puțin bun decât media constă în raportarea performanței obținute de el prin 

comparația cu indicele reprezentativ al pieței în care investește. Peste medie înseamnă randament 

personal peste indice, nimic mai mult, nimic mai puțin.  

Studiind dinamica răspunsurilor la întrebările propuse, se constată că respondenții sunt 

major influențați în deciziile lor de regret și teama de a pierde. Conceptele teoriei prospectului 

sunt puse în valoare de rezultatele obținute la întrebarea Q7, unde aversiunea față de pierdere se 

resimte în formă predominantă, demonstrând că oamenii au un impuls mai puternic în a evita 

pierderile decât de a dobândi câștiguri similare. Teoria comportamentală schimbă subtil ideea de 

risc, dându-i conotația de pierdere. Investitorul rațional are aversiune la risc, cel comportamental 

are aversiune la pierdere.  

Explicația aversiunii față de pierdere este deja temeinic documentată de psihologi, care 

atenționează că omul este dotat cu un creier ce se autosesizează mult mai eficient față de situații 

potențial dăunătoare decât față de cele neutre sau pozitive. Motivul este simplu: misiunea lui 

primară este să ne salveze, să ne apare, să ne asigure supraviețuirea, deci implicit este conceput 

să observe preponderent elementele negative ce ne pot afecta. Riscul sub forma pierderii este un 

asemenea indiciu de afectare, de unde și predispoziția de a-l supracuantifica în raport cu 

beneficiile similare. Percepția față de pierdere nu numai că înregistrează valori diferite de la o 

persoană la alta, dar și în cazul aceluiași individ ea este variabilă în funcție de context. Influența 

prezentului este definitorie și schimbă pe termen scurt percepția asupra pierderii. Acest aspect 

este observat în cazul întrebării Q8 care privește în enunțul ei beneficiul unui rezultat pozitiv 

recent marcat. Această unică afirmație are puterea pe termen scurt să schimbe apetitul 

investițional al respondenților care vor avea o percepție diferită a pierderii în raport cu 

probabilitatea obținerii de profit. 

Echilibrul cel mai bun între cele două teorii apare sub forma planului investițional. 

Acesta este o creație personală, care se ajustează la dimensiunea proprie a fiecărui investitor în 

funcție de tipologia și strategia sa investițională. Un astfel de plan devine o parte esențială din 

instrumentarul de lucru al investitorului experimentat, care înțelege că utilizarea sa este cea mai 

eficientă maniera de a aduce plus valoare portofoliului său. Planul investițional permite 

depășirea constrângerilor și limitărilor cognitive și aplică cu robustețe principiile raționale ce 

stau la baza probabilităților matematicilor financiare. Același plan este util în extragerea de 

beneficii, dar mai ales în evitarea vârtejului emoțional ce poate afecta investitorul în cazul 

efectului de turmă, situație întâlnită și în piața românească și în cadrul răspunsurilor 

respondenților chestionați.  
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Efectul de turmă se comportă precum o funcție exponențială și capătă amplitudine sporită 

pe măsură ce concentrează mai multă masă influențată de eveniment. Punctul său de maxim este 

și cel al propriei colapsări, punct în care euforia sau panica ating cotele cele mai înalte pentru ca 

trendul să se inverseze. Această inversare bruscă de trend coincide cu începutul conștientizării de 

către piață că a fost aspru dezechilibrată față de valoarea intrinsecă, celebra „lebădă neagră” a lui 

Nasim Taleb devenind din ce în ce mai clar conturată. Drept urmare participanții la piață 

accelerează, de data aceasta în sens invers, pentru a salva ce a mai rămas de salvat. Toată această 

călătorie a pieței sub imperiul efectului de turmă este una riscantă, hrănită de supraîncredere și 

optimism sau de frică și greșită evaluare, o călătorie în care însăși conceptele despre risc și 

evaluare ale acestuia sunt complet date la o parte în mod irațional de către participanți. 

