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C2.1 Definirea conceptelor și teoriilor economice și financiare  folosite în cadrul organizațiilor
C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor și metodologiilor specifice activității economice și financiare
C3.2 Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru explicarea și 
interpretarea situațiilor asociate activității economice și financiare
C3.3 Integrarea, extinderea, extrapolarea principiilor și metodelor de bază pentru rezolvarea de 
probleme specifice
C3.4 Valorizarea datelor empirice și aplicarea metodelor standard de evaluare asociate activității 
profesionale

CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și realizarea 
independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă 

Completarea cunoştinţelor de pieţe de capital prin integrarea conceptelor  
în managementul portofoliilor.     

·Prezentarea instituţiilor financiare care administrează portofolii de valori mobi 
liare şi a instrumentelor financiare utilizate, dar şi mecanismele de constituire şi 
management a portofoliilor, în contextul naţional şi cu piaţa internaţională 

·Însuşirea tehnicilor de management a valo rilor mobiliare la bursa de valori  . ·
Prezentarea tehnicilor moderne de ma nagement a riscurilor pe piaţa de capital 
prin instrumente financiare de tip futures, swap, options, tratându-se contractele 
la termen şi pieţele conditiondiţionale 
Prezentarea fenomenelor economiei de piaţă în România care determină un 
anumit comportament al investitorilor individuali, cât şi al emitenţilor de valori 

mobiliare în contextul diversificării instrumentelor financiare
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Capitolul I: Piaţa financiară. Activele şi titlurile financiare 

  

1.1. Piaţa financiară: conţinut, structură, funcţii 

  

 Sistemul financiar constituie un ansamblu organizat de pieţe, instrumente şi intermediari 

al cărui obiectiv este de a asigura mobilizarea şi alocarea eficientă a economisirii disponibile în 

economie pentru finanţarea nevoilor private şi publice, concomitent cu valorificarea şi protejarea 

capitalului bănesc investit în condiţii de risc. 

 Cererea de fonduri pe termen lung provine de la câteva mari categorii de agenţi economici:  

- statul şi colectivităţile locale (oraşe, regiuni), a căror principală motivaţie pentru cererea 

de fonduri o constituie finanţarea cheltuielilor, a deficitului bugetar, ele prezentîndu-se 

pe piaţa titlurilor financiare prin emisiunea de obligaţiuni ale statului sau de obligaţiuni 

municipale;  

- firmele de stat, care fac apel la fondurile disponibile pentru nevoile lor de investiţii în 

diferite sectoare economice (energie, transporturi, industrie aerospaţială, armată etc.);  

- societăţile comerciale private, care fac apel la piaţa capitalului atât în momentul 

constituirii, cât şi în timpul dezvoltării afacerilor, emiţând acţiuni - finanţarea 

capitalului propriu - precum şi obligaţiuni - finanţarea capitalului de împrumut; 

- băncile şi societăţile financiare, care fac, de asemenea, apel la fondurile investitorilor 

pentru finanţarea activităţii proprii, dar rolul lor principal este de a facilita circuitul 

capitalului, asigurînd lichiditatea pieţei financiare.  

 În ceea ce priveşte oferta de fonduri pe termen lung, ea provine din economisire, adică din 

tot ceea ce rămâne în posesia celor ce dobândesc venituri, după ce aceştia îşi satisfac necesităţile de 

consum. Agenţii economici care dispun de astfel de economii - persoane fizice sau juridice : 

- le pot depune la bănci, creându-şi active bancare ; 

- le pot investi direct : 

 fie sub formă de investiţii reale (valorificarea de bunuri de capital - 

instalaţii, echipamente, maşini, utilaje),  

 sub formă de plasament (investiţii financiare), prin achiziţionarea de 

titluri financiare.  

Investitorii se împart în două mari categorii:  

- cei  individuali, respectiv persoane fizice sau juridice care fac tranzacţii de dimensiuni 

modeste pe piaţa titlurilor financiare 
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- investitorii instituţionali, adică societăţile sau instituţiile care tranzacţionează volume 

mari de titluri financiare. În această ultimă categorie se includ băncile, companiile de 

asigurări, societăţile sau trusturile de investiţii (engl. investment companies sau 

investment trusts) care operează fonduri mutuale, organizaţiile care gestionează fonduri 

de pensii etc., aceştia avînd o influenţă majoră asupra pieţei. 

 Mişcarea fondurilor în economie de la purtătorii cererii către ofertanţi se poate realiza în  

două mari modalităţi:  

- prin finanţare indirectă: concentrarea disponibilităţilor băneşti la bănci şi utilizarea de 

către acestea a resurselor astfel atrase pentru creditarea utilizatorilor de fonduri 

-  prin finanţare directă: emisiune de titluri financiare de către utilizatorii de fonduri, pe 

piaţa financiară. În acest din urmă caz se pun în circulaţie titluri financiare şi, odată cu 

ele, se stabileşte o reţea de relaţii între emitenţii de titluri, care reprezintă cererea de 

fonduri, şi cumpărătorii acestora, investitorii, cei ce reprezintă oferta de fonduri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în 

circuitul economic. Ea este formată din două mari sectoare: sectorul bancar şi sectorul titlurilor 

financiare.   

 

 A. În cazul în care legătura între cererea şi oferta de capital în economie se realizează prin 

interpunerea unui terţ ("intermediar financiar", în speţă o bancă) între deţinătorul de fonduri şi 
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utilizatorul acestora, este vorba de o piaţă intermediată (modalitatea indirectă de finanţare).  

 În acest caz, intermediarii financiari se definesc prin faptul că mobilizează fonduri (active 

financiare) de la deţinătorii de bani (economisitorii), creîndu-şi datorii (pasive) faţă de aceştia, şi 

emit propriile active către utilizatorii de fonduri.  

 De exemplu, o bancă comercială atrage depozite (îndatorîndu-se faţă de depunători) şi 

acordă împrumuturi (creîndu-şi creanţe faţă de clienţii lor, utilizatorii de fonduri). Cu alte cuvinte, 

intermediarii financiari nu revând activele pe care le cumpără, ci creează noi active, pe care le vând 

pe piaţă; acestea sunt datorii ale clienţilor faţă de instituţiile bancare şi nu faţă de economisitorii 

care au deţinut iniţial activele cumpărate de intermediar. Deci instituţiile bancare schimbă natura 

activelor financiare care sînt distribuite pe piaţă, emiţînd propriile active. 

 Principalele categorii de intermediari financiari sînt: băncile comerciale, casele de economii 

şi împrumuturi, băncile mutuale de economii, companiile de asigurări, uniunile de credit, fondurile 

mutuale etc. Un fond mutual este format prin colectarea banilor a numeroşi mici investitori de către 

o societate de investiţii, care îi plasează ca fond colectiv pe piaţa titlurilor financiare, eliberînd 

clienţilor lor titluri la acel fond şi asigurînd gestiunea acestuia. 

 În ultimii ani suntem martorii unui amplu proces de dezintermediere, care corespunde 

dezvoltării finanţării directe şi reculului economiei de îndatorare (în care finanţarea este indirectă, 

întrucât entităţile cu nevoie şi capacitate de finanţare nu se întâlnesc direct pe piaţă, ci recurg la un 

intermediar financiar – banca). Dezintermedierea bancară în circuitul finanţării a fost stimulată de 

titrizare. Practic, activitatea bancară clasică este puternic concurată de emisiunea şi plaarea 

instrumentelor financiare (titluri financiare) liber negociabile de pe piaţă. 

 

 B. Piaţa titlurilor financiare sau piaţa finanaciară în sens restrâns este aceea în care se 

cumpără şi se revând active financiare, fără a fi schimbată natura lor. În cea mai simplă formă a sa, 

ea reprezintă o relaţie directă între deţinătorii de fonduri excedentare (investitorii) şi utilizatorii de 

fonduri (emitenţii de titluri financiare). 

 Piaţa titlurilor financiare este prin natura sa o piaţă deschisă, publică, în sensul că 

plasamentul se efectuează în marea masă a investitorilor, iar tranzacţiile cu hârtii de valoare au un 

caracter public. Pe de altă parte, în practică există şi emisiuni şi plasamente private de titluri, dar 

acestea nu fac obiectul reglementărilor şi nu beneficiază de mecanismele specifice unei pieţe 

financiare publice. 

 În concluzie, piaţa financiară se află la intersecţia ofertei de fonduri cu cererea de fonduri 

din economie şi se compune din două mari segmente: 

 - piaţa bancară, adică ansamblul relaţiilor de credit pe termen lung şi pe termen scurt, avînd 

la bază active fără caracter negociabil; 
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 - piaţa titlurilor financiare (sau piaţa financiară, în sens restrîns), adică ansamblul 

tranzacţiilor cu : 

  - titluri pe termen lung (piaţa de capital) şi  

  - titluri pe termen scurt (piaţa monetară). 

 Trebuie menţionat că în literatură se folosesc noţiuni diferite pentru a descrie structura 

pieţei. Astfel : 

- în lucrări americane piaţa de capital, componentă a pieţei financiare, desemnează 

tranzacţiile cu titluri pe termen lung, în timp ce piaţa monetară se referă la tranzacţiile 

cu instrumente financiare pe termen scurt. 

- în literatura franceză noţiunii de piaţă financiară îi este preferată cea de piaţă a 

capitalurilor, aceasta cuprinzând piaţa creditului, piaţa valorilor mobiliare (numită în 

acest caz, piaţă financiară) şi piaţa ipotecară.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaţa de capital este o componentă a pieţei titlurilor financiare. Ea reprezintă 

ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei 

care au un surplus de capital -investitorii - către cei care au nevoie de capital, cu ajutorul 

unor instrumente specifice (titluri financiare cu scadenţe pe termene medii şi lungi) şi prin 

intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii financiare).  

 Piaţa de capital are două componente: piaţa primară şi piaţa secundară. 

 Piaţa primară este cea pe care se vând şi se cumpără titluri nou emise (de exemplu, când o 

societate emite acţiuni la constituire sau la mărirea capitalului social). Această piaţă asigură 
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întâlnirea dintre cererea şi oferta de titluri, permiţînd finanţarea activităţii agenţilor economici. Ea 

este, deci, un mijloc de distribuire a titlurilor de către utilizatorii de fonduri şi de plasament în 

titluri, din partea deţinătorilor de fonduri.  

Piaţa secundară este o piaţă pentru titlurile care au fost deja emise, deci o piaţă "la a doua 

mână". Aici titlurile sunt tranzacţionate de către cei care beneficiază de drepturile pe care le 

consacră aceste titluri (investitorii). Această piaţă îndeplineşte, ca şi cea primară, un rol de 

concentrare a cererii şi ofertei de titluri, dar a unei cereri şi oferte derivate, care se manifestă după 

ce piaţa titlurilor s-a constituit. Este ceea ce vom numi piaţa bursieră sau bursa în sens larg. 

  

 În condiţiile actuale, relaţiile dintre deţinătorii de fonduri şi utilizatorii acestora se stabilesc 

prin intermediul unor instituţii financiare specializate - societăţile financiare (non-bancare). 

Denumite şi bănci de investiţii sau de plasament, ele îndeplinesc următoarele funcţii principale:  

- angajamentul de distribuire a titlurilor financiare la emisiune (engl. under- writing);  

- distribuţia primară şi secundară;  

- comerţul cu titluri (engl. dealing), respectiv vînzarea şi cumpărarea de titluri în nume şi 

pe cont propriu; 

- intermedierea (engl. brokerage, fr. courtage) în comerţul cu titluri, respectiv 

vînzarea/cumpărarea acestora în contul unor terţi.  

 Totodată, instituţiile de acest tip se pot specializa pe una sau mai multe din activităţile de 

mai sus; astfel, unele acţionează prioritar pe piaţa primară, asigurînd distribuirea şi plasamentul 

noilor emisiuni; altele, care acţionează numai pe piaţa secundară, se mai numesc societăţi de 

bursă sau firme broker/dealer.  

 În ultima perioadă au apărut societăţi financiare care au drept obiect de activitate realizarea 

unor investiţii cu grad mai redus de lichiditate şi risc important. Numite în literatura anglo-saxonă 

merchant banks (bănci de afaceri), ele desfăşoară activităţi în domenii cum sunt: fuziunile şi 

achiziţiile de firme (engl. mergers and acquisitions business), operaţiuni cu capital de risc (engl. 

venture capital), crearea de noi produse financiare (titluri derivate şi sintetice).  

 Pe lîngă participanţii activi la piaţa titlurilor financiare, există şi o serie de instituţii care 

îndeplinesc funcţii adiacente, dar deosebit de importante pentru funcţionarea acestei pieţe:  
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- firme de evaluare a calităţii titlurilor financiare (engl. rating agencies),  

- firme de control financiar (engl. auditing agencies),  

- firme de consultanţă financiară (engl. consulting agencies),  

- firme de marketing financiar.  

 Pe de altă parte, funcţiile pasive enumerate mai sus pot fi îndeplinite şi de societăţile 

financiare sau de firme de broker/dealer.  

 În esenţă deci, societăţile bancare acţionează pe piaţa creditului, forma tipică fiind băncile 

comerciale, în timp ce societăţile financiare acţionează pe piaţa titlurilor financiare; principalele 

deosebiri dintre cele două mari categorii de agenţi ai pieţei financiare sînt prezentate în tabelul 

următor : 

 

Deosebirile dintre societăţile bancare şi societăţile financiare 

 

Societăţi bancare 

(bănci comerciale) 

Societăţi financiare 

(bănci de plasament) 

1. Acceptă depozite şi dau împrumuturi; 1. Atrag fondurile investitorilor pe piaţa 

primară şi le plasează clienţilor lor; 

2. Joacă rolul de intermediar financiar: cei 

care fac depozite nu sunt acţionari la banca 

depozitară şi nu cunosc utilizatorul 

fondurilor depuse; 

2. Facilitează finanţarea directă: cei care 

plasează fondurile cunosc identitatea 

utilizatorului acestora şi devin 

acţionari/creditori ai acestuia; 

3. Deschid conturi pentru clienţi, emiţând 

active bancare, care sunt perfect lichide; 

3. Transferă titluri financiare furnizorilor 

de fonduri, titluri ce nu sunt perfect 

lichide, dar sunt negociabile; 

 

  

 Pieţele secundare pentru titluri financiare (pieţele bursiere) pot fi organizate în două 

modalităţi principale: sub formă de burse de valori (engl. stock exchanges, fr. bourses) sau sub 

formă de pieţe interdealeri sau "la ghişeu" (engl. over-the-counter, OTC), numite şi pieţe de 

negocieri. 

 Bursa de valori se defineşte prin existenţa unei instituţii care dispune de spaţii pentru 

tranzacţii, unde se concentrează cererea şi oferta de titluri financiare şi se realizează negocierea, 

contractarea şi executarea contractelor în mod deschis, în conformitate cu un regulament cunoscut. 

Acest mod de organizare a pieţei de valori presupune centralizarea tranzacţiilor cu titluri 
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financiare, prin intermediul unui mecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la 

informaţiile de piaţă - în speţă la preţul bursei - şi efectuarea operaţiunilor bursiere exclusiv în 

cadrul acestui mecanism. În mod tradiţional, aceasta s-a realizat prin concentrarea ordinelor de 

vînzare/cumpărare într-un anumit spaţiu - sala de negociere a bursei - şi efectuarea tranzacţiilor de 

către un personal specializat - agenţii de bursă. În prezent, prin utilizarea mijloacelor electronice de 

transmitere şi executare a ordinelor, tranzacţiile se pot realiza fără prezenţa efectivă a agenţilor de 

bursă.  

 Rămâne ca o caracteristică a burselor de valori faptul că, în esenţă, toate informaţiile de 

piaţă în legătură cu preţurile şi operaţiunile sînt centralizate într-o singură localizare (sala de 

negocieri).  

 O caracteristică a ultimelor două decenii este faptul că piaţa bursieră tinde să se extindă. 

Deoarece pentru a fi tranzacţionate la cota bursei, firmele trebuie să răspundă unor condiţii mai 

restrictive, s-au creat pieţe bursiere noi (piaţa titlurilor necotate), unde accesul este permis în 

condiţii mai puţin limitative (de exemplu, în Marea Britanie sistemul Unlisted Securities Market, în 

Franţa secţiunea pieţei numită Second Marché); totodată s-au dezvoltat şi aşa-numitele pieţe terţe 

(în Franţa Hors Cote), unde pot fi tranzacţionate acţiunile firmelor tinere, constituite de regulă în 

domenii cu mari promisiuni de profit dar şi cu riscuri investiţionale mari.  

 O expansiune deosebită au cunoscut (de exemplu, în SUA şi Japonia) pieţele interdealeri 

sau OTC, care permit accesul la tranzacţii pentru un mare număr de titluri ce nu îndeplinesc 

condiţiile pentru a fi cotate la bursele propriu-zise. Piaţa OTC este constituită, în esenţă, din 

relaţiile stabilite între comercianţii de titluri (dealeri), precum şi între aceştia şi clienţii lor, aşa încît 

piaţa are aici semnificaţia sa abstractă, de ansamblu de tranzacţii. În prezent aceste conexiuni sînt 

realizate prin intermediul mijloacelor computerizate de transmitere şi prelucrare a informaţiei. 

Astfel, piaţa OTC din SUA - numită National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation, sau NASDAQ (Sistemul Automat de Cotare al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor 

de Titluri) - se întemeiază pe o reţea de comunicaţii electronice între dealeri. Comercianţii de titluri 

nu negociază direct cu clienţii, faţă în faţă: ei îşi obţin informaţiile necesare de pe ecranele 

computerelor şi negociază tranzacţiile prin telefon. 

     În tabelul următor se prezintă comparativ caracteristicile burselor propriu-zise şi cele ale 

pieţelor interdealeri (OTC).  

                                                              

Burse Pieţe OTC 

1. Localizarea tranzacţiilor, adică 

existenţa unui spaţiu delimitat, a unei 

1. Lipsa unei localizări, a unei clădiri; 

tranzacţiile sînt executate în oficiile 
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clădiri cu sală de negocieri, unde se 

desfăşoară (în exclusivitate) tranzacţiile 

cu titluri financiare 

societăţilor financiare, care acţionează ca 

dealeri ("la ghişeul" acestora, deci" over-

the-counter") 

2. Accesul direct la piaţă este, în 

principiu, limitat la membrii bursei şi la 

titlurile acceptate în bursă 

2. Accesul este mai larg, atît  

pentru clienţi, cît şi pentru titluri; există 

numeroşi creatori de piaţă ("market 

makers") 

3. Negocierea şi executarea contractelor 

se realizează de un personal specializat - 

prin diferite sisteme de tranzacţie bazate 

pe licitaţie publică 

3. Tranzacţiile se realizează prin negocieri 

directe între vînzător şi cumpărător, rolul 

de contraparte în tranzacţie fiind jucat de 

dealer 

4. Realizarea tranzacţiilor este supusă 

unor reguli ferme instituite prin lege şi 

regulamentul bursei; agenţii de bursă sînt 

ţinuţi să respecte anumite obligaţii 

4. Reglementarea tranzacţiilor este mai 

puţin fermă şi cuprinzătoare; de regulă ea 

este făcută de asociaţiile dealerilor 

5. Datorită concentrării ordinelor şi a 

mecanismului tranzacţional se formează 

un curs unic pentru titlurile negociate 

5. Deoarece preţurile sînt stabilite prin 

negocieri izolate, acestea pot să varieze de 

la o firmă (dealer) la alta 

 

 Raţiunea de a fi a pieţelor secundare ţine, de fapt, de facilităţile pe care le oferă pentru 

încheierea şi executarea tranzacţiilor cu titluri financiare; astfel, în cazul burselor, concentrarea 

schimburilor într-un spaţiu determinat asigură accesul direct la informaţia de piaţă şi, deci, 

lichiditatea şi transparenţa, ca şi economie de costuri. Dacă, însă, acest acces poate fi realizat fără 

localizarea schimburilor, prin utilizarea tehnicii electronice, o bursă propriu-zisă poate deveni, 

teoretic, inutilă. De altfel, bursele de valori din principalele centre financiare, îndeosebi în SUA, 

suferă tot mai mult concurenţa pieţelor de negocieri, a pieţelor bursiere de tip OTC.  