Alături de pierdere, și regretul joacă un rol important printre factorii perturbatori ai 

deciziei raționale. Investitorii pleacă la drum cu teama de pierdere, dar apariția unui profit poate 

rapid să genereze sentimente de regret. O evoluție favorabilă a acțiunii, urmată de o evoluție a 

pieței capabilă să șteargă întreg beneficiul acumulat, naște stări de regret. Răspunsurile la 

întrebarea Q11 sunt revelatoare, fiind o dovadă suplimentară că publicul investitor autohton este 

susceptibil la astfel de influențe iraționale. Regretul de a fi ratat oportunitatea unui profit 

cântărește deopotrivă de mult în conștiința investitorilor și, în mod particular, capătă o 

importanță sporită în rândul investitorilor profesioniști sau al celor cu experiență. Studiile despre 

regret din domeniul finanțelor comportamentale observă cu finețe că sentimentul de a fi ratat o 

oportunitate se resimte cu preponderență în cazul managerilor de investiții, brokerilor, 

administratorilor de fonduri de pensii și acțiuni care, regăsindu-se în categoria profesioniștilor, 

poartă și greutatea riscului reputațional pe umerii lor. Aceste categorii de investitori profesionali 

poartă răspunderea justificării în fața celorlalți, ipostază care stârnește puternice sentimente de 

regret privind retrospectiv la performanța ratată. Așadar, în anumite situații, chiar categoriile 

care se prezumă a fi mai raționale în raport cu abordările lor față de piață și delimitările față de 

predispoziții cognitive sunt predispuse să adopte șabloane emoționale suplimentare. 

Modul de formulare a răspunsurilor la întrebări relevă un alt șablon emoțional care 

influențează comportamentul și atitudinea investitorului autohton. Pus în fața a două întrebări cu 

rezultate identice, acesta alege să răspundă în proporție semnificativă în mod diferit, confirmând 

influența încadrării emoționale sau maparea ca efect de încadrare. Modul de formulare al unui 

enunț influențează alegerea respondenților. Cu toate că rezultatul alegerilor este același din punct 

de vedere probabilistic, perspectiva negativă schimbă optica abordării. Termenii cu semnificație 

negativă, de maniera „a pierde”, generează o alegere diferită, fapt ce pledează în favoarea ideii 

că oamenii funcționează reflexiv și caută să evite pierderea încă de la primul semnalment al 
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existenței acesteia, în detrimentul abordării riguroase, matematice, logice a propunerii 

investiționale. 

Investitorul este supus permanent sentimentelor generate de o tranzacție. Și în ipostaza în 

care a beneficiat de o intrare corectă într-o tranzacție, evoluția ulterioară a pieței stârnește 

șabloane comportamentale, spre exemplu regretul de a nu fi vândut în profit. Mai complicat din 

punct de vedere emoțional este atunci când acțiunile pe care le cumpără un investitor intră în 

declin imediat. Acest aspect presupune un disconfort psihic care are la bază o punere la îndoială 

a aptitudinilor sale investiționale, o reputație posibil afectată, poate chiar o imagine depreciată în 

ochii celor din jur. Din acest motiv, regretul de a greși cântărește mai mult decât pierderea însăși, 

ceea ce conduce la asumarea de riscuri suplimentare în speranța remedierii pierderii recent 

create. Supraîncrederea adaugă iraționalitate unui asemenea comportament, riscul fiind abordat 

și mai puțin corect.  

Participanții la piață tind să utilizeze euristici simplificatoare pentru a emite judecăți 

complicate, la fel cum procedează și în alte ipostaze de viață. În „Gândire rapidă, gândire lentă”, 

Daniel Kahneman (2012) explică motivația acestei euristici simplificatoare susținând ideea 

existenței a două sisteme de funcționare a creierului uman, sisteme ce funcționează în paralel, se 

întrepătrund și, în diverse ocazii, își preiau unul altuia din atribuții și funcționalități. Sistemul 

primar funcționează automat, este eficient, adesea impulsiv și generează intuiții adecvate. Acesta 

este sistemul care formează tipare, idealizează concepte operaționale, dă reflexe normative. Din 

acest motiv ordinea și rigurozitatea sunt îmbrățișate de analiștii tehnici, care prin prisma acestui 

comportament ilustrativ-repetitiv caută șabloanele tehnice ce propun apoi subliminal efectul de 

intuiție. Cel de al doilea sistem de funcționare al creierului este neocortexul. Acesta este 

răspunzător pentru alegerile raționale, prelucrează impresiile, sentimentele, senzațiile generate de 

sistemul primar și le transformă în opinii cu rost de autocontrol. Așadar, participanții la piață au 

la bază informația trecutului pe care o valorifică simplificator prin intermediul sistemului primar, 

dar care apoi, prin stereotipizare și șablonare, generează presupoziții eronate de continuitate.  

Din nevoia de siguranță, rigurozitate, oamenii doresc să găsească o ordine chiar și acolo 

unde ea nu există. Ordinea conferă predictibilitate, claritate, consumă sau procesează mai puțină 

energie. Lipsa ordinii generează temere față de necunoscut, risc potențial și solicită consumuri 

suplimentare de energie. Pe cât de valoroase sunt șabloanele trecute pentru sistemul primar, pe 

atât de periculoase și riscante sunt încadrările viitoare în aceleași ipoteze de lucru, fapt evocat 

punctual de răspunsurile la întrebarea Q16 a chestionarului. Jumătate din respondenți abordează 

trecutul ca reper care, inevitabil, își pune amprenta asupra modului de adaptare și reacție la 

timpul prezent și anticipare a timpului viitor. Elementele afective și emoționale rezultate din 
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factori și conjuncturi economice trecute specifice sunt aplicate similar în conjuncturi prezente 

diferite, de unde apar și discrepanțe de evaluare de rezultat.  

De remarcat că o evoluție trecută, în funcție de complexitatea ei, poate avea reverberații 

viitoare mai puternice. Într-o exemplificare locală, cu toate că piața de capital românească a 

trecut din 1995 până în prezent prin multiple deprecieri, marea criză financiară din 2008-2009 a 

rămas cea mai vie în conștiința participanților, stârnind și în prezent puternice reacții de teamă și 

comportament investițional ezitant. Lichiditatea scăzută a pieței locale, apetitul investițional 

redus și numărul de conturi active în continuă scădere în ultimii 10 ani sunt efecte ale crizei de 

mai bine de acum un deceniu, criză care rămâne vie și repetabilă în retorica participanților la 

piață prin prisma falselor presupoziții de continuitate și repetabilitate, cu toate că elementele care 

definesc în prezent economia României sunt diferite. Este un comportament inerțial, o eroare 

cognitivă ce s-a instalat în mod irațional în mentalul colectiv.  

Din anul 2015 până în prezent, analizând indicele BETXT-TR, un indice care urmărește 

evoluția unui coș de 25 de companii importante listate la BVB, se observă o creștere a acestuia 

de la 700 de puncte la peste 1.400 de puncte în 2019, practic dublând plasamentele investitorilor 

în acești ultimi 5 ani. Cu toate acestea, investitorii și potențialii investitori exprimă reticență în a 

aborda rațional oportunitățile oferite de piața de capital autohtonă, cu atât mai mult cu cât această 

perioadă se suprapune unui climat extrem de puțin rentabil din punct de vedere al plasamentelor 

în depozite bancare ca soluție facilă de plasament alternativ. 

Finanțele clasice abordează investițiile pledând în favoarea raționalității participanților la 

piață. Cu o aversiune constantă față de risc și așteptări omogene în raport cu beneficiile 

investițiilor lor, adepții teoriei clasice optimizează relația dintre rentabilitate și deviația standard. 

Finanțele comportamentale în schimb se concentrează în a înțelege resorturile emoționale ce 

colaborează în decizia actului investițional și descriu riscul ca pe o abatere față de obiectivele 

investiționale ale participantului la piață.  

Concluzia spre care orientează rezultatele studiului indică imperativul conlucrării celor 

două teorii, care se complementează, funcționează precum o ecuație cu două necunoscute 

dependente una de cealaltă, indisolubil legate și permanent conectate.   
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6. CONCLUZII GENERALE ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

 
Studiul comportamentului uman în cadrul sistemelor economice și financiare a devenit în 

ultimele decenii una dintre preocupările importante ale cercetătorilor din diverse domenii 

sociale, chiar dacă, în urmă cu secole, autori precum Adam Smith puneau în discuție importanța 

conexiunilor sociale și a sentimentelor în activitatea economică. Fără nicio excepție, în prezent, 

toți participanții din arena vieții economice și financiare, indiferent de poziția ocupată – de la 

mici întreprinzători, reprezentanți ai marilor corporații, la politicieni, participanți pe piețele de 

capital sau cercetători – apreciază dinamica fenomenelor economice și financiare ca fiind nu 

doar o matematică economică ce surprinde în calculele sale echilibrul cererii cu oferta, ci și o 

proiecție a complexității relațiilor sociale și a reacțiilor umane.  