   

Pentru a funcţiona eficient, piaţa secundară trebuie să respecte anumite cerinţe: 

■ lichiditate:   abundenţa   de  fonduri   şi   titluri   (asigură   continuitatea derulării 

tranzacţiilor); 

■ eficienţă: mecanisme operative la costuri cât mai reduse; 

■ transparenţă: informaţia asigură o bună orientare investiţională şi contracararea 

tendinţelor de monopol; 

■ corectitudine:   prin   reglementări   se   contracarează   tendinţele   de manipulare a 
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pieţei; 

■ adaptabilitate la condiţiile economice şi extra-economice. 

Funcţiile pieţei secundare sunt: 

■ asigurarea lichidităţii şi mobilităţii economiilor investite; 

■ răspunsul la necesitatea creării unei pieţe oficiale şi organizate pentru deţinătorii   

care  doresc  recuperarea  fondurilor  investite  în   valori mobiliare înainte de scadenţă 

(durata de viaţă a acţiunii este egală cu durata de viaţă a emitentului); 

■ evaluarea permanentă a titlurilor listate. 

Clasificarea pieţelor secundare 

Pieţele secundare de capital se caracterizează prin existenţa mai multor participanţi de 

ambele părţi. Există mai multe criterii de departajare: 

a) după continuitate: 

> pieţe intermitente -> formarea preţurilor se bazează în general pe fixing.   

Tranzacţionarea   valorilor   mobiliare   este   permisă   doar  în anumite  momente  specificate:   

când  un titlu  este  anunţat,   acele persoane interesate să vândă sau să cumpere se reunesc 

pentru o licitaţie explicită. Se anunţă preţuri până când cantitatea cerută este cât mai aproape 

de cea oferită - cazul procedurii folosite la Bursa de la Paris pentru acţiuni majore. Altă 

modalitate este reprezentată de încredinţarea ordinelor unui funcţionar: periodic, un specialist 

al bursei 

fixează un preţ care permite tranzacţionarea unui număr maxim de acţiuni de la ordinele 

acumulate anterior; 

> pieţe continue -> tranzacţionarea titlurilor poate avea loc în orice moment. 

Tranzacţiile nu se încheie la un preţ unic pentru întreaga zi de tranzacţionare, ci la preţuri 

care se modifică în cursul unei şedinţe de    bursă.    Deşi    mecanismul    teoretic    implică    

doar   existenţa investitorilor,    execuţia   practică   ar   fi   ineficientă   fără   acţiunea 

intermediarilor; altfel, s-ar cere sume mari pentru ca investitorii să găsească o ofertă 

bună sau să-şi asume riscul de a accepta una modestă.   Ordinele  investitorilor  intervin   

mai  mult  sau   mai   puţin aleatoriu - preţurile  pot varia considerabil  pe o astfel de 

piaţă, depinzând de jocul raportului cerere/ofertă. în practică, intermediarii (dealeri - 

market-makers şi specialişti), urmărind câştigul personal, reduc fluctuaţiile din preţurile 

valorilor mobiliare (când acestea nu se datorează  modificărilor  de  valoare  ale  activului-

suport).  În  acest proces  ei furnizează  lichiditate  pentru  investitori,  lichiditatea fiind 

acceptată în sensul abilităţii investitorului de a transforma valorile mobiliare deţinute în 

sume cash la un preţ similar cu cel al tranzacţiei anterioare, presupunând că în mecanismul 

pieţei nu a intervenit o nouă informaţie; 



12 

 

> pieţe mixte. 

Pentru titlurile mai importante se tranzacţionează intermitent. 

b) după suportul tranzacţional, negocierile pot fi: 

> licitaţii libere; 

> prin calculator (tehnici electronice); 

c) după localizarea ringului de negocieri, pieţele pot fi: 

> pieţe centralizate; 

> pieţe descentralizate; 

d) după proprietatea asupra pieţei şi accesul operatorilor, există pieţe: 

> private- după   acest   principiu   funcţionează   majoritatea   pieţelor  moderne de 

inspiraţie anglo-saxonă; 

> de stat-  pieţele sunt privite ca instituţii publice, cu acces liber al operatorilor; 

e) după tehnica tranzacţionării, pot exista sisteme bazate pe: 

> dublă licitaţie; 

> formatori de piaţă; 

f) după modul de formare a preţului valorilor mobiliare, se deosebesc:  

> pieţe de licitaţie, în cadrul cărora preţul se formează ca punct de echilibru între 

cererea şi oferta concentrată la bursă; 

> pieţe de negocieri, de tip OTC, unde tranzacţiile se derulează pe baza unui 

nivel negociat al preţului, astfel încât, în acelaşi moment, aceeaşi valoare mobiliară să 

poată fi tranzacţionată de mai mulţi intermediari la preţuri diferite. 

Raţiunea de a fi a pieţelor secundare ţine de facilităţile pe care le oferă pentru încheierea 

şi executarea tranzacţiilor cu valori mobiliare. în cazul burselor, concentrarea schimburilor într-

un spaţiu dat asigură accesul direct la informaţia de piaţă şi deci lichiditatea, transparenţa şi 

economia de costuri. Prin tehnica electronică, transmiterea în timp real a datelor către toţi 

participanţii la sistem face inutilă concentrarea geografică, prin aceasta explicându-se 

concurenţa puternică pe care pieţele OTC o exercită asupra burselor oficiale. 

 

 

1.2. Titlurile primare: acţiuni; obligaţiuni 

 

 Activele financiare se pot clasifica în două mari categorii: 

 - active bancare, cele rezultate din operaţiunile specifice băncilor şi instituţiilor asimilate; 

specific pentru aceste active, care produc dobînzi, este că ele nu au caracter negociabil, dar prezintă 

un grad ridicat de siguranţă (risc redus); 
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 - active financiare nebancare, respectiv cele rezultate din operaţiuni de investiţii 

(plasament) şi care sunt concretizate în titluri de valoare cu caracter negociabil. În această categorie 

se includ:  

 a) activele de capital, rezultate din plasamente pe termen lung şi care dau dreptul la 

obţinerea unor venituri viitoare (dobînzi, dividende), în condiţiile asocierii deţinătorului la riscul 

afacerii; ele sînt negociabile pe piaţa de capital;  

 b) active monetare, respectiv acele active rezultate din plasamente pe termen scurt şi 

negociabile pe piaţa monetară; specific acestora este gradul ridicat de lichiditate, respectiv 

posibilitatea transformării operative şi pe o bază de continuitate în fonduri băneşti.  

 Este de menţionat faptul că în practica de afaceri cele două mari categorii nu sunt 

întotdeauna strict delimitate; se cunosc astfel, şi aşa-numitele active hibride, care îmbracă atât 

caracteristici ale activelor bancare, cât şi trăsături ale activelor financiare nebancare; în această 

categorie intră certificatele de depozit (CD).  

  

Literatura românească de specialitate foloseşte noţiunea de instrumente financiare  

pentru  activele financiare nebancare, iar cadrul legislativ al pieţei de capital din România, 

foloseşte noţiunea de instrumente financiare pentru desemnarea instrumentelor emise şi 

tranzacţionate pe piaţa de capital.  Astfel conform Legii 297/2004 privind piaţa de capital, 

instrumentele financiare cuprind: 

a. valorile mobiliare primare; 

b. titlurile de participare la organismele de plasament colectiv; 

c. instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an 

şi certificate de depozit; 

d. contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; 

e. contracte forward pe rata dobânzii; 

f. swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; 

g. opţiuni pe orice instrument financiar la primele 4 categorii, inclusiv contracte similare 

cu decontare finală în fonduri, această categorie incluzând şi opţiuni pe curs de 

schimb şi pe rata dobânzii; 

h. instrumente financiare derivate pe mărfuri; 

i. orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat 

membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de 

piaţă  

Valorile mobiliare sunt definite ca instrumente negociabile emise în formă 

materializată, sau evidenţiate prin înscrieri în cont, care conferă deţinătorilor lor drepturi 



14 

 

patrimoniale  şi nepatrimoniale asupra emitentului, conform legii şi în condiţiile specifice 

privind  emisiunea acestora.  

Pe piaţa de capital din România, în categoria valorilor mobiliare (conform legislaţiei în 

vigoare inclusiv regulamentele CNVM) se includ: 

 acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, 

negociate pe piaţa de capital; 

 obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 

12 luni, negociabile pe piaţa de capital; 

 orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona 

respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în 

bani, cu excepţia instrumentelor de plată. 

Valorile mobiliare sunt aşadar înscrisuri care certifică calitatea de  coproprietari şi/sau de 

creditori.  

 

Valorile mobiliare primare sunt cele emise de utilizatorii de fonduri  pentru mobilizarea 

capitalului propriu (acţiunile - instrumente de proprietate) şi cele folosite pentru atragerea 

capitalului de împrumut (obligaţiunile emise de întreprinderi şi titlurile emise de stat - 

instrumente de datorie). Caracteristica definitorie a acestor titluri este că asigură mobilizarea 

capitalului pe termen lung de către utilizatorii de fonduri şi dau deţinătorilor lor, drepturi asupra 

veniturilor băneşti nete ale emitentului aşa încât investitorul este astfel asociat direct la profitul şi 

riscul afacerilor emitentului. 

Ele se numesc primare pentru că fac  mai întâi obiectul pieţei primare de titluri prin 

emisiune primară, după care pot face obiectul pieţelor secundare în procesul tranzacţiilor 

bursiere sau extrabursiere. Spre deosebire de acestea, titlurile derivate nu au o piaţă primară, ci 

se nasc direct pe piaţa secundară pe baza celor dintâi. 

În raport de modul de fructificare a plasamentelor, valorile mobiliare pot fi: 

 cu venit variabil (acţiunile), caz în care nivelul remunerării este dat de rezultatul 

financiar al exerciţiului şi de politica promovată de emitent cu privire la 

repartizarea profitului; 

 cu venit cert (obligaţiuni corporative, titluri de rentă, titluri de stat, etc.) pentru 

care se asigură o fructificare prin dobândă. Certitudinea decurge din faptul că 

emitentul se angajează irevocabil să plătească dobânzi, indiferent de rezultatul 

financiar al activităţii desfăşurate. În funcţie de condiţiile emisiunii, dobânda 

poate fi însă fixă sau variabilă. 
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  1. Acţiunile – valori mobiliare cu venit variabil 

 

Acţiunile sunt titluri financiare emise de o companie sau o societate comercială pentru 

constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Noţiunea este definită prin 

evidenţierea a două elemente : dreptul de acţionar, care exprimă drepturile deţinătorului  asupra 

societăţii emitente şi este reprezentat printr-un document numit "certificat de acţionar" şi 

acţiunea  ca unitate a dreptului acţionarului şi care reprezintă o parte indivizibilă, de valoare 

egală, din capitalul social al firmei emitente. 

Acţiunile încorporează drepturi sociale şi patrimoniale (dreptul la vot, dreptul la 

dividende, etc) şi desemnează raportul juridic dintre deţinătorul de acţiuni şi societatea emitentă. 

Pentru emitent acţiunile sunt instrumente de finanţare prin formarea sau majorarea 

capitalului propriu.  

 

Caracteristicile şi tipologia acţiunilor 

Analiza acţiunilor prin prisma caracteristicilor pe care le au, ne duce la concluzia că: 

 acţiunile sunt fracţiuni egale ale capitalului social care au o anumită valoare nominală 

şi sunt indivizibile. Caracterul indivizibil al acţiunilor asigură evitarea fracţionării 

excesive a capitalului social şi, implicit, creşterea numărului de acţionari. Dacă o 

acţiune a devenit proprietatea mai multor persoane acestea sunt obligate să-şi 

desemneze un reprezentant care va exercita drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor 

a societăţii emitente; 

 acţiunile sunt titluri negociabile, ele putând fi transmise altor persoane în virtutea 

legii cererii şi a ofertei şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în materie şi a actelor 

constitutive; 

 acţiunile sunt lipsite de literalitate ceea ce înseamnă că întinderea drepturilor conferite 

este incomplet determinată prin titlu, motiv pentru care luate în considerare actele 

constitutive; 

 acţiunea conferă deţinătorului său, persoană fizică sau juridică, următoarele drepturi: 

- dreptul de a primi titlul de valoare care-i conferă deţinătorului statutul de proprietar 

în societatea emitentă; - dreptul de a solicita emitentului onorarea angajamentelor 

asumate la emiterea acţiunilor; - dreptul de a dispune după cum doreşte de acţiunile 

deţinute; - dreptul la vot - adică dreptul de a alege şi de a fi ales în consiliul de 

administraţie al societăţii; - dreptul la dividend dar şi obligaţia de a participa la 

pierderi; - dreptul de control asupra documentelor societăţii; - dreptul de informare 

asupra activităţii societăţii; - dreptul de preemţiune care dă acţionarilor existenţi 



16 

 

prima opţiune de cumpărare a emisiunilor suplimentare de acţiuni proporţional cu 

numărul de acţiuni deţinut. Scopul pentru care s-a constituit acest drept vizează pe de 

o parte protejarea poziţiei de control, iar pe de altă parte protejarea acţionarilor 

împotriva diluării valorii deţinute din capitalul societăţii.  

Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie sau în formă 

dematerializată, prin înscrieri în cont şi presupun precizarea numelui deţinătorului. Înscrisurile 

trebuie să îndeplinească anumite standarde referitoare la imprimare, înscriere, securitate, astfel 

încât să se evite falsificarea lor. Acţiunile dematerializate presupun existenţa unui înscris 

electronic, adică înregistrări pe suport magnetic. Atestarea calităţii de acţionar se face printr-un 

extras de cont. Acţiunile dematerializate pot fi numai acţiuni nominative. 

Acţiunile la purtător nu au precizat numele deţinătorului şi trebuie să fie emise în formă 

fizică. Ele se pot transmite fără nici o formalitate, cel care le deţine fiind recunoscut ca acţionar. 

În prezent, pe pieţele de capital se emit într-un procent mai mare acţiuni nominative în 

formă dematerializată. 

Acţiunile ordinare sau comune reprezintă fracţiuni egale ale capitalului social şi conferă 

drepturi egale deţinătorilor lor şi reprezintă dovada participării la capitalul  social. Atunci când 

persoana cumpără acţiuni ale unei societăţi, ea dobândeşte drepturi şi obligaţii ca asociat, 

referitoare la: 

 răspunderea limitată – dacă societatea va da faliment, răspunderea acţionarilor va fi 

limitată la valoarea investiţiei lor; 

 transferul acţiunilor – acţionarii au dreptul de a vinde, tranzacţiona sau transfera acţiunile 

deţinute, altor persoane; 

 declararea dividendelor – când societatea emitentă declară dividendul, acţionarul are 

dreptul la acest dividend; el presupune încasarea de către deţinator a unor dividende 

variabile în funcţie de realizările economice ale societăţii emitente, dar numai după 

achitarea tuturor dividendelor acordate deţinătorilor de acţiuni preferenţiale.  

 rapoartele anuale – acţionarul are dreptul să primească o situaţie anuală a societăţii, care 

trebuie să cuprindă bilanţul exerciţiului precedent, însoţit de contul de profit şi pierdere; 

 repartizarea activului şi lichidarea – dacă societatea trebuie să fie dizolvată sau dacă dă 

faliment, acţionarii au dreptul la repartizarea activului rămas, după acoperirea pasivului 

exigibil; 

 numărul de voturi dat de numărul de acţiuni deţinute. Dreptul de vot poate fi transmis 

unor terţi, în condiţiile prevăzute de statutul societăţii. 

 Acţiunile preferenţiale conferă posesorului lor calitatea de coproprietar şi asigură o 

rentabilitate minimă pe baza unui dividend fix care, de regulă se plăteşte înaintea dividendelor la 
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acţiunile ordinare. Deţinătorii de acţiuni preferenţiale nu beneficiază de dreptul la vot (în afara 

cazului în care prin actul constitutiv sau acte adiţionale, s-a dispus altfel). Emiterea de acţiuni 

preferenţiale se face numai cu aprobarea acţionarilor care deţin acţiuni comune (în România 

acţiunile preferenţiale trebuie să aibă aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare şi să nu 

depăşească o pătrime din capitalul social; ele pot fi oricând transformate în acţiuni ordinare, prin 

hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor). 

  În funcţie de rolul pe care îl au în mobilizarea fondurilor proprii, de treapta atinsă în 

îndeplinirea acestuia, în cadrul autofinanţării, acţiunile unui emitent pot fi : 

 acţiuni autorizate – reprezintă numărul de acţiuni aprobate de stat pe care o societate pe 

acţiuni îl poate emite, număr specificat în statut. Numărul de acţiuni autorizate este numai 

relativ limitat, întrucât atunci când societatea dovedeşte necesitatea economică a 

dezvoltării sale, ea poate obţine autorizaţia de a emite un număr suplimentar de acţiuni.  

 acţiuni neemise – reprezintă partea de acţiuni autorizate care nu au fost emise încă şi care 

constituie potenţialul de autofinanţare al societăţii la un moment dat.  

 acţiuni emise – constituie totalul acţiunilor autorizate care au fost emise şi comercializate 

sau care se află în procesul distribuţiei primare emitent-investitor, acestea sunt puse în 

vânzare.  

 acţiuni puse în vânzare – sunt acţiuni emise şi aflate în vânzare iniţială contravaloarea 

acestora urmând a fi încasată şi pentru care emitentul nu plăteşte încă dividende; 

 acţiuni aflate pe piaţă sau în circulaţie  - reprezintă acea parte din acţiunile emise şi 

vândute care se află în posesia acţionarilor şi pentru care societatea trebuie să respecte 

toate drepturile investitorilor deţinători: vot, plata de dividende, etc.  

 acţiuni tezaurizate – sunt acţiuni proprii pe care societatea emitentă le cumpără de pe 

piaţă ca oricare alt investitor, pentru a le revinde când preţul lor creşte, sau pentru a-şi 

proteja anumite interese pe piaţa capitalului (de exemplu fuziunea sau preluarea ostilă). 