Studiul mecanismelor și interacțiunilor economice și financiare din perspectiva altor 

discipline, precum sociologia, psihologia, științele comunicării, antropologia sau neuroștiințele, a 

permis o mai corectă înțelegere și apreciere a cauzalității și fundamentelor fenomenelor care au 

marcat și care acționează continuu asupra sistemelor economico-financiare. Dacă în anii 1980-

1990 o parte a studiilor financiare s-au desprins de modelele specifice finanțelor clasice, 

dezvoltând cu ajutorul psihologiei cognitive o nouă ramură, finanțele comportamentale, acum se 

vorbește tot mai mult despre neurofinanțe. Cercetările întreprinse în acest nou domeniu au 

permis identificarea capcanelor sub forma erorilor sau distorsiunilor cognitive și a șabloanelor 

comportamentale, care își au origini biologice și care sunt mult mai greu de evitat de către 

participanții de pe piețele de capital.  

De la analize tehnice și calcule matematice, specialiștii au trecut la studiul oamenilor, așa 

încât s-a ajuns la surprinzătoarea constatare că aportul psihologiei în procesul investițional atinge 

aproximativ 80 de procente. Lucrările teoretice și experimentale ale psihologilor Daniel 

Kahneman și Amos Tversky au servit ca fundament de abordare a modului în care oamenii se 

comportă într-un cadru financiar. Mai exact, a modului în care domeniul psihologic afectează 

deciziile financiare, corporațiile și piețele financiare. Nenumărate studii efectuate în decursul 

anilor ce au urmat au arătat că investitorii obișnuiți iau decizii bazate mai mult pe emoții decât 

pe logică. Cercetătorii în psihologie au descoperit că oamenii se comportă adeseori ciudat, 

surprinzător în cazul în care banii sunt implicați în luarea unei decizii. Psihologii au adus 

nenumărate dovezi experimentale, pentru a demonstra că, adeseori, deciziile economice sunt 

luate într-o manieră aparent irațională. Ei au demonstrat că erorile cognitive și emoțiile extreme 

pot determina investitorii să ia decizii proaste legate de investiții. 
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Demersul teoretic și aplicativ al prezentei teze s-a canalizat pe evidențierea diferențelor 

între comportamentul financiar rațional, așa cum este prezentat în cadrul lucrărilor asupra 

piețelor eficiente financiar, și comportamentul real al investitorului, prin prezentarea sistematică 

a factorilor psihologici care influențează deciziile financiare și le deviază de la regulile 

raționalității. Întreaga abordare teoretică și practică a avut ca principal obiectiv înțelegerea 

fenomenelor din zona de intersecție a economiei financiare cu psihologia socială și a 

comportamentului participanților de pe piața de capital, prin recunoașterea factorilor de influență 

emoțională, psihologică, atât sub efectul pozitiv, cât și negativ asupra deciziilor investiționale 

individuale.  

Lucrarea a încercat să sintetizeze cele mai relevante informații prezente în lucrările de 

specialitate cu privire la comportamentul investitorului de capital și influența factorilor 

psihologici asupra deciziilor acestuia, dar și impactul acestora asupra dinamicii pieței valorilor 

mobiliare. Abordarea a avut în vedere nu doar aspectul explicativ, formativ, ci și intenția de a 

oferi investitorului un sprijin teoretic și practic în asumarea deciziilor într-un mod mult mai 

eficient, prin valorificarea suportului informațional rezultat din analiza clasică financiară și a 

elementelor subtile, de ordin psihologic și social, într-un mod adecvat obiectivelor urmărite în 

procesul de alocare a activelor.  

Teoriile prezentate demonstrează cu prisosință faptul că investitorii aflați în fața adoptării 

unor decizii dificile, care presupun procesarea unui volum informațional mare și efectuarea unor 

analize complexe, manifestă tendința de a face evaluări bazate pe convingeri personale, 

percepții, așteptări sau interpretări subiective. Chiar și în cazul unui comportament rațional, s-a 

dovedit că emoțiile subiective domină sistemul logic. Tendința psihologică firească este de 

modelare a informațiilor receptate din mediul extern la setul de valori personale, comportament 

justificat prin supraaprecierea cunoștințelor și abilităților de a întreprinde ceva și de asumare a 

riscului. Încrederea excesivă în sine este de altfel tema recurentă a cărții publicate de Kahneman 

în 2012, Gândire rapidă, gândire lentă. Cei mai mulți oameni manifestă tendința de a se bizui 

prea mult pe propriile intuiții. Aparent, efortul cognitiv le este cel puțin ușor neplăcut și îl evită 

pe cât de mult posibil. Această încredere s-a dovedit a fi mai puțin profitabilă în procesul 

decizional, prin comparație cu abilitatea de a anticipa schimbările ce ar putea interveni în cadrul 

așteptărilor și estimărilor făcute de ceilalți participanți de pe piața de capital.  