Pentru acţiunile tezaurizate nu se plătesc dividende şi nu se votează (în România 

achiziţionarea de acţiuni în vederea tezaurizării se face în condiţiile respectării 

următoarelor: dobândirea să se facă în baza unei hotărâri a adunării generale 

extraordinare; valoarea acţiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în 

portofoliul său să nu depăşească 10% din capitalul social subscris; capitalul social 

subscris să fie integral vărsat şi acţiunile ce urmează să fie dobândite de către societate să 

fie integral eliberate; plata acţiunilor să se facă numai din beneficiile distribuibile şi din 

rezervele disponibile ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale). 

Evaluarea acţiunilor 

Valoarea unei acţiuni cunoaşte mai multe aspecte şi se referă la: 
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a) valoarea nominală sau paritară (engl. face value) reprezintă o fracţiune (o unitate) 

din capitalul social al societăţii. 

Această valoare este înscrisă în mod obligatoriu pe acţiune - în cazul acţiunilor 

materializate - iar în cazul acţiunilor dematerializate, este înscrisă atât în Registrul Acţiunilor 

(la rubrica „valoare nominală"), cât şi în Registrul Acţionarilor, la aceeaşi rubrică. Valoarea 

nominală a unei acţiuni, multiplicată cu numărul acţiunilor emise de către o societate, reprezintă 

capitalul social al societăţii. 

 

N

CS
VN   

 

CS – capital social; N – numar de actiuni emise 

Valoarea (preţul) de emisiune este valoarea la care se vând acţiunile la momentul 

emisiunii. De regulă, acesta este mai mare decât valoarea nominală, deoarece include şi 

cheltuielile aferente emisiunii. 

PE = VN + pe, 

PE - preţul de emisiune; VN - valoarea nominală; pe - prima de emisiune.  

Vânzarea acţiunilor la preţul de emisiune aduce emitentului un aport suplimentar la 

capital. 

În practica internaţională, preţul de emisiune al unei acţiuni poate să fie mai mic, mai 

mare sau egal cu valoarea nominală. În ţara noastră, Legea nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, modificată şi republicată, prevede că acţiunile nu vor putea fi emise la o valoare 

mai mică decât valoarea nominală. 

 

 

b) valoarea patrimonială – este exprimată prin valoarea contabilă şi valoarea intrinsecă 

b.1.) valoarea contabilă reprezintă suma pe care ar trebui să o primească fiecare 

acţionar, în cazul în care societatea s-ar lichida. 

Ea se obţine ca raport între valoarea patrimoniului societăţii şi numărul de acţiuni aflate 

în circulaţie. În termeni contabili, valoarea contabilă este reprezentată de suma înscrisă în 

postul bilanţier „Capitaluri proprii" raportată la numărul de acţiuni aflate în circulaţie. 

N

An
Vct   

An= Activul net = Activul total – datorii totale 

 

b.2.) Valoarea intrinsecă este rezultatul raportului dintre capitalul propriu şi numărul de 
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acţiuni aflate în circulaţie. 

 

N

RICS

N

CP
VI


  

 

CP – capitalul propriu; CS- capitalul social; RI – rezervele legale constituite de emitent; 

N – numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie. 

Valoarea intrinsecă este o valoare imediat utilizabilă. În cazul lichidării societăţii 

emitente, dreptul unui acţionar asupra activelor emitentului este egal cu valoarea intrinsecă. 

 

c) valoarea de rentabilitate, interpretată ca valoare financiară şi valoare de 

randament. 

c.1.) Valoarea financiară exprimă capitalul financiar care fructificat cu rata medie a 

dobânzii de piaţă ar conduce la valoarea dividendului. 

 

Rmd

D
Vf   

D - dividendul; Rmd - rata medie a dobânzii de piaţă. 

 

c.2.) Valoarea de randament este considerată o formă de exprimare a valorii 

financiare, fiind calculată ca raport între profitul net repartizat ce revine pe o acţiune şi rata 

medie a dobânzii de piaţă 

 

Rmd

Pna
Vr   

Vr - valoarea de randament; Pna - profitul net pe acţiune; Rmd - rata medie a dobânzii 

de piaţă. 

 

d) valoarea de piaţă reprezintă preţul curent de tranzacţionare a unei acţiuni pe o 

piaţă reglementată şi supravegheată, valoare exprimată ca punct de echilibru între cerere şi 

ofertă sau printr-un preţ negociat între societatea de servicii de investiţii financiare vânzătoare şi 

cea cumpărătoare.  

Cursul este rezultatul raportului cerere-ofertă, fiind influenţat de: 

- situaţia economico-financiară a emitentului, caracterizată prin rata de creştere a 

rezultatelor financiare; 

- evoluţia pieţei bursiere naţionale şi internaţionale; 
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- fenomene pur bursiere ce influenţează cererea sau oferta. Spre exemplu, când 

există mai mulţi vânzători decât cumpărători, piaţa poate reveni brusc către o creştere 

de curs, deoarece vânzătorii   cuprinşi  de  panică  îşi  răscumpără  propriile  titluri vândute. 

 Evaluarea acţiunilor presupune de fapt cunoaşterea valorii de piaţă a acestora la un 

moment dat. Această valoare de piaţă, definită de Standardele Internaţionale de Evaluare ca fiind 

„suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată, la data evaluării, între un 

cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o 

activitate de marketing adecvată, în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, 

prudent şi fără constrângere” s-ar identifica pe o piaţă financiară eficientă cu preţul bursier. 

 

Privite ca investiţie, acţiunile ordinare aduc deţinătorilor lor următoarele categorii de 

venituri: dividendul, câştigul din capitalizare (dacă societatea are un potenţial ridicat) sau 

câştigul de capital sau din speculaţie (diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel de cumpărare). 

Unele investiţii în acţiuni pot fi considerate mai sigure sau conservatoare, în timp ce altele sunt 

foarte riscante sau speculative. Investiţia în acţiuni, comparativ cu alte instrumente, este una din 

cele mai riscante investiţii. Investitorii pot fi atraşi şi de faptul că dreptul de proprietate poate fi 

uşor transferat, în condiţiile în care societatea este listată pe o piaţă secundară. 

Pentru emitenţi, emisiunea de acţiuni ordinare este modalitatea cea mai simplă de 

atragere de capital din exterior deoarece nu presupune o plată la scadenţă (spre deosebire de 

orice împrumut). Prin emisiunea de acţiuni se poate atrage capital nelimitat atât cât permite 

oferta de capital, dar există dezavantajul diluţiei capitalului şi a faptului că societatea va plăti 

dividende acţionarilor săi pe toată durata existenţei acesteia.  

Avantajele finanţării prin acţiuni comune pentru un emitent sunt legate de faptul că ele nu 

îl obligă să plătească sume fixe către acţionari sau să le răscumpere. Deoarece acţiunile comune 

asigură un tampon împotriva pierderilor creditorilor, vânzarea de acţiuni creşte creditul acordat 

firmei. Acest lucru la rândul lui îmbunătăţeşte clasificarea (ratingul) obligaţiunilor, scade costul 

îndatorării şi asigură flexibilitatea operaţiunilor viitoare de finanţare pe termen lung. Emitentul 

va dispune, astfel, de o bază pentru a se îndatora mai mult, dacă este necesar, sau să emită noi 

acţiuni dacă aceasta este sursa cea mai recomandată de a obţine fonduri.  

Printre dezavantajele emisiunii de acţiuni comune pentru o societate putem aminti 

extinderea drepturilor de vot, dar şi creşterea costurilor de subscriere şi distribuţie de noi acţiuni 

comune. 

 

Emisiunea de acţiuni pe piaţa de capital de către o societate deschisă, în funcţie de 

legislaţia în vigoare pe respectiva piaţă, generează drepturi de atribuire şi drepturi de subscriere 
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numite şi drepturi de preferinţă. 

În România, drepturile de preferinţă au fost recunoscute drept valori mobiliare 

negociabile odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 28/2002  şi apoi a legii 297/2004  devenind 

obiectul tranzacţiilor pe piaţa reglementată prin Regulamentul nr. 16 al BVB care a intrat în 

vigoare în octombrie 2004, marcând astfel momentul începerii tranzacţionării acestor drepturi pe 

o piaţă secundară. 

 

 Dreptul de preferinţă intervine în cazul majorării capitalului social prin emisiune de 

noi acţiuni. Acţiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalţi acţionari, 

direct proporţional cu numărul acţiunilor deţinute şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul 

de preferinţă în termenul hotărât de adunarea generală, dacă în contract sau statut nu se prevede 

altfel, la un preţ special diferit de preţul comun la care se oferă public acţiunile noi. După 

expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi subscrise public. Din această prevedere legală 

rezultă dreptul de preemţiune, care este specific numai acţionarilor posesori de acţiuni ordinare 

(comune). Altfel, aceştia pot subscrie la noua emisiune, exercitându-şi dreptul de subscriere. 

Numărul de acţiuni noi ce pot fi dobândite pe baza unui drept de preferinţă se determină 

cu ajutorul ratei de subscriere care reprezintă numărul de acţiuni noi care pot fi subscrise cu 

prioritate. 

 

Unde: 

Rs – rata de subscriere, 

Nan – număr de acţiuni noi, 

Nav – număr de acţiuni vechi. 

Acţiunile unei societăţi care oferă drepturi de subscriere sunt mai atractive pentru 

investitori deoarece ei sunt astfel mai bine protejaţi în ceea ce priveşte poziţia în societate iar 

dacă deţinătorii acţiunilor ordinare nu doresc să cumpere acţiuni din noua emisiune, ei pot 

obţine, totuşi, un venit prin vânzarea drepturilor de subscriere dobândite către investitorii care 

doresc să achiziţioneze acţiuni din noua emisiune. Aşadar, aceste drepturi de subscriere au 

valoare în sine de vreme ce îndreptăţesc posesorii lor să cumpere acţiuni la un preţ mai mic decât 

preţul de piaţă. 

În România primele emisiuni de drepturi de preferinţă lansate pe piaţa de capital au avut 

loc în 2005. 

Dreptul de atribuire constă în participarea tuturor posesorilor de acţiuni ordinare la 

majorarea capitalului social prin încorporarea de rezerve. Acesta intervine direct în situaţia 

distribuirii dividendului sub formă de acţiuni, când practic, majorarea de capital social generează 

Nav

Nan
Rs 
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o distribuire gratuită de acţiuni. Ca şi în cazul dreptului de subscriere, acesta poate fi vândut pe 

piaţă dacă acţionarul urmăreşte să încaseze un flux de numerar imediat. 

Atât dreptul de subscriere, cât şi dreptul de atribuire sunt negociabile, comportându-se pe 

piaţă ca orice valoare mobiliară. 

Warantul este o valoare mobiliară care îndreptăţeşte deţinătorul să cumpere acţiuni la 

societatea care l-a emis la un preţ determinat, într-o perioadă de timp specificată. Dacă valoarea 

de piaţă a acţiunilor comune este mai mare decât preţul predeterminat prin warant, atunci 

investitorul poate obţine un profit imediat. Utilizând warantele pentru cumpărarea acţiunilor la 

un preţ predeterminat şi vânzând apoi acţiunile la un preţ de piaţă mai mare, investitorul va 

obţine un câştig egal cu diferenţa dintre cele două preţuri. 

Warantele sunt valori mobiliare emise pe un termen mai lung decât dreptul de subscriere. 

De obicei apar pe piaţă ca parte a unui titlu (de exemplu, a unei acţiuni ordinare sau a unei 

obligaţiuni), care poate fi emis în una sau mai multe serii creându-se astfel practic o valoare 

mobiliară hibrid.  

În concluzie, drepturile (de subscriere, de atribuire) şi warantele pot fi considerate 

valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni, în virtutea cărora posesorul are dreptul să 

achiziţioneze titluri primare (acţiuni, obligaţiuni) în condiţii determinate referitoare la preţ sau îşi 

exercită dreptul de tranzacţionare pe piaţa secundară, beneficiind de un flux de numerar imediat, 

deci sunt titluri financiare. 

  

2. Obligaţiunile – valori mobiliare cu venit cert 

 

 Obligaţiunile (engl. bonds) sunt titluri reprezentative ale unei creanţe a deţinătorului lor 

asupra emitentului care poate fi statul, un organism public sau o societate comercială. Ele dau 

deţinătorului dreptul la încasarea unei dobînzi şi vor fi răscumpărate la scadenţă de către emitent, 

investitorul recuperîndu-şi astfel capitalul avansat în schimbul obligaţiunilor. 

 Elementele emisiunii obligatare sunt: 

 - Preţul emisiunii, respectiv cel la care titlul se oferă la emisiune. În acest sens, se poate 

practica o emisiune ad pari (la paritate sau 100%), când preţul corespunde cu valoarea nominală, 

sau una sub pari, cînd, printr-un preţ de subscripţie inferior (98%) se oferă un avantaj 

investitorilor. 

 - Valoarea de rambursare, de regulă egală cu valoarea nominală, fiind vorba deci de o 

rambursare ad pari. Se poate aplica şi o rambursare supra pari (superioară valorii nominale, de 

exemplu 102%), constituindu-se astfel o primă în favoarea deţinătorului. 

 - Rata dobînzii, stabilită în principiu ca o cotă fixă la valoarea nominală şi numită cupon. 
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 - Amortizarea împrumutului, respectiv răscumpărarea de către emitent a obligaţiunilor 

emise şi rambursarea, în acest fel, a creditului. În principiu, rambursarea se poate face : 

  - fie global in fine, adică la sfîrşitul perioadei de împrumut, 

  - fie prin tranşe anuale egale, începînd cu o anumită dată (obligaţiunile se 

răscumpără, de exemplu, periodic, prin tragere la sorţi),  

  - fie prin anuităţi constante (respectiv cota anuală din valoarea împrumutului, la 

care se adaugă dobînda aferentă).  

 

 În practica financiară se cunosc mai multe tipuri de obligaţiuni : 

 - obligaţiunea ipotecară (engl. mortgage bond) înseamnă că datoria este garantată cu 

ipotecă pe activele firmei emitente;  

 - obligaţiune generală (engl. debenture bond) este o creanţă pe ansamblul activelor 

emitentului, fără determinarea, ca garanţie, a unui activ particular;  

 - obligaţiune asigurată (engl. collateral trust bond) este garantată cu titluri asupra unor 

terţi, deţinute de emitent şi depuse la un garant. 

 - obligaţiuni cu fond de răscumpărare (engl. sinking fund bonds), cînd emitentul 

alimentează periodic un fond din care va răscumpăra la scadenţă obligaţiunile respective;  

 - obligaţiuni retractabile (engl. callable bonds), care pot fi răscumpărate la scadenţă de 

către firma emitentă;  

- obligaţiuni convertibile (engl. convertible bonds), ce pot fi preschimbate, la opţiunea 

deţinătorului, cu acţiuni ale emitentului. 

 

Obligaţiunile reprezintă un plasament cu un risc scăzut comparativ cu alte instrumente 

financiare şi au devenit foarte atractive prin alternativele pe care le oferă investitorilor vis-a-vis 

de fructificarea condiţiilor concrete oferite de piaţa de capital la un moment dat. 

 

 Valori mobiliare emise de stat 

 

Considerate valori mobiliare cu venit fix ce fac parte din categoria obligaţiunilor, valorile 

mobiliare emise de stat reprezintă o alternativă la piaţa creditului pentru instituţiile statului care 

au nevoie de fonduri fie pentru investiţii, fie pentru acoperirea deficitului bugetar. 

Valorile mobiliare emise de stat pot fi : 

 titluri de stat cu discount, nepurtătoare de dobândă, vândute la un preţ iniţial 

mai mic decât valoarea nominală. Diferenţa dintre valoarea nominală şi preţul 

iniţial, respectiv discountul, reprezintă câştigul cumpărătorului.  
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 titluri de stat purtătoare de dobândă, care se vând la valoarea nominală (sau cu 

discount şi primă) şi pentru care emitentul plăteşte periodic dobânzi în 

conformitate cu condiţiile incluse în prospectul de emisiune al seriei respective. 

În România, titlurile de stat  sunt asimilate (conform hotărârii C.N.V.M.) valorilor 

mobiliare şi pot fi intermediate pe o piaţă primară, precum şi pe o piaţă secundară. Titlurile de 

stat sunt înscrisuri, emise de Ministerul Finanţelor, care exprimă o creanţă financiară asupra 

emitentului, garantată în mod expres şi necondiţionat de statul român. Titlurile sunt emise în 

formă dematerializată şi evidenţiate prin înscrieri în cont. Caracteristicile titlului de stat sunt 

evidenţiate în prospectul de emisiune al seriei de titluri căreia îi aparţine. Prospectul de emisiune 

stabileşte termenii şi condiţiile specifice unei serii de titluri. Seria include titluri de stat emise în 

conformitate cu prevederile unui prospect, având termeni şi condiţii identice cu excepţia datelor 

de răscumpărare a valorii nominale, datelor de plată a dobânzii, datei de răscumpărare în avans. 

Principalele tipuri de valori mobiliare care pot fi emise de stat la nivelul  organelor 

centrale sunt:  

 biletele de tezaur – sunt înscrisuri cu scadenţa de până la un an,  emise de către trezoreria 

statului cu rolul de a acoperi împrumuturi pe termen scurt efectuate de guvern. Biletele de 

tezaur se emit sub nivelul valorii nominale (cu rabat), nu sunt  purtătoare de dobânzi şi 

pot fi cumpărate numai de câtre instituţiile financiare  care participă la licitaţiile 

organizate de trezoreria statului şi care investesc pe  termen scurt disponibilităţile 

provenite din conturile curente ale depunătorilor şi  cele provenite din cumpărarea de 

certificate de depozit.  

 bonurile de tezaur sunt titluri financiare emise pentru obţinerea de  împrumuturi direct 

prin trezorerie pe perioade de la 1 an la 10 ani.  

 obligaţiunile de stat sunt înscrisuri pe termen lung de până la 30 de ani emise tot de 

trezorerie şi sunt purtătoare de dobânzi.  

 Accesul la cumpărarea obligaţiunilor de stat şi a bonurilor de tezaur este deschis tuturor 

categoriilor de investitori: instituţii financiare şi persoane fizice. Bonurile de tezaur se deosebesc 

de obligaţiunile de stat prin faptul că împrumutul obţinut prin intermediul primelor este destinat 

acoperirii cheltuielilor fără specificarea exactă a destinaţiei acestora iar cel contractat printr-o 

emisiune de obligaţiuni de stat are o destinaţie precisă. 

 certificate de depozit cu dobândă ale statului (cunoscute sub numele de certificate de 

trezorerie) sunt instrumente de credit specifice pieţei româneşti emise pentru prima dată 

în ianuarie 1998. Aceste instrumente se adresează numai persoanelor fizice rezidente în 

România şi sunt emise pentru o perioadă de cel puţin trei luni. Este de remarcat faptul că 

aceste instrumente au oferit deţinătorului o rată a dobânzii mai mare decât cea oferită de 



25 

 

bancă, element ne mai întâlnit în practica internaţională unde rata dobânzii este mai mică 

deoarece aceste instrumente fac parte din categoria celor cu risc investiţional zero fiind 

garantate de stat.  