O ipoteză de bază a finanțelor comportamentale este că structura informațiilor și 

caracteristicile participanților de pe piață influențează în mod sistematic deciziile de investiții 

individuale, cât și rezultatele pieței. Procesul de gândire nu funcționează ca un computer. 

Creierul uman procesează informații utilizând comenzi rapide, dar și filtre (șabloane) 
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emoționale. Aceste filtre influențează deciziile, ceea ce creează prezumpția că oamenii 

acționează adesea într-un mod aparent irațional, că încalcă conceptele tradiționale de aversiune 

față de risc, ceea ce determină erori predictibile în previziunile lor. Acest sistem de procesare 

este omniprezent în deciziile investitorilor, dar și în comportamentul managerial corporativ, cât 

și la nivelul piețelor financiare, cu impact evident asupra echilibrului beneficiului/valorii nete al 

investitorilor, performanței companiilor și eficienței piețelor de capital.  

Regula general recomandată și chiar adoptată de participanții de pe piață este aceea de a 

face o analiză a titlului valoric bazată pe procesarea logică a informațiilor specifice existente în 

mediul economic, dublată de o estimare și anticipare a comportamentului celorlalți participanți. 

Numai că, și în acest caz intervine procesul cognitiv specific. De unde știm că o propoziție sau o 

informație este adevărată? Răspunsul este dat de Kahneman (2012): dacă este strâns legată logic 

sau prin asociație de alte opinii și preferințe individuale sau dacă provine dintr-o sursă preferată 

sau în care avem încredere.   

În ciuda progreselor înregistrate în înțelegerea mecanismelor care declanșează 

comportamentul specific al unui investitor, practica dovedește că este dificil de explicat de ce 

oamenii nu se comportă într-un mod predictibil, atunci când fac investiții. Studiile psihologice 

demonstrează că starea de bună dispoziție slăbește controlul exercitat de sistemul de analiză 

logică asupra performanței. Când sunt bine dispuși, oamenii devin mai intuitivi, mai creativi, dar 

și mai puțin vigilenți și predispuși la erori logice (Kahneman, 2012). Percepțiile, emoțiile, 

sentimentele sunt de fapt motorul gândirii. Acestea sunt cele care fac diferența între o gândire 

programată, artificială, și una „vie” care „simte” decizia. Aceasta este luată doar atunci când 

„simțim” că este bună. Comentariul făcut de Adam Smith, încă din 1968, în The Money Game, 

preluat ca preambul la articolul publicat de către Slovnic în 1972 (p. 779), este relevant prin 

deschiderea unor noi direcții de cercetare a finanțelor dintr-o perspectivă psihologică: ”You are 

face it a bunch of emotions, prejudices, and twitches, and this is all very well as long as you 

know it. Successful speculators do not necessarily have a complete portrait of themselves, warts 

and all, in their own minds, but they do have the ability to stop abruptly when their own intuition 

and what is happening out there are suddenly out of kilter. If you don’t know you are, this is an 

expensive place to find out.”74  

	
74	„Tu te confrunți cu o grămadă de emoții, prejudecăți și șocuri, iar acest lucru este foarte bine, 
atâta timp cât tu știi acest lucru. Speculatorii de succes nu au neapărat un portret complet despre 
ei înșiși, în propria lor minte, dar ei au capacitatea de a se opri brusc atunci când intuiția și ceea 
ce se întâmplă acolo sunt brusc în neregulă. Dacă nu știi cine ești, acesta este un loc scump 
pentru a afla.” (t. a.) 
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Explorarea comportamentului investitorilor în diferite moduri, directe sau indirecte - prin 

examinarea dorințelor, preferințelor, erorilor, prin investigarea reacțiilor la nivelul creierului cu 

instrumente specifice medicale sau a comportamentului prin intermediul chestionarelor etc. -, a 

determinat extinderea domeniului finanțelor dincolo de portofolii, de stabilirea prețurilor 

activelor și a eficienței pieței. Cercetările psihologice în domeniul comportamentului financiar au 

scos în evidență o serie de observații interesante: investitorii sunt mai motivați de teama de a 