Obligaţiuni municipale emise de autorităţile locale sunt obligaţiuni prin care acestea se 

împrumută de pe piaţa de capital pentru a realiza investiţii sau a susţine anumite cheltuieli în 

scopul dezvoltării economice şi urbane (destinaţia fiind clar stabilită în prospectul de emisiune). 

Creditele obţinute prin emisiune de obligaţiuni sunt o componentă a datoriei publice locale. 

După modul de rambursare, se disting următoarele tipuri de obligaţiuni municipale:  

 obligaţiuni răscumpărabile din veniturile generale care se pun în circulaţie în situaţia de 

deficit al bugetului local iar costul împrumutului şi rambursarea vor afecta veniturile 

viitoare. Emisiunea unor astfel de obligaţiuni se face numai cu acordul comunităţii 

respective, aceasta asumându-şi răspunderea colectivă a plăţii, şi, implicit, acordul cu o 

eventuală creştere a impozitelor locale.  

 obligaţiuni municipale a căror sursă de plată sunt impozitele speciale - la emisiunea lor se 

specifică faptul că un anumit venit al bugetului local va fi afectat în mod distinct pentru 

rambursarea împrumutului.  

 obligaţiuni municipale rambursabile din veniturile preluate de la întreprinderi cu caracter 

public ce au sediul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. Administraţia 

publică locală furnizează comunităţii servicii, cum ar fi: aprovizionarea cu apă, energie 

electrică, canalizare, salubritate, transport, etc. iar dezvoltarea acestor servicii se poate 

realiza prin intermediul unui împrumut obligatar, a cărui rambursare şi plată a dobânzii 

vor fi efectuate pe seama profiturilor viitoare obţinute prin folosirea eficientă  a sumelor 

împrumutate; 

 obligaţiuni municipale rambursabile din veniturile din chirii. Unităţile administrativ-

teritoriale îşi pot dezvolta spaţiul locativ prin contractarea de împrumuturi obligatare a 

căror rambursare se face din chiriile încasate de la persoanele fizice sau chiar de la cele 

juridice care pot folosi spaţiile respective ca sedii.  

Emisiunea de valori mobiliare este considerată a fi un mijloc de finanţare a cheltuielilor 

publice. În ţările cu economie de piaţă, plasamentul în valori mobiliare emise de stat este 

considerat fără risc, deoarece răscumpărarea lor de către emitent este sigură. Unele titluri emise 

de stat sunt investiţii pe termen lung şi se tranzacţionează pe piaţa capitalurilor, iar altele, emise 

pe termen sub un an, se regăsesc pe piaţa monetară. 

Investiţia în astfel de titluri fiind considerată cu risc minim, achiziţiilor face parte din 

strategia investiţională atât a investitorului individual cât şi pentru investitorii instituţionali 

făcând frecvent parte din portofolii de titluri financiare. 
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 Deosebirile principale dintre acţiuni şi obligaţiuni sunt  prezentate în tabelul următor : 

  

 ACŢIUNE (comună) OBLIGAŢIUNE  

Definire Parte din capitalul unei 

societăţi pe acţiuni. Ansamblul 

acţiunilor constituie capitalul 

social. 

Fracţiune dintr-un împrumut făcut 

de o firmă, de o colectivitate 

publică sau de stat. 

Rolul deţinătorului 

în gestiunea 

emitentului 

Drept de vot în adunarea 

generală. 

În principiu, nici un rol. 

Veniturile pentru 

titularul titlului 

Dividende (legate de rezultatele 

firmei). 

Dobânzi a căror sumă este în mod 

obligatoriu vărsată de emitent. 

Riscurile asumate de 

proprietarul titlului 

Riscuri mai mari: 

- risc de evoluţie nefavorabilă a 

afacerilor firmei (nu primeşte 

dividende); 

- riscul de a pierde fondurile 

investite, în cazul lichidării 

firmei. 

Riscuri mai mici: 

- riscul de nerambursare (dispare în 

cazul unei garanţii de stat); 

- în cazul lichidării firmei, 

creditorii au prioritate în faţa 

acţionarilor. 

Durata de viaţă Nelimitată Limitată, până la scadenţă. 

     

 

1.3. Titlurile derivate: contracte futures; opţiuni 

 

 Instrumentele financiare derivate sunt produse bursiere rezultate din contracte încheiate 

între emitent (vînzător) şi beneficiar (cumpărător) şi care dau acestuia din urmă drepturi asupra 

unor active ale emitentului la o anumită scadenţă viitoare, în condiţiile stabilite prin contract. Spre 

deosebire deci de titlurile primare, ele nu poartă asupra veniturilor monetare nete ale emitentului, ci 

asupra unor active diverse, cum ar fi: titluri financiare, valute, mărfuri ş.a. Totodată, deoarece 

existenţa şi valoarea de piaţă a acestor titluri depind de activele la care se referă, ele se numesc 

titluri derivate. 
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1. Contractul futures este o înţelegere între un vânzător şi un cumpărător de a vinde / 

cumpăra o cantitate standard de active cu livrarea în viitor la o dată numită "scadenţă" şi la un 

preţ negociat în momentul încheierii tranzactiei, totul în baza unor clauze standardizate. Este 

important de înţeles faptul că nu contractul futures face obiectul tranzacţiei, ci activul de la baza 

lui, numit si activ-suport. 

Clauzele standardizate sunt definite de către bursă şi se mai numesc specificaţii. Aceste 

specificaţii sunt aplicabile tuturor participanţilor pe piaţă. Cele mai importante clauzele 

standardizate ale contractului futures se referă la: 

1. Simbolul contractului 

Simbolizarea contractelor futures este asemănătoare cu cea a activelor suport 

corespunzătoare.  

De exemplu, simbolurile contractelor futures cu activ suport acţiuni disponibile pentru 

tranzactionare pe piata SIBEX sunt de tipul DEXXX, unde XXX este simbolul acţiunii pe piaţa 

reglementată unde se tranzacţionează. DETLV este simbolul contractului futures care are ca 

suport acţiunea Banca Transilvania SA, „TLV" fiind simbolul sub care actiunile Bancii 

Transilvania sunt tranzactionate pe piata de capital la Bursa de Valori Bucuresti. 

2. Activul suport - este activul care face obiectul contractului şi care este tranzacţionat pe 

piaţa spot.  

De exemplu, contractul futures EUR/RON are ca activ suport cursul valutar de referintă 

dintre leul romanesc si moneda unica europeana, iar piata spot este reprezentata de piata 

interbancara romaneasca reglementata si supravegheata de catre Banca Nationala a Romaniei. 

Contractele futures pe actiuni au ca activ suport actiunile tranzactionate pe piata de capital 

organizata si administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Pentru DESNP activul 

suport il constituie actiunile Societatii PETROM BUCURESTI listate la BVB, DESIF3 are ca 

activ suport actiunile SIF3 Transilvania, DESBX9 are ca activ suport indicele SIBEX9 si asa mai 

departe. 

3. Cotaţia - este identică cu cotaţia activului suport pe piaţa spot.  

4. Pasul de tranzacţionare - reprezintă fluctuaţia minimă a preţului pe piaţa futures.  

Pentru contractele futures valutare si cele pe acţiuni, pasul este de 0.0001 RON. Aceasta 

înseamnă că preţurile care se pot negocia pe piaţă pot varia cu minim 0.0001 lei. In cazul 

contractului futures BUBOR3, pasul este de 0.01 procente, iar pentru contractul EUR/USD 

acesta este de 0.0001 puncte. Astfel, un contract futures DESIF5 cumpărat la preţul de 2,4810 lei 

poate fi vândut la preţul de 2,4811 ....2,4812 ..... etc sau la preţul de 2,4809 .... 2,4808......etc. 
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5. Marimea obiectului contractului sau multiplicator - este standardizată pentru fiecare 

contract şi reprezintă cantitatea de activ suport tranzacţionată în cadrul unui contract futures. Nu 

se pot tranzacţiona fracţiuni de contract. 

Când se tranzactionează un contract futures valutar pe cursul RON/USD practic se 

tranzacţionează echivalentul a 1.000 USD. Dacă un investitor doreşte să cumpere pe piaţa futures 

echivalentul a 5.000 USD, atunci el va trebui să cumpere 5 contracte.  

Pe piaţa futures a acţiunilor, mărimea contractelor este echivalentul a 1.000 acţiuni cu 

excepţia contractelor DERRC care acopera echivalentul a 10.000 acţiuni şi DEBRD repsectiv 

DETEL care acoperă 100 de acţiuni.  

Înmulţind preţul de tranzacţionare cu multiplicatorul se obţine valoarea contractului 

futures tranzacţionat.  

6. Data scadenţei - este ziua în care expiră contractul futures. 

Practic este ziua în care cumpărătorul unui contract futures ar trebui să primească activul 

suport, iar vânzătorul suma echivalentă în lei conform preţului negociat cu cumpărătorul.  

De regulă, scadenţele contractelor futures sunt de 3, 6, 9 şi 12 luni. 

Pe piaţa SIBEX, ziua de scadenţă este cea de-a treia zi de vineri din lunile martie, iunie, 

septembrie si decembrie.  

7. Preţul de executare la scadenţă este preţul la care se lichidează contractele futures 

respectiv obligaţiile asumate de către vânzători şi cumpărători. 

Preţul de închidere sau executare înainte de scadenţă a unei poziţii deschise în piaţa 

futures este preţul futures din ziua în care investitorul îşi inchide poziţia. În ziua de scadenţă a 

contractului, când, după închiderea sedinţei de tranzacţionare, pe piata futures ramân poziţii 

deschise pe scadenţa respectivă, acestea sunt închise utilizându-se preţurile de pe piaţa spot după 

cum urmează: 

 - cursurile de schimb de referinţă comunicate de BNR în ziua scadenţei; 

 - preţurile medii ponderate aferente secţiunii "Regular" comunicate pentru acţiunile 

respective de Bursa de Valori Bucuresti în ziua scadenţei.  

 

 Natura de titlu financiar al acestui contract este dat de următoarele: 

 - obligaţiile părţilor sunt concretizate într-un document  care are un caracter standardizat; 

contractul este negociabil pe piaţa secundară, respectiv la bursele unde se fac tranzacţii futures; 

 - creditorul obligaţiei contractuale are de ales între două alternative: să accepte executarea 

în natură, la scadenţă, prin preluarea efectivă a activului care face obiectul acelui contract sau să 

vîndă contractul, pînă la scadenţă, unui terţ; simetric, debitorul obligaţiei contractuale poate să îşi 

onoreze obligaţia în natură sau să îşi acopere poziţia de debitor prin cumpărarea aceluiaşi tip de 
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contract în bursă; 

 - contractele sunt zilnic "marcate la piaţă", adică valoarea de piaţă a acestora se modifică în 

funcţie de raportul dintre cererea şi oferta pentru acel tip de contract. 

 Prin urmare, la fel ca titlurile primare, contractele futures pot servi unor scopuri de 

plasament, cel care le cumpără sperând - pe durata de viaţă a acestora - într-o creştere a valorii lor. 

Ele servesc însă şi altor scopuri, cum sînt cele de obţinere a unui profit din jocul de bursă sau de 

acoperire a riscului la activele pe care titlurile respective se bazează. 

 Spre deosebire de contractele futures, contractele la termen care nu au piaţă secundară (de 

tip forward) nu pot fi incluse în categoria titlurilor financiare, deoarece ele nu sînt standardizate, 

negociabile şi nu au o valoare de piaţă. 

  

 2. Opţiunile sunt cele mai noi contracte bursiere încheiate între un vînzător (engl. writer) 

şi un cumpărător (engl. holder), care dau acestuia din urmă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a vinde 

sau cumpăra un anumit activ suport (marfă, titlu financiar sau instrument monetar) - (pînă) la o 

anumită dată viitoare, la un preţ stabilit în momentul încheierii contractului (numit preţ de 

exercitare), drept obţinut în schimbul plăţii către vânzător a unei prime.  

 După natura dreptului pe care îl conferă, opţiunile pot fi:  

- de vânzare sau PUT, atunci cînd cumpărătorul dobândeşte, în condiţiile contractului, dreptul de 

a vinde activul suport;  

- de cumpărare sau CALL, atunci când dau dreptul de a cumpăra activul suport. 

 Opţiunile sunt titluri financiare derivate deoarece ele pot fi negociate la bursă, având zilnic 

o valoare de piaţă, dată de cererea şi oferta de opţiuni de acel tip şi dependentă de valoarea 

activului la care opţiunea se referă. 

 În tabelul de mai jos sunt prezentate schematic drepturile şi obligaţiile participanţilor la 

tranzacţiile cu opţiuni: 

 

 Opţiune CALL Opţiune PUT 

Cumpărătorul 

opţiunii (LONG) 

plăteşte “prima” (= 

preţul opţiunii) 

Obţine dreptul de a cumpăra 

activul suport al opţiunii la 

preţul de exercitare prestabilit.  

Obţine dreptul de a vinde activul 

suport al opţiunii la preţul de 

exercitare prestabilit. 
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Vânzătorul opţiunii 

(SHORT)  

încasează “prima”  

Se obligă ca în momentul în 

care cumpărătorul îşi exercită 

dreptul de a cumpăra, să se 

constituie ca vânzător al 

activului suport la preţul de 

exercitare.  

Se obligă ca în momentul în care 

cumpărătorul îşi exercită dreptul 

de a vinde, să devină cumpărător 

al activului suport la preţul de 

exercitare. 

 

Scopul operaţiunilor derivate poate fi de acoperire a riscurilor generate de fluctuaţiile 

preţurilor activelor suport (hedging) sau simplu scop speculativ.  

 

 

 

 

 

 

1.4. Analiza fundamentală şi analiza tehnică a titlurilor financiare 

 

Analiza fundamentală se bazează pe informaţii provenind din diferite surse care permit 

calculul unor indicatori utilizaţi în identificarea subevaluării sau supraevaluării fiecărei clase de 

acţiuni pe termen mediu şi lung.  

Analiştii fundamentali (fundamentaliştii) apelează la următoarele informaţii:  

• informaţii generale;  

• informaţii de la emitenţi;  

• informaţii bursiere.  

Informaţiile generale privesc în general politica economică, politica monetară, bursa din 

New York.  

Politica economică şi mai ales cea fiscală influenţează preţul acţiunii. De exemplu, 

creşterea economică este favorabilă investirii în acţiuni, la fel şi scăderea fiscalităţii.  

Politica monetară este apreciată prin rata dobânzii la împrumuturile pe termen mediu şi 

lung, şi a depozitelor la termen. De exemplu, scăderea ratei dobânzii la depozite determină 

investitorii să-şi orienteze capitalul către acţiuni.  

Bursa din New York este modelul la care toate bursele naţionale ţintesc. În plus, aceasta 

publică un indice urmărit de toţi analiştii de pe glob. Acesta se compune din comenzile la bunuri 

de consum, evoluţia la aprobările în construcţii, creşterea masei monetare, evoluţia preţurilor 
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valorilor mobiliare, cererile de indemnizaţii de şomaj, durata medie a săptămânii de lucru, 

comenzi neonorate etc.  

În plus, rata dobânzii la împrumuturile pe termen lung este urmărită de analişti, deoarece 

modificarea ei atrage şi modificarea preţurilor acţiunilor pe Wall Street. De exemplu, o creştere a 

ratei dobânzii antrenează o scădere a investiţiilor în acţiuni americane. Rata dobânzii la 

împrumuturile la termen va creşte şi în celelalte ţări ale lumii, cu efect de scădere a investiţiilor 

în acţiuni. Explicaţia constă în aceea că emitenţii nu vor apela la împrumuturi pentru dezvoltare 

şi de aici profit mai mic şi dividend mai mic.  

Informaţiile bursiere sunt luate din publicaţiile de specialitate şi din cele oferite în mod 

special investitorilor de către:  

• băncile de date financiare create la iniţiativa emitenţilor sau analiştilor (Puls Capital);  

• scrisorile de piaţă care contra cost recomandă chiar anumite acţiuni;  

• televiziune oferită de Societatea de bursă.  

Informaţii oferite direct de emitenţi privind:  

• emisiunea de acţiuni cu principalele prevederi ale prospectului de natură juridică, a 

acţionariatului, bilanţul şi anexa la bilanţ etc.;  

• evenimente importante cum este AGA, vânzarea unei filiale, numirea unui nou 

manager.  

 

Toate informaţiile sunt utilizate la calculul următorilor indicatori:  

• Profitul pe acţiune după relaţia:  

 

Unde: 

PA = profit pe acţiune;  

PN = profit net (după plata impozitului pe profit);  

N = numărul de acţiuni emise 

• Rata de distribuire a dividendului:  

 

Unde: 

DN = dividendul net (după plata impozitului pe dividend);  

Această rată depinde de decizia managerului:  

o decizia de autofinanţare se regăseşte în ; 0→RD 

o decizia de menţinere a interesului acţionarilor se regăseşte în ; %100→RD 



32 

 

o decizia de a nu constitui rezerve din profit - în %100=RD;  

o decizia de a apela la rezerve constituite anterior - în ; %100>RD. 

• Dividendul pe acţiune calculat după relaţia:  

 

unde PNR = profitul net repartizat acţionarilor;  

Acesta este venitul adus acţionarilor şi reprezintă un flux de numerar.  

• Randamentul acţiunii calculat după relaţia:  

, unde = preţul de vânzare, respectiv de cumpărare; 

 • Coeficientul multiplicator al capitalului (PER- Price Earnings Ratio) este cel mai 

utilizat şi se determină prin relaţia:  

, unde preţul acţiunii în momentul t, iar PA – profitul pe acţiune.  

PER se interpretează în două moduri contradictorii:  

• arată cât de scumpă este acţiunea, deci indică alegerea acţiunii cu PER cel mai mic;  

• anticipează piaţa, deci dacă prezintă creştere în evoluţie, şi preţul acţiunii creşte;  

Datoria celor două abordări, PER prezintă limita că nu poate fi utilizat pentru a compara 

acţiuni din sectoare diferite decât dacă se corectează cu coeficienţi de sector. 

Analiza tehnică permite studierea informaţiilor interne ale bursei de valori. Cuvântul 

„tehnic” indică studiul pieţei însăşi şi nu a factorilor externi care influenţează piaţa. Influenţa 

factorilor externi este redusă la volumul tranzacţiilor şi preţurile acţiunilor.  

De regulă, tehnicienii încearcă să răspundă la întrebarea „când?” prin:  

• previziunea mişcărilor preţurilor acţiunilor pe termen scurt;  

• recomandări privind cumpărarea şi vânzarea acţiunilor individuale, a grupurilor pe 

acţiuni pe ramuri.  

Metodologia analizei tehnice se sprijină pe previziunea tendinţelor preţurilor acţiunilor, 

volumului tranzacţiilor. Tehnicienii susţin că studiul celor două mărimi în trecut permite 

investitorilor să identifice cu exactitate acţiunile sau grupurile de acţiuni subevaluate sau 

supraevaluate.  

Din numeroasele definiţii date analizei tehnice cele mai sugestive sunt:  

• Robert Edwards şi John Magee – „ştiinţa care se ocupă cu înregistrarea în general sub 

formă grafică a istoriei reale a tranzacţiilor (modificări de preţ, volum tranzacţii) 

pentru un titlu financiar sau indice bursier, deducând tendinţa viitoare sau probabilă”;  

• M. Keynes – „investiţiile făcute de profesionişti asemuite cu un concurs de fete drăguţe 

pe baza pozelor din ziare (premiul celui cu preferinţe medii)”.  
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 Adepţii analizei tehnice au încredere în grafice susţinând următoarele:  

• informaţia economică sau contabilă nu poate influenţa preţul la bursă;  

• preţul la bursă este dictat de raportul cerere-ofertă şi influenţa factorilor psihologici 

emoţionali  

Studiile recente demonstrează că analiza tehnică este utilă investitorilor deoarece analiştii 

apelează la următoarele strategii:  

• strategii de tendinţă şi contrare acesteia;  

• strategii bazate pe media mobilă şi spargerea coridorului de tranzacţionare.  

Analiza tehnică se bazează pe două teorii: teoria lui Dow şi teoria lui Eliott.  

Teoria Dow, după numele Charles Dow, fondatorul publicaţiei Wall Street Journal şi 

creator al indicelui Dow Jones respectă principiile: 

• variaţiile preţurilor acţiunilor urmează tendinţele;  

• piaţa reflectă tot ceea ce este important în economie, finanţe etc.;  

• posibilitatea reperării de semnale care să schimbe tendinţa;  

• trecutul se repetă.  

Succint, autorul afirmă că preţurile acţiunilor variază reprezentate grafic comparabil cu 

valorile cu trenduri (figura 1.1):  

• crescătoare (bull market);  

• descrescătoare (bear market).  

 

Figura 1.1. Trendul 

Trendul este împărţit în trei faze:  

• Faza de acumulare, când interesul publicului pentru o acţiune este minimă. Ştirile 

proaste influenţează foarte puţin preţul, reacţia investitorilor mică (a, b). Ştirile 

favorabile determină o reacţie mare (b, c).  
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• Faza make up, când investitorii în cazul confirmării ştirilor bune şi infirmării ştirilor 

proaste tranzacţionează masiv. Menţinerea veştilor bune păstrează trendul, reapariţia 

veştilor proaste modifică trendul.  

• Faza de distribuţie, când piaţa a ajuns la un nivel ridicat şi interesul investitorilor atinge 

interesul maxim. În acest moment, investitorii care au cumpărat în faza de acumulare 

ar trebui să vândă (c, d).  

 

Teoria Eliott se bazează pe aceeaşi mişcare a preţurilor acţiunilor, în valuri, dar trendul 

cuprinde numai două faze: 

• faza de creştere a preţului în perioadele (1, 3, 5, 7);  

• faza de scădere a preţului în perioadele (2, 4, 6, 8).  
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Capitolul II: Rentabilitatea si riscul titlurilor financiare 

 

2.1. Rentabilitatea şi riscul unui titlu financiar 

Rata rentabilităţii valorilor mobiliare se estimează apelând la una din metodele: 

• raportul preţ - profit; 

• serii cronologice; 

• distribuţia probabilistică. 

 

Raportul preţ - profit pentru o valoare mobiliară se estimează după relaţia: 

 

 

R      rata rentabilităţii sperate pentru o valoare mobiliară;  

P1-     preţul de piaţă a valorii mobiliare estimat în momentul viitor tf,  

P0     preţul de piaţă a valorii mobiliare în momentul estimării t0;  

D      dividendul sau dobânda plătită de emitentul valorii mobiliare în intervalul 

(t0, t1 ]. 

 

 

Relaţia se poate scrie şi în următoarele moduri: 

 

 

Formulele permit interpretarea ratei rentabilităţii în termeni financiari şi anume: 

• rata rentabilităţii este un element de actualizare a veniturilor viitoare; 

• rata rentabilităţii este o rată de dobândă simplă care aplicată la cheltuiala iniţială P0 se 

obţine valoarea la sfârşitul perioadei P1+D. 

• rata rentabilităţii se calculează pe baza datelor trecute şi estimate privind titlul 

financiar. 

 

Se constată că rata rentabilităţii sperate este direct proporţională cu preţul de piaţă estimat 

(P1) şi mărimea dividendului. Estimarea ratei rentabilităţii pe baza raportului preţ - profit depinde 
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de corectitudinea previziunii preţului de piaţă şi dividendului. Cu alte cuvinte este „o estimare a 

estimărilor". 

Metoda şirurilor cronologice constă în estimarea rentabilităţii titlurilor financiare pe 

baza rentabilităţilor medii: 

 

 

unde: 

R    - rata rentabilităţii medii care are aceeaşi semnificaţie cu rata rentabilităţii;  

T     - numărul de perioade trecute la care se referă ratele rentabilităţii;  

Rt    - rata rentabilităţii valorii mobiliare în momentul t. 

 

Ratele rentabilităţii, Rt se comportă ca o serie cronologică cu reprezentarea grafică din 

figura 2.1, în care rentabilităţile cronologice sunt reprezentate printr-o linie frântă. 

Metoda distribuţiei probabilistice estimează rentabilitatea valorilor mobiliare pe baza 

unei serii descriptive probabile a ratelor rentabilităţii. 

 

unde:  

E (r )   - rata rentabilităţii sperate a valorii mobiliare;  

pz       - probabilitatea realizării ratei rentabilităţii  

Rz; Rz       - rata rentabilităţii estimate; 

z - 1, 2, 3, ..., Z; numărul de estimări ale ratei rentabilităţii. 

 

 

 

Figura 2.1. Graficul rentabilităţii medii 

În această metodă rata rentabilităţii sperate este egală cu rezultatul sumei produselor 

dintre ratele rentabilităţilor estimate şi probabilităţile realizării acestora. Estimările Rz se fac 

pornind de la cea mai mică rată posibilă la cea mai mare. Graficul distribuţiei probabilistice a 

ratelor rentabilităţii are forma din figura 2.2. 
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Figura 2.2. Distribuţia probabilă a ratelor rentabilităţilor discrete 

Riscul unui titlu financiar măsoară variaţia ratelor rentabilităţii acestuia, respectiv 

abaterea fiecărei rate a rentabilităţii estimate sau trecute faţă de rentabilitatea sperată sau medie. 

Abaterea standard (abaterea medie pătratică) indică cea mai mare deviaţie a ratelor 

rentabilităţilor trecute sau estimate faţă de cea sperată. 

În metoda şirurilor cronologice, abaterea standard  se stabileşte după relaţia: 

Se constată că abaterea standard este o medie aritmetică a sumelor pătratelor deviaţiilor 

rentabilităţilor medii de la fiecare termen al seriei cronologice. Suma se divide la T - 1 perioade, 

deoarece una din mărimile care intră în calcul este deja stabilită ca o medie (R). 

În metoda distribuţiei probabilistice, abaterea standard se determină după relaţia: 

  

unde este abaterea standard a ratelor rentabilităţii faţă de rentabilitatea sperată. 

 

2.2. Relaţii între rentabilităţile şi riscurile a două sau mai multe titluri financiare 

 

Rata rentabilităţii sperată şi abaterea standard oferă informaţii despre un singur tip sau 

clasă de valoare mobiliară şi pentru un singur portofoliu. Aceşti parametri nu ajută să se facă 

aprecieri asupra interrelaţiei ratelor rentabilităţilor a două sau mai multe tipuri de valori 

mobiliare sau clase a unei tip de valoare mobiliară. 

Primul indicator statistic care oferă informaţii despre două tipuri sau clase de valori 

mobiliare este covariaţia. Ea este rezultatul aplicării a două formule în funcţie de datele 

existente pentru ratele rentabilităţii şi anume: 

•   ratele rentabilităţii exprimate în serii cronologice pentru aceeaşi perioadă; 

•   ratele rentabilităţii însoţite de probabilităţi pentru două tipuri sau clase de valori 

mobiliare şi pentru aceeaşi perioadă; 

Rz 
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Dacă nu se cunoaşte distribuţia probabilă a ratelor rentabilităţilor pentru două valori 

mobiliare se apelează la serii cronologice privind ratele rentabilităţii. În acest caz se determină 

covariaţia simplă după relaţia: 

 

unde: 

 - rata rentabilităţii medii pentru valoarea mobiliară A;  

   - rata rentabilităţii medii pentru valoarea mobiliară B. 

 

Cunoaşterea distribuţiei probabilistice a rentabilităţii permite calcularea covariaţiei după relaţia: 

 

unde: 

cov(RA, RB)     - covariaţia ratelor rentabilităţii pentru valorile mobiliare A şi B; 

RA - rata rentabilităţii pentru valoarea mobiliară A în starea z; 

RB - rata rentabilităţii pentru valoarea mobiliară B în starea z; 

Pz - probabilitatea de apariţie a stării z (Lpz = l); 

A şi B - două tipuri sau clase de valori mobiliare; 

E(RA) - rata rentabilităţii sperate pentru A; 

E(RB) - rata rentabilităţii sperate pentru B. 

 

Relaţia arată că mărimea covariaţiei ponderate este rezultatul multiplicării a două abateri 

 cu probabilitatea ataşată ratelor rentabilităţilor celor două valori mobiliare. 

Covariaţia totală este dată de suma rezultatelor obţinute în urma acestor multiplicări.  

Covariaţia nu ne spune multe despre relaţia între rentabilitatea a două valori mobiliare. 

Relaţia între rentabilitatea a două titluri în timp este prezentată grafic în figura 2.3. 

Graficul din figura 2.3 poate fi divizat în patru cadrane având ca bază punctul de 

intersecţie a celor două rentabilităţi medii, RA şi RB . 

Relaţiile între ratele rentabilităţilor celor două medii în fiecare cadran sunt următoarele: 

• în cadranul I, ratele rentabilităţilor sunt deasupra rentabilităţilor medii; 

• în cadranul II, ratele rentabilităţii titlului financiar A sunt sub rata rentabilităţii medii 

şi a titlului financiar B deasupra rentabilităţii medii; 
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• în cadranul III, ratele rentabilităţilor celor două titluri se situează sub rentabilităţile 

medii; 

• în cadranul IV, ratele rentabilităţii titlului A sunt deasupra rentabilităţii medii şi a 

titlului B sub rentabilitatea medie. 

 

 

Figura 2.3. Relaţia între rentabilităţile a două titluri financiare în timp 

 

Extinzând observaţiile asupra celor patru cadrane la covariaţie, se constată: 

• în cadranele I şi III, covariaţia este pozitivă, deoarece deviaţiile ratelor rentabilităţilor 

ambelor valori mobiliare au acelaşi semn pozitiv sau negativ; 

• în cadranele II şi IV, covariaţia este negativă, deoarece devi-aţiile ratelor 

rentabilităţilor celor două titluri au semne opuse. 

 

Mărimea covariaţiei nu oferă întotdeauna o descriere completă a relaţiilor dintre ratele 

rentabilităţilor a două tipuri sau clase de valori mobiliare. De exemplu, covariaţia pozitivă nu 

indică semnul abaterilor ratelor rentabilităţilor de la rentabilitatea sperată sau rentabilitatea 

medie. Din acest motiv se apelează la indicatorul coeficientul de corelaţie. Acesta se obţine prin 

raportarea covariaţiei la produsul abaterilor standard.  

 

unde: 

- coeficientul de corelaţie a valorilor mobiliare A şi B;  

   - abaterea standard a rentabilităţilor lui A;  

 - abaterea standard a rentabilităţilor lui B. 

 

Ecuaţia permite scrierea covariaţiei ca un produs dintre coeficientul de corelaţie şi 

deviaţiile standard a celor două titluri financiare:  
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Rezultatul pentru coeficientul de corelaţie se situează în intervalul [-1, +1]. În funcţie de 

mărimea şi semnul coeficientului de corelaţie există cinci descrieri ale relaţiei între ratele 

rentabilităţilor a două valori mobiliare: perfect corelate pozitiv, perfect corelate negativ, 

imperfect corelate pozitiv, imperfect corelate negativ şi corelate zero. 

 

RB 

 

 

Figura 2.4. Valorile mobiliare A şi B sunt perfect corelate pozitiv 

 

Două valorile mobiliare sunt perfect corelate pozitiv dacă pAB = +1 şi reprezentarea 

grafică are forma din figura 2.4. Se observă că punctele corespunzătoare relaţiei dintre ratele 

rentabilităţii celor două titluri sunt unite printr-o dreaptă, cu alte cuvinte se situează pe aceeaşi 

dreaptă. 

 

RB 

 

 

Figura 2.5. Valorile mobiliare A şi B sunt perfect corelate negativ 

 

Perfect corelate negativ sunt două valori mobiliare care prezintă coeficientul de 

corelaţie pAB = -1. 

Figura 2.5 arată că punctele care rezultă din reprezentarea relaţiilor ratelor rentabilităţilor 

pentru cele două titluri A şi B se situează pe dreapta care le uneşte. 

Valorile mobiliare imperfect corelate pozitiv au reprezentarea grafică a relaţiei dintre 

ratele rentabilităţilor în figura 2.6. Dreapta este trasată prin dispersiile minime ale rentabilităţilor. 
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Dispersiile minime sunt date de punctele în care dreapta scrisă sub forma RB = aRA + b 

intersectează axele 0RA şi 0RB. Aceste intersecţii se determină egalând pe rând RA şi RB cu zero. 

Dreapta care se obţine se numeşte linia celei mai bune ajustări. Distanţa fiecărui punct (care 

reprezintă grafic relaţia dintre cele două titluri la un moment dat) la această linie notată cu s este 

cuprinsă intre 0 şi 1. Din figura 2.6. se constată că pe dreaptă (linia celei mai bune ajustări) se 

pot situa o parte din puncte sau nici unul. 

 

 

 

 

Figura 2.6. Titlurile financiare A şi B sunt imperfect corelate pozitiv 

Valorile mobiliare imperfect corelate negativ au reprezentarea grafică din figura 2.7. 

Deosebirea faţă de reprezentarea grafică din figura 4.6 constă în mărimea lui s care se situează 

între -1 şi 0. 

 

 

Figura 2.7. Titlurile financiare A şi B sunt imperfect corelate negativ 

 

Corelaţie zero pentru două valori mobiliare există când linia celei mai bune ajustări are 

înclinaţia zero. Cu alte cuvinte această linie este reprezentată printr-o dreaptă paralelă cu axa 

orizontală (figura 2.8). 
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Figura 2.8. Titlurile financiare A şi B sunt corelate zero 

 

Determinând coeficientul de corelaţie cu ajutorul relaţiei (4.9) se obţin valori care pot fi 

egale cu -1, 0, +1, situate în intervalele (-1, 0) şi (0,+1). Se constată că există trei situaţii şi 

anume: 

• coeficientul de corelaţie egal cu +1 sau -1 (100% sau -100%) arată că rata 

rentabilităţii unuia din titluri pentru perioada următoare poate fi estimată exact cu 

ajutorul ratelor rentabilităţii celuilalt titlu; 

• coeficientul de corelaţie egal cu zero arată că cele două titluri nu sunt corelate în nici 

cel mai mic grad; 

• coeficientul de corelaţie situat între (-1, 0) sau (0, +1) arată că aproximativ o anumită 

parte din rentabilitatea unui titlu în perioada următoare este asociată sau explicată 

prin rentabilitatea celuilalt titlu. 
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Capitolul III: Modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului titlurilor financiare 

 

3.1. Rentabilitatea acţiunii şi portofoliului 

 

Modelul de piaţă este un model unifactorial. Pe piaţa de capital există un portofoliu 

format din valori mobiliare (de regulă acţiuni). Acest portofoliu este indicele bursier numit şi 

portofoliu de piaţă. 

Indicele bursier poate fi considerat un portofoliu, din următoarele motive: 

• conţine valori mobiliare riscante (de regulă acţiuni); 

• titlurile financiare se află într-o anumită proporţie stabilită prin raportarea valorii 

totale a indicelui la valoarea fiecărei categorii de titlu financiar. 

Pentru construirea modelului se consideră că rata rentabilităţii sperate a fiecărui titlu 

financiar răspunde mai mult sau mai puţin la evoluţia indicelui bursier. Dacă indicele bursier 

înregistrează o creştere semnificativă, preţurile la aproape toate titlurile financiare cresc. În plus, 

preţurile unor valori mobiliare cresc mai mult decât a altora. Deci, modelul de piaţă se bazează 

pe presupunerea că variaţia indicelui bursier explică toate evoluţiile în preţurile acţiunilor. 

Presupunem că rentabilitatea titlului financiar într-o perioadă dată (de exemplu, o lună) 

este explicată prin rentabilitatea indicelui de piaţă în aceeaşi perioadă. Grafic, relaţia dintre 

rentabilitatea titlului financiar şi rentabilitatea portofoliului de piaţă se reprezintă printr-o dreaptă 

(figura 3.1) cu ecuaţia de forma y = a + bx (3.1). 

 

 

Figura 3.1.    Relaţia dintre rata rentabilităţii acţiunii i şi rata 

rentabilităţii portofoliului de piaţă M 
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Dreapta, numită şi dreapta celei mai bune aproximări sau linia caracteristică reprezintă 

trendul preţului acţiunii. Ea minimizează suma pătratelor deviaţiilor verticale ale fiecărei 

observaţii. 

Înlocuind în ecuaţia generală a dreptei (3.1) cu notaţiile specifice, se obţine: 

 (3.2) 

unde: 

Rjt      - rata rentabilităţii acţiunii i în momentul t (de exemplu, o lună); 

      - intersecţia dreptei caracteristice cu axa ordonatelor când rMt = 0, deci st = 0; 

      - panta dreptei sau factorul beta; 

    - rata rentabilităţii portofoliului de piaţă în momentul t; 

      - deviaţia verticală faţă de linia caracteristică în momentul t, denumită şi 

diferenţă reziduală sau termen şoc. 

 

Modelul unifactorial de forma relaţiei (3.2) presupune că există două tipuri de 

evenimente care produc variaţii în rata rentabilităţii unei acţiuni de la o perioadă la alta şi anume:  

• macroevenimentele; 

• microevenimentele. 

 

Macroevenimentele se produc la nivelul economiei naţionale şi sunt: creşterea ratei 

inflaţiei, modificarea ratei dobânzii pentru împrumuturile bancare sau pentru obligaţiunile emise 

de guvern etc. Ele afectează într-o măsură mai mare sau mai mică aproape toţi emitenţii de 

acţiuni. Următorul pas constă în modificarea preţurilor acţiunilor. Unele dintre aceste acţiuni 

intră în componenţa portofoliului de piaţă (indicele bursier) şi ca urmare rata rentabilităţii 

acestuia se modifică. Modificarea ratei rentabilităţii portofoliului de piaţă implică la rândul ei 

schimbări în rentabilităţile acţiunilor individuale. 

 

Microevenimentele emitenţilor de acţiuni. Ele afectează emitenţii la care s-au produs. De 

exemplu declanşarea unei greve la o societate pe acţiuni afectează numai această societate şi se 

presupune că nu are repercusiuni asupra altor firme şi au efect asupra valorii indicelui bursier. 

Microevenimentele modifică ratele rentabilităţii acţiunilor emise de firmele unde s-au produs. 