pierde decât de recompensele generate de investițiile de succes; investitorii cred ceea ce vor să 

creadă; investitorii sunt de multe ori prea încrezători în sine atunci când dispun de puține 

informații; investitorii au încredere mai mare în analizele și descrierile detaliate decât în cele 

succinte, dar cu informații relevante; investitorii au tendința să fie excesiv de optimiști și ilogici 

când anticipează evenimente aleatorii; investitorii au tendința să pună accent mai mare pe 

evenimentele recente decât să le ia în considerație pe toate; investitorii utilizează unități de 

măsură arbitrare sau irelevante pentru a determina valoarea unui titlu financiar; investitorii 

întâmpină probleme în luarea deciziilor atunci când au de făcut alegeri între mai multe produse 

cu valori similare; investitorii, la fel ca majoritatea oamenilor, au tendința de a se conforma 

convingerilor general acceptate. 

Iată de ce, finanțele comportamentale explică anomaliile piețelor financiare prin luarea 

comportamentului real al investitorului ca punct de plecare, mai degrabă decât postulând 

raționalitatea ca normă și ca descriere pozitivă a comportamentului real. Practica a demonstrat, 

de nenumărate ori că este problematic să se tragă concluzii privind comportamentul 

participanților de pe piața de valori din datele furnizate strict de studii sau sondaje, ceea ce duce 

la o scădere a puterii explicative a rezultatelor statistice referitoare la o prognoză a datelor 

privind starea subiectivă, emoțională a investitorilor.  

Valoarea științifică adăugată a lucrării rezidă din studiul aplicativ de cercetare, ale cărui 

concluzii evidențiază prejudecățile emoționale și cognitive ale investitorilor asupra acțiunilor 

întreprinse pe piața de capital, cât și asupra performanțelor investiționale. Trebuie de făcut 

precizarea că demersul cercetării practice a avut ca scop mai degrabă o prezentare explicativă, 

decât una predictivă a comportamentului investitorului român de pe piața de capital.  

Concluziile sondajului efectuat relevă faptul că publicul autohton este amplu influențat 

de sentimentul pieței, atât prin exprimarea de șabloane comportamentale proprii, dar și sub 

forma preluării/împrumutării de șabloane comportamentale din piețele de reper precum piața 

americană sau principalele piețe europene. Confirmarea prezenței unor asemenea influențe 

dovedește că piața românească de capital românească are momente în care iraționalitatea 

participanților poate înregistra prin efect de cumulare trenduri improprii, deviații semnificative 
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față de valoarea fundamentală a companiilor listate. Stările de calm sau stările extreme de 

sentiment ale pieței de capital, euforia și extazul, devin indicii prețioase pentru participanții la 

piață, dar și pentru economiști, ambele categorii putând extrage concluzii valoroase care 

conturează dinamica piețelor de capital sau a economiei în general. Din acest motiv este 

recomandabilă înființarea unui indicator de sentiment sub umbrela unei autorități relevante din 

piața românească de capital. Acest indicator aduce un plus de predictibilitate pentru participanții 

la piață și este totodată util mediului de afaceri autohton care poate face constatări pertinente 

asupra tendinței economiei românești pe termen mediu și scurt.  
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CHESTIONAR	
	

COMPORTAMENTUL	INVESTITORILOR	ROMÂNI	PE	PIAȚA	DE	CAPITAL	
	
	
Sunteți/ați	fost	investitor		în	piața	de		capital?	
	

• Da 
• Nu 

	
	
Q	1:				Când	faceți	o	investiție	pe	piața	de	capital	vă	bazați	pe:	
	

• Analiza fundamentală  
• Analiza tehnică  
• Presa financiară    
• Analiști economici 
• Prieteni și cunoștințe  
• Intuiția personală 

	
	
Q2:					Când	alegeți	acțiuni	în	care	să	investiți	aveți	credința	că:	
	

• Faceți mult mai bine decât media 
• Faceți mult mai bine decât media 
• Vă aliniați mediei 
• Faceți mai puțin bine decât media 

	
	
Q3:					Prin	comparație	cu	cei	din	jurul	dvs,	cum	vă	definiți	comportamentul	în	
raport	cu	riscul	asumat?	
	

• Îmi asum riscuri foarte mari 
• Îmi asum riscuri mari 
• Îmi asum riscuri mici 
• Îmi asum riscuri foarte mici 

 
	
Q4:					Când	vă	gândiți	la	cuvântul	risc,	ce	senzație	vă	vine	prima	oară	în	minte?	
	