Influenţa lor este măsurată de variaţia reziduală s 
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3.2. Riscul acţiunii şi portofoliului 

 

Reluând relaţia (3.2) şi completând-o cu forma pentru cazul particular - rentabilităţile 

medii ale unei acţiuni şi indicele bursier, se obţine: 

 

Făcând diferenţa între cele două ecuaţii se obţine ecuaţia: 

 

Ridicând la pătrat ambii membrii ai ecuaţiei rezultă: 

 

 

Se constată: 

 

Deoarece microevenimentele care justifică s nu influenţează rentabilitatea indicelui 

bursier, corelaţia dintreMşi s este nulă şi în consecinţă cov (RM,s) = 0. În aceste condiţii: 

 (3.3) 

unde: 

 - variaţia ratelor rentabilităţii acţiunii i; 

 - variaţia ratelor rentabilităţilor portofoliului de piaţă; 

- variaţia deviaţiei reziduale; 

 - factorul beta al acţiunii i. 

 

Se constată că variaţia totală a ratei rentabilităţii unei acţiuni se compune din suma a 

două variaţii. Aceste două variaţii măsoară variaţia (riscul total) a acţiunii prin însumarea a două 

tipuri de risc: 
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• riscul sistematic  

• riscul nesistematic  

Riscul sistematic corespunde acelei părţi din riscul total al valorii mobiliare determinată 

de evoluţia ratei rentabilităţii indicelui bursier. Această evoluţie atrage după sine mişcarea ratei 

rentabilităţii titlului de-a lungul liniei caracteristice (figura 3.1). La rândul lui, riscul sistematic 

este rezultatul produsului a doi termeni şi anume: 

• factorul beta, care arată în ce măsură acţiunea răspunde la evoluţia crescătoare sau 

descrescătoare a indicelui bursier; 

• variaţia indicelui bursier (a pieţei), care arată în ce măsură piaţa capătă o evoluţie 

crescătoare sau descrescătoare. 

Riscul nesistematic reprezintă partea din riscul total a acţiunii datorată evenimentelor 

produse la emitent. El produce deviaţiile de la linia caracteristică. 

Ecuaţia (3.3) scrisă pentru o valoare mobiliară individuală se poate extinde la un 

portofoliu şi are următoarea formă: 

 

 (3.4) 

În ecuaţia (3.4), termenii nedeterminaţi sunt: factorul beta pentru portofoliu şi variaţia 

reziduală pentru acelaşi portofoliu. 

 

3.3. Factorul beta  

 

Dreapta modelului de piaţă formează un unghi cu axa orizontală şi intersectează axa 

verticală. Unghiul care îl face dreapta cu axa orizontală se numeşte factorul beta sau . 

Revenind la figura 3.1, factorul beta este dat de tangenta unghiului u: 

• 
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Dacă numărătorul şi numitorul acestei expresii se înmulţesc cu şi relaţia se 

extinde la toate unghiurile formate de linia caracteristică cu fiecare paralelă la axa orizontală 

dusă prin fiecare rată a rentabilităţii valorii mobiliare se obţine: 

 

(3.5)

 
-  factorul beta a titlului financiar i;  

 - covariaţia simplă a ratelor rentabilităţilor financiar şi portofoliului de piaţă M; 

- variaţia simplă a ratelor rentabilităţilor portofoliului de piaţă care se determină 

după relaţia: 

 

 

În figura 3.1 se observă că dreapta intersectează axa verticală într-un punct aflat la 

distanţa a de originea axelor. Mărimea lui ai se stabileşte pe baza datelor oferite de triunghiul 

dreptunghic şi anume: 

 

 

 (3.6) 

Factorul beta este un indicator al gradului în care titlul financiar răspunde la 

schimbările în rentabilitatea produsă de piaţă. Cu alte cuvinte modificarea cu un alt procent a 

rentabilităţii de piaţă va modifica în acelaşi timp cu  rentabilitatea valorii mobiliare. 

Intersecţia axei verticale a, serveşte ca un punct de referinţă în construirea liniei 

caracteristice şi este interpretată ca o rată a rentabilităţii sperată pentru titlu dacă piaţa va 

produce rentabilitatea zero. 



48 

 

 

Variaţiile reziduale pentru diferiţi emitenţi nu sunt corelate şi au reprezentarea grafică: 
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Figura 3.2. Relaţia între rezidualele a două acţiuni i şi j 

 

Deviaţiile reziduale sau rezidualele nu sunt corelate deoarece sunt consecinţa 

evenimentelor care afectează numai rata rentabilităţii acţiunilor emitentului unde s-au produs. 

Modelul factorial include un singur factor în matricea covariaţiei ratei rentabilităţilor. În 

acest caz, covariaţia dintre două acţiuni oarecare, influenţată de variaţia indicelui bursier are 

forma:  

 

 (3.7) 

cov(Ri, R }) - covariaţia ratelor rentabilităţilor acţiunilor i şi j; 

 

  - factorul beta pentru acţiunea i, respectiv j; 

- variaţia ratei rentabilităţii portofoliului de piaţă. 

 

 

Variaţia ratei rentabilităţii portofoliului de piaţă a2(RM) precizează magnitudinea 

evoluţiei pieţei sau forţa sa. Factorii beta pentru cele două acţiuni măsoară răspunsul 

fiecăreia dintre ele la evoluţia preţului bursier. 
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Factorul beta pentru un portofoliu este rezultatul sumei produselor dintre ponderea 

fiecărei acţiuni din portofoliu şi factorul beta pentru fiecare acţiune. 

 

 (3.8) 

unde: 

xi       - ponderea (proporţia) acţiunii i în portofoliu; 

      - factorul beta pentru acţiunea i; 

i        - 1, 2, . . . ,  N ; tipurile acţiunilor din portofoliu. 

 

 

 

3.4. Variaţia reziduală 

 

Valoarea reziduală se determină utilizând matricea covariaţiilor din modelul Markowitz. Pentru trei 

titluri, matricea are forma: 

 

 

Covariaţia dintre valorile reziduale a două valori mobiliare este egală cu zero. Este 

premiza modelului unifactorial şi anume evenimentele produse la emitentul unui titlu nu 

afectează rentabilitatea titlului unui alt emitent. Valoarea reziduală este tocmai consecinţa acestor 

evenimente. Aceasta înseamnă că pentru calculul variaţiei reziduale se însumează numai termenii 

din matrice aflaţi pe diagonală, ponderat fiecare cu pătratul proporţiei titlului în portofoliu.  

 (3.9) 
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Deci, variaţia reziduală a portofoliului este suma produselor dintre pătratul proporţiilor 

titlurilor din portofoliu şi variaţia reziduală a acestora. 

Dacă valorile reziduale sunt necorelate, variaţia reziduală a portofoliului se apropie de 

zero cu cât numărul de titluri care îl compun este mai mare. Din acest motiv un portofoliu 

diversificat prezintă o variaţie reziduală foarte mică (figura 3.3). 

Variaţia reziduală a portofoliului tinde spre zero, dar nu atinge valoarea zero deoarece 

deviaţiile reziduale nu sunt corelate şi influenţele favorabile care însoţesc anumite valori 

mobiliare se compensează cu influenţele nefavorabile care se abat asupra celorlalte titluri. 

Presupunem că evenimentele produse la o firmă influenţează şi activitatea altor firme. În 

acest caz, covariaţia rezidualelor dintre diferite acţiuni este pozitivă. Aplicând formula (3.9) se 

subestimează variaţia reziduală a portofoliului. Variaţia reziduală reală este mai mare decât cea 

dată de modelul unifactorial. Relaţia dintre variaţia reziduală şi numărul de titluri din portofoliu 

reprezintă grafic o curbă situată deasupra curbei din figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3.     Relaţia dintre numărul de titluri N dintr-un portofoliu şi variaţia reziduală 

a acestuia 

 

Presupunem covariaţiile dintre rezidualele titlurilor din portofoliu ca fiind predominant 

negative (de exemplu pentru acţiuni aparţinând unor firme concurente). În acest caz, orice 

eveniment pozitiv pentru o firmă este negativ pentru celelalte. Aplicând relaţia (3.9) pentru 

calculul variaţiei reziduale a portofoliului se obţine o supraestimare a ace-steia. În figura 3.3 ar 

reprezenta o curbă situată sub curba modelului unifactorial. 

Factorul beta şi variaţia reziduală a portofoliului în modelul unifactorial simplificat se 

determină potrivit ecuaţiilor (3.8) şi (3.9). Substituind aceste determinări în ecuaţia (3.4) se 

obţine: 

(3.10) 
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Ecuaţia (3.10) este formula simplificată a modelului unifactorial. Variaţia portofoliului 

sau riscul total a acestuia se compune din două variaţii sau tipuri de risc: 

• riscul sistematic ; 

• riscul nesistematic . 

 

Riscul sistematic al portofoliului este răspunzător de acea parte din variaţia portofoliului 

datorată evoluţiei indicelui de piaţă. 

Riscul nesistematic al portofoliului corespunde părţii din variaţia portofoliului datorată 

evoluţiei valorilor mobiliare componente. 

 

Modelul unifactorial simplificat, comparativ cu modelul Markowitz prezintă avantajul că 

necesită un număr de estimări substanţial mai mic şi timp de calcul redus. De exemplu, pentru 

500 de acţiuni estimările necesare în cele două modele sunt: Markowitz - 124.750 estimări de 

variaţii şi covariaţii; unifactorial - 1001 estimări, din care 500 pentru factorul beta, 500 pentru 

variaţiile reziduale şi 1 pentru variaţia portofoliului de piaţă. 

Dezavantajele modelului unifactorial sunt: 

• nu face presupuneri privind ratele rentabilităţilor sperate cu valorile mobiliare; 

• presupune deviaţii reziduale necorelate care duc la aproximarea variaţiei reale a 

portofoliului. 
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Capitolul IV: Modele de evaluare şi gestiune a portofoliilor de titluri financiare 

 

4.1. Modelul Markowitz de diversificare a unui portofoliu (selecția portofoliului optim)  

4.1.1. Rentabilitatea şi riscul portofoliului format din două clase de acţiuni 

Rata rentabilităţii sperate a unui portofoliu se determină pe baza datelor oferite de 

valorile mobiliare componente şi suma în bani de care dispune investitorul. 

Dat un portofoliu format din două valori mobiliare A şi B cu rate a rentabilităţii sperate 

E(RA) şi E(RB) şi suma S în proporţiile xA şi xB, rata rentabilităţii sperate a acestuia (E(RP) )  este 

următoarea dată de formula: 

E(RP ) = E(RA ) * xA + E(RB ) * XB    

Din formulă se constată că rata rentabilităţii sperate a portofoliului este dată de suma 

rentabilităţilor sperate a titlurilor ce-l compun, ponderate cu proporţiile în care suma de bani este 

investită în fiecare titlu. Dacă în portofoliu se află N titluri, rentabilitatea sperată a acestuia este 

dată de relaţia: 

 

Dacă titlurile nu fac obiectul speculaţiei, rentabilitatea sperată a portofoliului se 

estimează prin rentabilităţile titlurilor care-l compun. Ea depinde de proporţia în care se cumpără 

cele două titluri. Rentabilitatea portofoliului este mai apropiată de rentabilitatea titlului cu 

proporţia cea mai mare. 

Dacă unul din cele două titluri fac obiectul speculaţiei bursiere rentabilitatea sperată a 

portofoliului este nelimitată şi anume: 

• rentabilitatea mare se obţine prin specularea la bursă a titlului cu rata rentabilităţii 

sperate mai mică; 

• rentabilitate mare implică în mod obişnuit un risc mai mare. 

Covariaţia fiecărei perechi de titluri din portofoliu constituie o componentă a matricei 

covariaţiei. Matricea covariaţiei pentru trei titluri are forma: 

Titlul A B C 

A COV(RA,RA) COV(RB,RA) COV(RC,RA) 

B COV(RA,RB) COV(RB,RB) COV(RC,RB) 

C COV(RA,RC) COV(RB,RC) COV(RC,RC) 
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Pe diagonala matricii se constată că termenii sunt covariaţii între fiecare titlu cu el însuşi. 

Potrivit formulelor anterioare covariaţia între un titlu financiar şi el însuşi este egală cu propria 

variaţie. De exemplu pentru cov(RARA): 

 

sau 

 

Dacă se cunosc proporţiile în care fiecare titlu intră în componenţa portofoliului, matricea 

covarianţei este 

următoarea: 

Multiplicând fiecare covariaţie din matrice cu proporţiile titlurilor la care se referă, se 

obţine un produs (de exemplu pentru cov(R
A
, R

 B
)

 de următoarea formă: cov(R
A
, R

 B
)*xA*xB.

 

Însumând toate produsele obţinute pentru fiecare element al matricii se determină variaţia 

portofoliului ( unde este variaţia portofoliului): 

 

Combinarea titlurilor financiare într-un portofoliu este rezultatul rezolvării unui sistem 

format din ecuaţia ratei rentabilităţii şi ecuaţia deviaţiei standard. Pentru un portofoliu din două 

acţiuni A şi B, sistemul general este următorul: 

 

Proporţii şi titluri XA XB XC 

A B C 

XA A O 2(RA ) COV(RB, RA) COV(RC, RA) 

XB B COV(RA, RB) O 
2(RB) COV(RC, RB) 

XC C COV(RA, RC) COV(RB, RC) O 
2(RC ) 

 

 



55 

 

Substituind în sistem covariaţia prin coeficientul de corelaţie şi XB  = 1 - XA  se obţine 

sistemul de forma: 

Coeficientul de corelaţie pAB poate lua valorile 0, +1, -1 sau valori cuprinse între (-1,0) şi 

(0,+1). Dacă pAB ia valorile 0, +1, -1, sistemul general de combinare ia forme particulare. Pentru 

coeficientul de corelaţie pAB = 0, sistemul de ecuaţii devine: 

 

Luând proporţii diferite pentru xA se obţin valori diferite pentru rata rentabilităţii sperate 

şi abaterea standard a portofoliului. 

 

Figura 4.1. Curba combinărilor (portofoliilor) între A şi B corelate zero 

 

Pe curba trasată în figura 4.1 se situează toate portofoliile rezultate din combinarea în 

diferite proporţii a titlurilor A şi B corelate zero. Curba se mişcă în sus sau în jos în funcţie de 

natura operaţiunilor efectuate cu cele două titluri care compun portofoliile. 

În primul rând, mişcarea curbei se produce în sus dacă se vinde pe termen scurt titlul B şi 

se cumpără titlul A (semicurba AC). Portofoliile situate pe această curbă sunt atractive deoarece 

ratele rentabilităţii sunt mari ( de exemplu E(RC) > E(RA)) şi riscurile (abaterea standard) sunt 

mici (E(RC) > E(RB)). Probabilitatea distribuirii ratelor rentabilităţilor pentru un asemenea 

portofoliu are următoarea formă grafică: 

 

E(Rp) 
 

E(RB) 

E(RA) 
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RC 

Figura 4.2. Probabilitatea distribuirii rentabilităţilor pentru portofoliul C 

 

În al doilea rând, mişcarea curbei se produce în jos, dacă operaţiunea este de vânzare pe 

termen scurt a titlului A şi cumpărarea titlului B (semicurba BE). Pe această semicurbă 

portofoliile sunt neatractive deoarece ratele rentabilităţii sunt mici (de exemplu E(RE) < E(RB)) şi 

riscurile sunt mari (o(RE) > o(RB)). Probabilitatea distribuirii ratelor rentabilităţii pentru 

portofoliul E are forma din figura 4.3.  

 

Figura 4.3. Probabilitatea distribuirii rentabilităţilor portofoliului E 

 

În al treilea rând curba îşi păstrează forma unei distribuţii normale dacă operaţiunea 

este de cumpărare pentru ambele acţiuni.  

 

Aceste portofolii se situează pe semicurba AB. De exemplu, portofoliul D situat pe 

această semicurbă prezintă o distribuţie probabilă a ratelor rentabilităţilor de forma graficului din 

figura 4.4. 

PC 
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Figura 4.4. Distribuţia probabilă a rentabilităţilor portofoliului D 

 

În concluzie, orice mişcare de la C la D şi apoi la E este de-terminată de rata rentabilităţii 

sperate care devine din ce în ce mai mică şi anume E(rC) > E(rD) > E(rE). În acelaşi timp abaterea 

standard creşte puţin dacă mişcarea se produce de la C la D şi apoi creşte mult de la D la E. 

Dacă două valori mobiliare A şi B sunt perfect corelate pozitiv, rata rentabilităţilor 

sperate şi abaterea standard a combinaţiilor (portofoliilor) se determină rezolvând sistemul de 

ecuaţii iniţial pentru  = +1. Forma sistemului de ecuaţii este următoarea: 

 

Combinaţiile dintre titlurile A şi B perfect corelate pozitiv sunt prezentate grafic în figura 

4.1 prin linia continuă. 

 

4.1.2. Selectarea portofoliilor eficiente şi a portofoliului optim în modelul Markowitz 

 

4.1.2.1. Comportamentul investitorilor în portofolii 

În anul 1952, Harry M. Markowitz a publicat lucrarea Portofolio Selection, prin care s-au 

pus bazele teoriei moderne a portofoliilor. 

Modelul Markowitz se bazează pe următoarele ipoteze privind comportamentul 

investitorului în portofolii: 

• investitorii consideră fiecare alternativă de investiţii ca fiind reprezentată de 

probabilitatea distribuţiei rentabilităţilor pe o anumită perioadă; 

• investitorii la începutul perioadei îşi maximizează utilitatea şi curbele de utilitate 

demonstrează o diminuare a utilităţii marginale a capitalului; 

• investitorii estimează riscul portofoliului pe baza dispersiei rentabilităţilor; 
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• investitorii îşi bazează deciziile numai pe rentabilitate şi risc, deci curbele de 

indiferenţă sunt numai în funcţie de media ponderată a rentabilităţilor; 

• investitorii pentru un anumit nivel al riscului preferă rentabilităţile mai mari şi pentru 

un anumit nivel al rentabilităţii, preferă un risc minim. 

Deci investitorii acceptă cel mai mic risc posibil pentru un venit viitor. Deoarece ei deţin 

portofolii sunt interesaţi de riscul portofoliului şi nu de riscul unei valori mobiliare din 

componenţa portofoliului. 

În teoria originală, riscul este definit ca fiind variaţia rentabilităţii portofoliului (a2
p) . În 

aceste condiţii se pot constitui portofoliile posibile şi selectarea celor eficiente pe baza nivelului 

riscului şi rentabilităţii şi să se realizeze o înţelegere a procesului diversificării. 

Aprecierea riscului portofoliului prin variaţia rentabilităţii acestuia este criticată de mulţi 

practicieni, deşi mediile academice sunt de acord cu această măsurare. Practicienii argumentează 

că riscul depinde de mulţi factori, care pot fi cuantificaţi prin variaţia rentabilităţii portofoliului. 

Modelul lui Markowitz măsoară rentabilitatea şi riscul pentru un portofoliu format din 

două tipuri sau două clase dintr-un tip de valoare mobiliară. Pentru simplificarea calcului, riscul 

este determinat prin abaterea standard . 

4.1.2.2. Setul eficient 

Valorile mobiliare se combină, rezultând un număr foarte mare de portofolii. Toate 

portofoliile formate dintr-un număr de tipuri sau clase de valori mobiliare se numesc generic set 

de portofolii posibile sau oportune sau set posibil. 

În cazul portofoliilor formate doar din două valori mobiliare, acest set este reprezentat 

grafic sub forma unei drepte sau a unei curbe, pentru ca atunci când cel puţin trei titluri sunt 

combinate într-un portofoliu reprezentarea grafică să fie următoarea: 
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Figura 4.5. Setul de portofolii posibile 

 

În figura de mai sus, suprafaţa de forma unei umbrele reprezintă toate combinaţiile 

posibile între rentabilitatea sperată şi abaterea standard a portofoliilor. De exemplu, presupunând 

un univers format din 100 de valori mobiliare, punctul S ar putea reprezenta un portofoliu format 

din 50 de valori mobiliare, în timp ce punctul T ar putea desemna un portofoliu de 70 de titluri. 

În mod evident, mulţimea acestor combinaţii este infinită. În acelaşi timp, însă, se poate constata 

că toate aceste combinaţii nu se pot regăsi decât în această „umbrelă" cu un contur precis. Nici 

un titlu sau portofoliu de titluri nu se poate afla în afara suprafeţei. Altfel spus, nici un investitor 

nu va alege un portofoliu cu rentabilitatea sperată deasupra (sau, în special, dedesubtul) celei 

date de „umbrelă". De asemenea, el nu va opta nici pentru portofoliile cu abaterea standard sub 

cea dată de aceasta. Astfel, analizând riscul acestor portofolii posibile, el va prefera punctele 

situate pe perimetrul suprafeţei, precum X, X Y sau Y care formează setul de portofolii cu 

variaţie minimă sau setul cu variaţie minimă. Fiecare portofoliu din acest set respectă criteriul: 

dat un nivel particular al ratei rentabilităţii sperate, portofoliul are cel mai mic nivel al deviaţiei 

standard (sau variaţiei) pentru o structură accesibilă de valori mobiliare. 

Mai mult, notând cu PVM punctul situat în vârful curbei, corespunzător combinaţiei de 

valori mobiliare cu riscul cel mai scăzut, constatăm că un individ raţional va prefera să se situeze  

doar în partea superioară a curbei setului cu variaţie minimă, între punctele PVM şi X: 
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Figura 4.6. Setul de portofolii cu variantă minimă 

 

Observăm cu punctul PVM are un rol foarte important. El divide curba setului cu variaţie 

minimă în două părţi şi localizează portofoliul cu variaţie minimă (PVM). 

Partea de jos a curbei (sub punctul PVM) conţine portofolii cu rate ale rentabilităţii 

sperate mici (E(R y .) < E(RY)) la acelaşi nivel a deviaţiei standard . Aceste portofolii, 

numite portofolii dominate, sunt complet ineficiente întrucât scăderea rentabilităţii acestora este 

însoţită de creşterea riscului lor. 

Partea de sus a curbei (deasupra punctului PVM) conţine portofoliile dominante, adică 

portofoliile cu cele mai mari rate ale rentabilităţii sperate (E(RY) > E(Ry,)) la un nivel dat al 

deviaţiei standard (cr(RY )), şi poartă numele de frontieră eficientă. Toate portofoliile dominante 

formează setul eficient. 

Teorema setului eficient se enunţă astfel (William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey V. 

Bailey - Investments (5th edition), Prentice Hall, 1994, p.194): 

„Un portofoliu este eficient dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

1. oferă rentabilitate sperată maximă pentru variate nivele de risc, şi 

2. oferă risc minim pentru variate nivele ale rentabilităţii sperate." 
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4.1.2.3. Alegerea portofoliului optim 

 

Dintre portofoliile eficiente se alege portofoliul optim. Portofoliul optim are utilitatea 

cea mai ridicată pentru investitor şi este dat de punctul de tangenţă a curbei de utilitate la 

curba setului eficient. În funcţie de gradul de aversiune faţă de risc a investitorului, portofoliul 

optim se situează mai aproape de punctul PVM sau de punctul X (puncte care delimitează 

setul eficient). Reluând figura 4.6 şi trasând curbele de utilitate la setul eficient, punctul de 

tangenţă a uneia din curbe la porţiunea PVM-X corespunde portofoliului optim (figura 4.7). 

 

------------------------------------ ---------------------- ►     

              

 

Figura 4.7 Selectarea portofoliului optim 

În figura 4.15 se observă două seturi de curbe de utilitate: U1, U2 şi U3, 

corespunzătoare unui investitor cu aversiune puternică faţă de risc, şi U1, U2 şi U3, 

caracteristice unui investitor care acceptă într-o măsură mai mare riscul. Dacă în primul caz 

curbele sunt caracterizate printr-o pantă mare, semn că investitorul nu va tolera prea mult risc 

suplimentar pentru a obţine câştiguri adiţionale, în ceea ce îl priveşte pe celălalt investitor, 

acesta are curbe mai puţin abrupte, ceea ce arată că va tolera în măsură mai mare riscul pentru 

a obţine şi rentabilităţi mai ridicate. 
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Ca urmare a atitudinii lor faţă de risc, investitorul conservator obţine cea mai mare 

utilitate în punctul Z unde curba U2 este tangentă la frontiera eficientă, în timp ce investitorul 

care îşi asumă un risc mai mare va obţine această utilitate cea mai ridicată în punctul Z, care 

corespunde, cum era anticipat, unui portofoliu cu rentabilitatea şi riscul mai mari 

(E(RZ)>E(RZ), respectiv a(RZ)>a(RZ)) decât cele ale portofoliului din punctul Z. 

Prin urmare, portofoliul Z este portofoliul optim al investitorului cu aversiune mai 

mică faţă de risc, iar Z este portofoliul optim al investitorului cu aversiune mai mare faţă de 

risc. 
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Date iniţiale 

 

 

Tabel iniţial. Date privind depozitul la Alpha Bank,  acţiunea SIF IV, fondul mutual 

Orizont, curs valutar RON/EUR şi indicele BET-FI în luna mai 2010 

 

Data 
Rata anuală 

a  dobânzii  
IVSIFtP  

FMOtVAN  
EURtCv  

Pt BET FI 

01.mai 8% 1,6300 15,46 3,6759 52594,46 

02.mai 8% 1,6300 15,46 3,6467 52594,46 

03.mai 8% 1,6300 15,46 3,6467 52594,46 

04.mai 8% 1,6300 15,46 3,6467 52594,46 

05.mai 8% 1,7000 15,47 3,6323 54316,24 

06.mai 8% 1,7000 15,48 3,6506 53840,19 

07.mai 8% 1,7500 15,48 3,6615 53943,15 

08.mai 8% 1,7100 15,49 3,6816 52647,51 

09.mai 8% 1,6000 15,49 3,6952 50829,44 

10.mai 8% 1,6000 15,49 3,6952 50829,44 

11.mai 8% 1,6000 15,49 3,6952 50829,44 

12.mai 8% 1,5800 15,49 3,6775 49629,04 

13.mai 8% 1,5300 15,50 3,6632 48542,69 

14.mai 8% 1,6100 15,51 3,6678 50592,40 

15.mai 8% 1,6900 15,51 3,6645 53271,42 

16.mai 8% 1,7100 15,52 3,6573 54149,50 

17.mai 8% 1,7100 15,52 3,6573 54149,50 

18.mai 8% 1,7100 15,52 3,6573 54149,50 

19.mai 8% 1,6900 15,52 3,6347 54275,49 

20.mai 8% 1,6700 15,53 3,6361 53553,17 

21.mai 8% 1,6900 15,54 3,6412 53222,71 

22.mai 8% 1,6500 15,54 3,6767 52224,35 

23.mai 8% 1,6300 15,54 3,6755 51874,00 

24.mai 8% 1,6300 15,54 3,6755 51874,00 

25.mai 8% 1,6300 15,54 3,6755 51874,00 

26.mai 8% 1,6600 15,55 3,6698 53128,61 

27.mai 8% 1,7100 15,56 3,6731 54795,46 

28.mai 8% 1,7000 15,56 3,6716 54451,00 

29.mai 8% 1,7500 15,57 3,6499 56030,14 

30.mai 8% 1,7600 15,57 3,6213 56007,51 

31.mai 8% 1,7600 15,57 3,6213 56007,51 
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 Sursa:  

- site oficial Alpha Bank http://www.alphabank.ro;  

- site oficial BVB http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/DailyMarketReport.aspx; 

- http://www.finzoom.ro/fonduri-mutuale/Aviva-Investors-Romania-S-A-I-F-D-I-

Aviva-Investors-Orizont;  

- site oficial BNR http://www.bnro.ro; 

- site oficial BVB http://www.bvb.ro/IndicesAndIndicators/indices.aspx. 

 

 

LUCRAREA NR. 1 

 

Rentabilitatea si riscul depozitelor în lei la banca ALPHA BANK 

în luna mai 2010 

 

a) analiza rentabilităţii şi riscul depozitelor bancare 

Depozitele la termen au, comparativ cu alte forme de plasament, o particularitate: 

retragerea sumei investite înainte de termenul scadent privează investitorul de orice 

remunerare. Alfel spus, investitorul pierde dobânda acumulată până în momentul retragerii, 

dacă acesta este anterior scadenţei. 

La Alpha Bank, rata dobânzii pentru depozitele la o lună în mai 2010 a fost de 8%, 

ceea ce înseamnă o rată lunară a dobânzii de 8% / 12 = 0,67%. Considerăm un depozit la 

termen de o lună în valoare de 100 RON pentru a obţine rezultatele procentual: 

 

Tab. 1 – Tabelul de calcul al rentabilităţii şi riscului depozitului la termen de o 

lună, în lei, la Alpha Bank, în luna mai 2010 

Data 
Depozit 

(RON) 
DABtR  

DABDABt RR    2DABDABt RR   

01.mai 100       

02.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

03.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

04.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

05.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

06.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

07.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

08.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

http://www.alphabank.ro/
http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/DailyMarketReport.aspx
http://www.finzoom.ro/fonduri-mutuale/Aviva-Investors-Romania-S-A-I-F-D-I-Aviva-Investors-Orizont~6f5c3869-f08a-4a59-a903-f07bbc44ae24
http://www.finzoom.ro/fonduri-mutuale/Aviva-Investors-Romania-S-A-I-F-D-I-Aviva-Investors-Orizont~6f5c3869-f08a-4a59-a903-f07bbc44ae24
http://www.bnro.ro/
http://www.bvb.ro/IndicesAndIndicators/indices.aspx
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09.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

10.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

11.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

12.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

13.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

14.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

15.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

16.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

17.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

18.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

19.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

20.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

21.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

22.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

23.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

24.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

25.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

26.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

27.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

28.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

29.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

30.mai 100 0,0000% -0,0223% 0,00000005 

31.mai 100,67 0,6700% 0,6477% 0,00004195 

     30/ 0,0223% 
  

 29/

0,00000150 

 

Astfel, rentabilitatea zilnică a depozitului bancar s-a calculat în tabelul de calcul după 

formula: 

100*
1

1

DABt

DABtDABt

DABt
d

dd
R




 , unde: 

- t = 1,1 T  reprezintă ziua din luna mai 2010 pentru care se calculează 

rentabilitatea depozitului bancar; 

- T reprezintă numărul de zile din luna mai, respectiv 31; 

- DABtd  reprezintă valoarea depozitului la Alpha Bank în ziua t; 

- DABtd 1 reprezintă valoarea depozitului la Alpha Bank în ziua anterioară zilei 

pentru care se calculează rentabilitatea. 

Rentabilitatea medie a depozitului bancar la termen de o lună la Alpha Bank, în mai 

2010 se determină ca medie aritmetică a rentabilităţilor parţiale, după formula: 
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30

30

11


  t

DABt

n

t

DABt

DAB

R

n

R

R  

Calculele efectuate în tabelul nr. 1 ne-au condus la rezultatul de 0,0223% pentru 

rentabilitatea medie zilnică a depozitului analizat. 

Interpretare: 

1. Evoluţia rentabilităţilor parţiale 

 După cum am specificat, rentabilităţile parţiale ale depozitului la termen de o lună sunt 

0% pe parcursul lunii şi 0,67% la finalul lunii, atunci când depozitul ajunge la maturitate. 

Rentabilitatea în ultima zi coincide cu rata dobânzii lunară pentru depozitul realizat. 

2. Situarea rentabilităţii medii faţă de rentabilităţile parţiale 

Rentabilitatea medie este identică cu rata dobânzii zilnică. 

3. Excepţiile 

Rentabilitatea parţială maximă s-a înregistrat, aşa cum am explicat pe 31.05.2010 şi 

este R30 = 0,67%. 

Rentabilitatea parţială minimă s-a înregistrat în restul lunii şi este 0,00%. 

Rentabilitatea medie este influenţată de rentabilităţile nule pe care le înregistrază 

investitorul de-a lungul perioadei analizate. 

 

Riscul plasamentului la Alpha Bank într-un depozit la o lună, în mai 2010, se 

determină utilizând indicatorii statistici dispersie sau varianţă (σ2) şi abatere medie pătratică 

sau deviaţie standard (σ). Formula de calcul pentru dispersie este următoarea: 

   

291

30

1

2

1

2

2











 t

DABDABt

n

t

DABDABt

DAB

RR

n

RR

  

Tabelul de calcul nr. 1 ne-a condus la un rezultat de 0,00000150 pentru pentru riscul 

plasamentului, măsurat prin dispersie sau: 

42 10*0150.0 DAB  

Abaterea medie pătratică, al doilea indicator care permite măsurarea riscului 

plasamentului la Alpha Bank, se determină extrăgând radicalul din dispersie după cum 

urmează: 
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%1223.010*0150.0

29

4

30

1

2

2 



 


t

DABDABt

DABDAB

RR

  

 

Interpretare: Ricul de 0,1223% este un risc acceptat de investitorii cu aversiune faţă 

de risc şi deci vor prefera acest plasament cu rentabilitatea medie de 0,0223%. 

 

b) estimarea rentabilităţii depozitelor bancare 

Rentabilitatea medie ( DABR ) de 0,0223% şi riscul plasamentului de 0,1223%, măsurat 

cu abaterea medie pătratică (
DAB ), în luna mai 2010, ne permit să estimăm, cu o probabilitate 

de 99,74%, în ce interval se va încadra rentabilitatea depozitului la termen de o lună la Alpha 

Bank în luna următoare, iunie 2010. Intervalul are forma: 

DABDABtDABDAB RRR  33 


, 

unde: Rt+ reprezintă rentabilitatea estimată pentru perioada următoare, respectiv luna 

iunie 2010. 

Înlocuind datele determinate anterior, obţinem: 

0,0223% - 3*0,1223% ≤ Rt+ ≤ 0,0223% + 3*0,1223% 

-0,3446% ≤ Rt+ ≤ 0,3892% 

Cum situaţia unei dobânzi bancare negative nu poate corespunde realităţii, capătul din 

stânga al intervalului trebuie transformat în 0. 

Aşadar, putem estima cu o probabilitate de 99,74% că, în luna iunie 2008, 

rentabilitatea depozitului la o lună la Alpha Bank se va încadra în intervalul (0,00% ; 

0,3892%). 

 

LUCRAREA NR.2 

Rentabilitatea şi riscul acţiunii SIF IV în luna mai 2010 

 

a) Rentabilitatea acţiunii SIF IV 

Rentabilităţile parţiale (zilnice) ale acţiunii SIF IV se calculează pe baza preţurilor de 

închidere înregistrate în şedinţele de bursă din zilele bursiere ale lunii mai 2010, consemnate 

în rapoartele de tranzacţionare publicate de Bursa de Valori Bucureşti. 
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100*
1

1

IVSIFt

IVSIFtIVSIFt

IVSIFt
P

PP
R




 , unde: 

- 1,1  Tt reprezintă ziua bursieră din luna mai pentru care se calculează 

rentabilitatea parţială. Pentru zilele fără şedinţă de tranzacţionare se preiau datele din ziua 

anterioară; 

- T reprezintă numărul de zile din luna mai, respectiv 31; 

-
IVSIFtP  reprezintă preţul de închidere al acţiunii SIF IV în ziua t; 

- 
IVSIFtP

1
reprezintă preţul de închidere al acţiunii SIF IV în ziua bursieră anterioară 

zilei t. 

Tab. 2 – Tabel de calcul pentru rentabilitatea şi riscul plasamentului 

în acţiunea SIF IV în mai 2010 

Ziua bursieră IVSIFtP  
Nr. interv. 

(t) 
IVSIFtR (%) 

IVSIFIVSIFt RR    2IVSIFIVSIFt RR   

01.mai 1,6300  - - - 

02.mai 1,6300 1 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

03.mai 1,6300 2 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

04.mai 1,6300 3 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

05.mai 1,7000 4 4,2945% 4,0102% 0,00160813 

06.mai 1,7000 5 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

07.mai 1,7500 6 2,9412% 2,6569% 0,00070589 

08.mai 1,7100 7 -2,2857% -2,5700% 0,00066051 

09.mai 1,6000 8 -6,4327% -6,7171% 0,00451191 

10.mai 1,6000 9 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

11.mai 1,6000 10 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

12.mai 1,5800 11 -1,2500% -1,5343% 0,00023541 

13.mai 1,5300 12 -3,1646% -3,4489% 0,00118948 

14.mai 1,6100 13 5,2288% 4,9444% 0,00244474 

15.mai 1,6900 14 4,9689% 4,6846% 0,00219457 

16.mai 1,7100 15 1,1834% 0,8991% 0,00008084 

17.mai 1,7100 16 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

18.mai 1,7100 17 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

19.mai 1,6900 18 -1,1696% -1,4539% 0,00021139 

20.mai 1,6700 19 -1,1834% -1,4678% 0,00021543 

21.mai 1,6900 20 1,1976% 0,9133% 0,00008341 

22.mai 1,6500 21 -2,3669% -2,6512% 0,00070288 

23.mai 1,6300 22 -1,2121% -1,4964% 0,00022393 

24.mai 1,6300 23 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

25.mai 1,6300 24 0,0000% -0,2843% 0,00000808 
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26.mai 1,6600 25 1,8405% 1,5562% 0,00024217 

27.mai 1,7100 26 3,0120% 2,7277% 0,00074405 

28.mai 1,7000 27 -0,5848% -0,8691% 0,00007554 

29.mai 1,7500 28 2,9412% 2,6569% 0,00070589 

30.mai 1,7600 29 0,5714% 0,2871% 0,00000824 

31.mai 1,7600 30 0,0000% -0,2843% 0,00000808 

 
  

  30/ 0,2843% 
   29/ 0,00058391 

 

 Rentabilitatea medie se calculează ca medie aritmetică a rentabilităţilor parţiale, după 

următoarea formulă: 

30

30

11


  t

IVSIFt

n

t

IVSIFt

IVSIF

R

n

R

R  

 Unde: n = T-1 = numărul de intervale luate în considerare în luna mai, respectiv 30. 

 În urma calculelor efectuate în tabelul nr. 2 s-a determinat rentabilitatea medie a 

acţiunii SIF IV în luna mai 2010 %2843.0IVSIFR . 

 Datele obţinute ne permit reprezentarea grafică a rentabilităţilor parţiale (zilnice) şi a 

rentabilităţii medii pentru acţiunea SIF IV în luna mai 2010. 