• Încântare, adrenalină 
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• Nesiguranță 
• Oportunitate 
• Pierdere 

	
	
Q5:	 	 	 	 	Urmăriți	cu	interes	o	acțiune	care	a	ajuns	 la	prețul	corect	de	achiziție	
potrivit	 analizei	 dvs.	 Înainte	 de	 a	 plasa	 ordinul	 discutați	 despre	 această	
acțiune	 cu	 trei	 prieteni	 care,	 spre	 surprinderea	 dvs,	 vă	 recomandă	 să	 nu	 o	
cumparați	 pentru	 că	 li	 se	 pare	 foarte	 scumpă.	 În	 urma	 discuției	 cu	 cei	 trei	
colegi	alegeți	să:	
	

• Amân investiția pentru a reanaliza compania 
• Fac investiția așa cum îmi propusesem deja 
• Nu mai fac deloc investiția 

	
	
Q6:	 	 	 Cum	 estimați	 educația	 dvs.	 financiară	 în	 raport	 cu	 educația	 celorlalți	
investitori?	
	

• Am o educație financiară bună 
• Am o educație financiară de bază 
• Am o educație financiară slabă 

	
	
Q7:	 	 	 	 	 Aveți	 1.000	 de	 euro	 și	 doriți	 să	 îi	 investiți	 pe	 baza	 unor	 estimări	
cuprinse	într-un	studiu	de	analiză	tehnică.	Prognozele	studiului	arată	că	sunt	
șanse	de	50/50	să	obțineți	profit	sau	să	pierdeți	absolut	toți	banii	investiți.	Cât	
ar	trebui	să	fie	profitul	potențial	obținut	ca	să	fiți	tentat	să	plasați	cei	1.000	de	
euro?	
	

• 1.000 euro 
• 2.000 euro 
• 2.500 euro 
• 3.000 euro 
• 5.000 euro 

	
	
Q8:	 	 	 	 	 La	 jumătatea	 ședinței	 de	 tranzacționare	 ați	 făcut	 o	 tranzacție	 foarte	
bună	prin	care	ați	marcat	un	profit	de	10.000	euro.	Banii	sunt	deja	 în	contul	
dvs.	 	 Spre	 sfârșitul	 ședinței	 puteți	 plasa	 1.000	 de	 euro	 într-o	 tranzacție	 cu	
șanse	de	 reușită	50/50	 în	a	dubla	 sau	a	pierde	cei	1.000	de	euro.	Alegeți	 să	
faceți	tranzacția?	
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• Da 
• Nu 

	
Q9:			 	 	Ați	pierdut	o	sumă	însemnată	de	bani	pe	emitentul	ABC.	La	scurt	timp	
după	acest	nefericit	incident	cel	mai	natural	vi	se	pare	să:	
	

• Nu mai tranzacționez o perioadă de timp emitentul ABC 
• Tranzacționez emitentul ABC ca de obicei 
• Tranzacționez mai mult emitentul ABC pentru a recupera pierderea suferită 

	
 

Q10:					Acțiunile	unei	companii	asupra	căreia	aveți	perspective	pesimiste	din	
punct	de	vedere	fundamental	se	află	în	a	doua	zi	consecutivă	de	apreciere	de	+	
15%.	În	piața	sunt	mulți	cumpărători,	nu	sunt	acțiuni	 la	vânzare.	Vă	aflați	 în	
ultimele	minute	de	 tranzacționare	ale	celei	de	a	doua	zi	de	 tranzacționare	și	
apare	oportunitatea	 să	 cumpărați	 acțiuni	 la	 acest	preț	 (+15%).	Ce	alegeți	 să	
faceți?	
	

• Cumpărați în speranța că și mâine acțiunile vor crește puternic, fiind poate 
înca o zi de +15% 

• Nu cumpărați 
	
	
Q11:					Cazul	1:	Aveți	acțiunea	ABC	cumpărată	cu	300	de	lei/acțiune.	Crește	la	
330	 lei	 și	 nu	 o	 vindeți.	 Apoi	 scade	 la	 loc	 la	 300	 de	 lei.	 	 	 	 	 	 	 	 Cazul	 2:	 Aveți	
acțiunea	XYZ	cumpărată	 cu	300	de	 lei/.	 Se	 face	270	de	 lei,	 apoi	 își	 revine	 la	
300	de	lei.	Piața	scade	iarăși	la	270	de	lei.	Ce	regretați	mai	mult	între	cele	două	
ipostaze:	
	

• Cazul 1: faptul că am ratat oportunitatea de a vinde acțiunea ABC cu un 
profit de 10% 

• Cazul 2: faptul că am ratat oportunitatea de a recupera pierderea pe 
acțiunea XYZ 

	
	
Q12:					Piața	de	capital	scade	conjunctural,	iar	valoarea	investițiilor	dvs.	scade	
mai	 abrupt	 decât	 media	 scăderii	 pieței.	 Cum	 factorii	 fundamentali	 nu	 s-au	
schimbat	ce	alegeți	totuși	să	faceți	cu	poziția	pe	care	o	dețineți?	
	

• Mențin poziția și aștept ca piața să își revină 
• Vând poziția de teama scăderilor viitoare 
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Q13:					Urmează	să	primiți	un	premiu	de	1.000	de	euro	și	vi	se	oferă	șansa	să	
alegeți	între	următoarele	două	variante	de	a	îl	încasa:	
	

• 50% probabilitate de a câștiga 1.000 de euro si 50% șanse de a nu câștiga 
nimic 

• Să încasez pe loc 500 de euro din cei 1000 de euro 
	
	
Q14:						Câștigați	un	premiu	de	1.000	de	euro	și	vi	se	dă	posibilitatea	să	alegeți	
între	următoarele	două	variante	de	a	îl	incasa:	
	

• 50% probabilitate de a câștiga 1.000 de euro și 50% șanse de a nu câștiga 
nimic 

• Să pierd pe loc 500 de euro din cei 1.000 de euro 
	
	
Q15:					Ați	făcut	o	tranzacție	speculativă	și	ați	marcat	o	pierdere	de	1.550	de	
lei.	Următoarea	tranzacție	este	tot	una	necâștigătoare	și	pierdeți	1.975	de	lei.	
Ce	faceți	în	continuare?	
	

• Intru cu aceleași sume de bani în continuare ca și până acum 
• Nu mai tranzacționez azi, studiez tranzacțiile anterioare și caut să înțeleg cu 

ce am greșit 
• Intru în următoarele tranzacții cu sume și mai mari de bani pentru a 

recupera mai repede banii deja pierduți 
	
	
Q16:					În	ce	măsură	evoluția	trecută	a	unei	acțiuni	este	reprezentativă	pentru	
mișcările	ei	viitoare?	[Importanță]	
	

• Foarte mult 
• Mult 
• Puțin 
• Foarte puțin  

	
Q17:	 	 	 	 	Care	dintre	următoarele	evenimente	vă	afectează	emoțional	 cel	mai	
mult?		
	

• Ezitarea prea mare de a intra într-o tranzacție 
• Înregistrarea unei pierderi 
• Marcarea prea timpurie a unui profit 
• Un risk management defectuos 
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Q18:					Care	dintre	următoarele	surse	de	venit	ar	fi	mai	ușor	de	investit?	
	

• O moștenire, 
• Un credit/împrumut,  
• Un câștig loto,  
• O parte din venitul lunar 

	
	
Q19:	 	 	 	 	 În	care	dintre	următoarele	tipuri	de	instrumente	financiare	preferați	
să	investiți?	
	

• Titluri de stat 
• Obligațiuni corporative 
• Acțiuni listate pe o piața reglementată 
• CFDs 
• Forex 
• Crypto currencies 

	
	
Vârsta:	
	

• sub 30 de ani 
• 30-50 ani 
• peste 50 de ani 

	
	
Genul:	
	

• feminin 
• masculin 

 
	
Statut	social	
	

• căsătorit/ă 
• necăsătorit/ă 
• divorțat/ă 

	
Nivel	educațional:	
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• Post doctorat 
• Doctorat 
• Masterat 
• Facultate 
• Liceu 

	
	
Disponibilități	financiare	(bani	investiți	sau	disponibili	a	fi	investiți	în	
instrumente	financiare):	
	

• 0 - 10.000 euro 
• 10.000 - 50.000 euro 
• > 50.000 euro 

	
	
Ocupația:	
	

• Antreprenor 
• Pensionar 
• Profesie liberală (avocat, notar etc) 
• Salariat sector bugetar 
• Salariat sector privat 
• Student 
• Șomer 

	
 