 

Fig. 2 – Evoluţia rentabilităţilor parţiale şi rentabilitatea medie 

pentru acţiunea SIF IV în luna mai 2010 
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Interpretare: 

1. Evoluţia rentabilităţilor parţiale 

 După cum se poate observa din grafic, rentabilităţile parţiale au scăzut de mai multe 

ori decât au crescut: 11 (+); 14 (-); 5 (0), ceea ce ne conduce la concluzia înregistrării unui 

trend descendent pentru rentabilităţile parţiale ale acţiunii SIF IV în luna mai 2010. 

2. Situarea rentabilităţii medii faţă de rentabilităţile parţiale 

Rentabilitatea medie este pozitivă, dar foarte apropiată de 0 deoarece numărul de  

rentabilităţile parţiale pozitive este egal cu numărul celor negative şi au amplitudini similare. 

Acest fapt ne conduce la concluzia că influenţa rentabilităţilor pozitive asupra rentabilităţii 

medii a fost compensată, dar nu neutralizată de influenţa rentabilităţilor negative. 

3. Excepţiile 

Rentabilitatea parţială maximă s-a înregistrat pe 14.05.2010 şi este R13 = 5,2288%. 

Rentabilitatea parţială minimă s-a înregistrat pe 09.05.2010 şi este R8=-6,4327%. 

Cele două rentabilităţi extreme se află de o parte şi de alta a rentabilităţii medii la 

distanţe relativ egale. Nu se poate constata influenţa preponderentă a uneia sau alteia dintre 

rentabilităţile extreme. 

b) Riscul acţiunii SIF IV 

Riscul plasamentului în acţiunea SIF IV în luna mai 2010 se determină utilizând 

indicatorii statistici dispersie sau varianţă (σ2) şi abatere medie pătratică sau deviaţie standard 

(σ). Formula de calcul pentru dispersie este următoarea: 

   

29

%2843.0

1

30

1

2

1

2

2











 t

IVSIFt

n

t

IVSIFIVSIFt

IVSIF

R

n

RR

  

Tabelul de calcul nr. 2 ne-a condus la un rezultat de 0,00058391 pentru pentru riscul 

plasamentului, măsurat prin dispersie sau: 

42 10*8391.5 IVSIF  

Abaterea medie pătratică, al doilea indicator care permite măsurarea riscului 

plasamentului în acţiunea SIF IV, se determină extrăgând radicalul din dispersie după cum 

urmează: 

 
%4164.210*8391.5

29

%2843.0
4

30

1

2

2 



 


t

IVSIFt

IVSIFIVSIF

R

  

Interpretare: Fiind un plasament pe piaţa de capital, plasamentul în acţiunea SIF IV 
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are un risc de 2,4164%, mare comparativ cu cel al depozitelor analizate la lucrarea anterioară, 

însă permite şi obţinerea unei rentabilităţi medii superioare: 0,2843%, fapt ce ar putea 

constitui un impuls pentru investitorii care îşi asumă riscuri. 

c) Estimarea rentabilităţii acţiunii SIF IV 

Rentabilitatea medie ( IVSIFR ) de 0,2843% şi riscul plasamentului de 2,4164% măsurat 

cu abaterea medie pătratică ( IVSIF ) în luna mai 2010 ne permit să estimăm, cu o probabilitate 

de 99,74%, în ce interval se va încadra rentabilitatea acţiunii SIF IV în luna următoare, iunie 

2010. Intervalul are forma: 

IVSIFIVSIFtIVSIFIVSIF RRR  33 


, 

unde: Rt+ reprezintă rentabilitatea estimată pentru perioada următoare, respectiv luna 

iunie 2010. 

Înlocuind datele determinate anterior, obţinem: 

0,2843% - 3*2,4164% ≤ Rt+ ≤ 0,2843% + 3*2,4164% 

-6,9649% ≤ Rt+ ≤ 7,5335% 

Aşadar, putem estima cu o probabilitate de 99,74% că, în luna iunie 2010, 

rentabilitatea acţiunii SIF IV se va încadra în intervalul (-6,9649% ; 7,5335%).  

 

LUCRAREA NR.3 

Rentabilitatea şi riscul Fondului Mutual Orizont in luna mai 2010 

a) Rentabilitatea şi riscul unităţii de fond a Fondului Mutual Orizont in luna mai 

2010 

a.1.) Rentabilitatea plasamentului în unităţi de fond ale Fondului Mutual Orizont, 

administrat de societatea Aviva Investors (Rt FMO) se determină pe baza valorilor zilnice 

înregistrate de valoarea unitară a activului net, folosind următoarea formulă: 

100*
1

1

FMOt

FMOtFMOt

FMOt
VAN

VANVAN
R




  

Unde: 

- 1,1  Tt  reprezintă ziua din luna mai pentru care se calculează rentabilitatea 

parţială; 

- T reprezintă numărul de zile din luna mai, respectiv 31; 

- VANt FMO reprezintă valoarea activului net unitară în ziua t din luna mai 2010; 
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- VANt-1 FMO reprezintă valoarea activului net unitară în ziua anterioară zilei pentru 

care se calculează rentabilitatea plasamentului. 

În tabelul de calcul nr. 3 sunt calculate rentabilităţile parţiale ale plasamentului în 

unităţi de fond ale Fondului Orizont pe baza formulei menţionată anterior. 

Tab. 3 – Tabel de calcul pentru rentabilitatea şi riscul plasamentului 

în unităţi ale fondului mutual Orizont in luna mai 2010 

Data FMOtVAN  
FMOtR  FMOFMOt RR    2FMOFMOt RR   

01,05,2008 15,46 - - - 

02,05,2008 15,46 0,000% -0,024% 0,00000006 

03,05,2008 15,46 0,000% 0,000% 0,00000000 

04,05,2008 15,46 0,000% 0,000% 0,00000000 

05,05,2008 15,47 0,065% 0,065% 0,00000042 

06,05,2008 15,48 0,065% 0,065% 0,00000042 

07,05,2008 15,48 0,000% 0,000% 0,00000000 

08,05,2008 15,49 0,065% 0,065% 0,00000042 

09,05,2008 15,49 0,000% 0,000% 0,00000000 

10,05,2008 15,49 0,000% 0,000% 0,00000000 

11,05,2008 15,49 0,000% 0,000% 0,00000000 

12,05,2008 15,49 0,000% 0,000% 0,00000000 

13,05,2008 15,50 0,065% 0,065% 0,00000042 

14,05,2008 15,51 0,065% 0,065% 0,00000042 

15,05,2008 15,51 0,000% 0,000% 0,00000000 

16,05,2008 15,52 0,064% 0,064% 0,00000042 

17,05,2008 15,52 0,000% 0,000% 0,00000000 

18,05,2008 15,52 0,000% 0,000% 0,00000000 

19,05,2008 15,52 0,000% 0,000% 0,00000000 

20,05,2008 15,53 0,064% 0,064% 0,00000042 

21,05,2008 15,54 0,064% 0,064% 0,00000041 

22,05,2008 15,54 0,000% 0,000% 0,00000000 

23,05,2008 15,54 0,000% 0,000% 0,00000000 

24,05,2008 15,54 0,000% 0,000% 0,00000000 

25,05,2008 15,54 0,000% 0,000% 0,00000000 

26,05,2008 15,55 0,064% 0,064% 0,00000041 

27,05,2008 15,56 0,064% 0,064% 0,00000041 

28,05,2008 15,56 0,000% 0,000% 0,00000000 

29,05,2008 15,57 0,064% 0,064% 0,00000041 

30,05,2008 15,57 0,000% 0,000% 0,00000000 

31,05,2008 15,57 0,000% 0,000% 0,00000000 

 
   30/ 0,0236% 

   29/ 0,00000016 
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Rentabilitatea medie se determină folosind media aritmetică a rentabilităţilor parţiale, 

după următoarea formulă: 

30

30

11


  t

FMOt

n

t

FMOt

FMO

R

n

R

R  

unde: n reprezintă numărul de intervale din luna mai pentru care se calculează 

rentabilităţile parţiale, respectiv 30. 

Cu ajutorul tabelului de calcul nr. 3, rezultatul obţinut pentru rentabilitatea medie a 

plasamentului în unităţile de fond ale Fondului Mutual Orizont în luna mai 2010 este 

0,0236%. 

Pe baza datelor calculate anterior, putem reprezenta grafic evoluţia rentabilităţilor 

parţiele şi a rentabilităţii medii pentru plasamentul în unităţi de fond Orizont în mai 2010:  

Fig. 3 - Evoluţia rentabilităţilor parţiale şi rentabilitatea medie 

pentru plasamentul în unităţi de fond ale  

Fondului Mutual Orizont în luna mai 2010 

 

Interpretare: 

1. Evoluţia rentabilităţilor parţiale 

Reprezentarea grafică ne sugerează faptul că rentabilităţile parţiale au crescut şi au 

scăzut de acelaşi număr de ori: 7 ori: 7 (+); 7(-); 15(0) , ceea ce ne sugerează un trend 

constant în evoluţia acestora. 
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2. Situarea rentabilităţii medii faţă de rentabilităţile parţiale 

Cum rentabilităţile parţiale au fost pozitive sau nule, era de aşteptat ca rentabilitatea 

medie să fie pozitivă. Graficul ne indică situarea tuturor rentabilităţilor pozitive, în număr de 

11, aproximativ la acelaşi nivel, respectiv 0,065% sau 0,064%, imprimând chiar o regularitate 

în reprezentare. Rentabilităţile nule sunt în număr mai mare: 19, astfel că rentabilitatea medie 

să situează mai aproape de 0 decât de valorile maxime.  

3. Excepţiile 

Nu putem vorbi de excepţii în evoluţia rentabilităţilor parţiale, ele situându-se în 

număr de 11 de o parte a rentabilităţii medii la 0,06 % şi în număr de 19 de cealaltă parte, la 

nivelul de 0%. 

 

a.2.) Riscul plasamentului în unităţile de fond ale Fondului Monetar Orizont în luna 

mai 2008 se determină utilizând indicatorii statistici dispersie sau varianţă (σ2) şi abatere 

medie pătratică sau deviaţie standard (σ). Formula de calcul pentru dispersie este următoarea: 

   

29

%0236.0
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Tabelul de calcul nr. 3 ne-a condus la un rezultat de 0,00000016 pentru riscul 

plasamentului, măsurat prin dispersie sau: 

42 10*0016.0 FMO  

Măsurarea riscului plasamentului în unitatea de fond Orizont folosind al doilea 

indicator - abaterea medie pătratică, presupune extragerea radicalului din dispersie după cum 

urmează: 

 
%0400.010*0016.0

29

%0236.0
4

30

1

2
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t

FMOt

FMOFMO

R

  

 

Interpretare: Riscul plasamentului în unităţi de fond ale Fondului Mutual Orizont are 

un nivel scăzut, fiind acceptat de investitorii cu o aversiune faţă de risc şi deci vor prefera 

acest plasament care le oferă şi o rentabilitate medie de 0,0236%. 

b) estimarea rentabilităţii unităţii de fond 

Rentabilitatea medie ( FMOR ) de 0,0236% şi riscul plasamentului de 0,0400% măsurat 

cu abaterea medie pătratică ( FMO ) pentru luna mai 2010 ne permit să estimăm, cu o 
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probabilitate de 99,74% în ce interval se va încadra rentabilitatea plasamentului în unităţi de 

fond Orizont în luna următoare, iunie 2010. Intervalul are forma: 

FMOFMOtFMOFMO RRR  33 


, 

unde: Rt+ reprezintă rentabilitatea estimată pentru perioada următoare, respectiv luna 

iunie 2010. 

Înlocuind datele determinate anterior, obţinem: 

0,0236% - 3*0,0400% ≤ Rt+ ≤ 0,0236% + 3*0,0400% 

-0,0964% ≤ Rt+ ≤ 0,1436% 

Putem estima cu o probabilitate de 99,74% că, în luna iunie 2010, rentabilitatea 

plasamentului în unităţile de fond Orizont se va încadra în intervalul (-0,0964% ; 0,1436%).  

 

LUCRAREA NR.4 

Rentabilitatea şi riscul plasamentelor în euro în luna mai 2010 

 

a) rentabilitatea plasamentelor în euro 

Rentabilităţile parţiale ale plasamentului în euro în luna mai se determină pe baza 

următoarei formule: 

100*
1

1

EURt

EURtEURt

EURt
Cv

CvCv
R




 , 

unde: 

- t = 1;1 T , reprezintă numărul de zile din luna mai 2010 pentru care se calculează 

rentabilităţile parţiale ale plasamentului în EUR; 

- T reprezintă numărul de zile din luna mai, respectiv 31; 

- 
EURtCv  reprezintă cursul de schimb de referinţă RON/EUR calculat de BNR în 

ziua t sau, pentru zilele fără activitate pe piaţa de schimb, este ultimul curs de 

referinţă calculat de BNR; 

- EURtCv 1  reprezintă cursul de schimb de referinţă RON/EUR din ziua anterioară 

zilei în care se calculează rentabilitatea plasamentului.   

Rentabilităţile parţiale pentru plasamentul în euro în luna mai 2010 sunt determinate în 

tabelul de calcul nr. 4: 
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Tab. 4 – Tabelul de calcul al rentabilităţii şi riscului 

plasamentului în euro în luna mai 2010 

Data 
EURtCv  

Nr. interv. (t) 
EURtR  EUREURt RR    2EUREURt RR   

01.mai 3,6759  - - - 

02.mai 3,6467 1 -0,7944% -0,7452% 0,00005553 

03.mai 3,6467 2 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

04.mai 3,6467 3 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

05.mai 3,6323 4 -0,3949% -0,3457% 0,00001195 

06.mai 3,6506 5 0,5038% 0,5530% 0,00003058 

07.mai 3,6615 6 0,2986% 0,3477% 0,00001209 

08.mai 3,6816 7 0,5490% 0,5981% 0,00003577 

09.mai 3,6952 8 0,3694% 0,4186% 0,00001752 

10.mai 3,6952 9 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

11.mai 3,6952 10 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

12.mai 3,6775 11 -0,4790% -0,4298% 0,00001848 

13.mai 3,6632 12 -0,3889% -0,3397% 0,00001154 

14.mai 3,6678 13 0,1256% 0,1747% 0,00000305 

15.mai 3,6645 14 -0,0900% -0,0408% 0,00000017 

16.mai 3,6573 15 -0,1965% -0,1473% 0,00000217 

17.mai 3,6573 16 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

18.mai 3,6573 17 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

19.mai 3,6347 18 -0,6179% -0,5688% 0,00003235 

20.mai 3,6361 19 0,0385% 0,0877% 0,00000077 

21.mai 3,6412 20 0,1403% 0,1894% 0,00000359 

22.mai 3,6767 21 0,9750% 1,0241% 0,00010488 

23.mai 3,6755 22 -0,0326% 0,0165% 0,00000003 

24.mai 3,6755 23 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

25.mai 3,6755 24 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

26.mai 3,6698 25 -0,1551% -0,1059% 0,00000112 

27.mai 3,6731 26 0,0899% 0,1391% 0,00000193 

28.mai 3,6716 27 -0,0408% 0,0083% 0,00000001 

29.mai 3,6499 28 -0,5910% -0,5419% 0,00002936 

30.mai 3,6213 29 -0,7836% -0,7344% 0,00005394 

31.mai 3,6213 30 0,0000% 0,0492% 0,00000024 

 
  

  30/ -0,0492% 
   29/ 0,00001479 

  

 Rentabilitatea medie a plasamentului în euro ( EURR ) se determină folosind următoarea 

formulă: 
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30

11


  t

EURt

n

t

EURt

EUR

R

n

R

R  

unde: n reprezintă numărul de intervale din luna mai 2010 pentru care se calculează 

rentabilităţile parţiale ale plasamentului în euro, respectiv 30. 

 Calculele din tabelul nr. 4 ne conduc la un rezultat negativ, respectiv -0,0492% pentru 

rentabilitatea medie a plasamentului în euro în luna mai 2010. 

Pe baza datelor calculate anterior, putem reprezenta grafic evoluţia rentabilităţilor 

parţiale şi a rentabilităţii medii pentru plasamentul în unităţi de fond Orizont în mai 2010: 

 

Fig. 4 – Evoluţia rentabilităţilor parţiale şi rentabilitatea medie  

pentru plasamentul în euro în luna mai 2010 

 

 

 

Interpretare: 

1. Evoluţia rentabilităţilor parţiale 

Rentabilităţile parţiale ale plasamentului în EUR în luna mai 2010 după cum se poate 

observa în reprezentarea grafică au avut doar 12 creşteri, faţă de 13 scăderi: 12 (+); 13(-); 

4(0), ceea ce imprimă o tendinţă de scădere în evoluţia acestora. 

2. Situarea rentabilităţii medii faţă de rentabilităţile parţiale 

Rentabilitatea medie, cu valoarea de -0,0492%, este puternic influenţată de 
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28
.m

ai

29
.m

ai

30
.m

ai

Rentabilitatile partiale ale
plasamentului in EUR inluna
mai 2010

Rentabilitatea medie a
plasamentului in EUR in luna
mai 2010
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rentabilităţile negative înregistrate în 13 din cele 30 de intervale de calcul considerate, astfel 

că ea înregistrează tot o valoare negativă.  

3. Excepţiile 

Rentabilitatea parţială maximă este înregistrată în ziua de 22.05.2010 şi este R21 = 

0,9750%. 

Rentabilitatea parţială minimă este înregistrată în ziua de 30.05.2010 şi este R29 = -

0,7836%. 

Rezultă că nici una dintre rentabilităţile extreme nu a influenţat semnificativ 

rentabilitatea medie. 

 

b) Riscul plasamentului în euro în luna mai 2010 se determină utilizând indicatorii 

statistici dispersie sau varianţă (σ2) şi abatere medie pătratică sau deviaţie standard (σ). 

Formula de calcul pentru dispersie este următoarea: 

   

29

%0492.0

1

30

1

2

1

2

2











 t

EURt

n

t

EUREURt

EUR

R

n

RR

  

Tabelul de calcul nr. 4 ne-a condus la un rezultat de 0,00001479 pentru riscul 

plasamentului, măsurat prin dispersie sau: 

42 10*1479.0 EUR  

Măsurarea riscului plasamentului în euro folosind al doilea indicator - abaterea medie 

pătratică, presupune extragerea radicalului din dispersie după cum urmează: 

 
%3846.010*1479.0

29

%0492.0
4

30

1

2

2 



 


t

EURt

EUREUR

R

  

 

Interpretare: Riscul plasamentului pe piaţa de schimb nu este foarte mare comparativ 

cu celelalte forme de plasament analizate, astfel încât ar putea fi acceptat de investitorii cu 

aversiune la risc, în condiţiile obţinerii unei pierderi medii de 0,0492%. 

 

b) estimarea rentabilităţii plasamentului în euro 

Rentabilitatea medie ( EURR ) de -0,0492% şi riscul plasamentului de 0,3846% măsurat 

cu abaterea medie pătratică ( EUR ) pentru luna mai 2010 ne permit să estimăm, cu o 

probabilitate de 99,74%, în ce interval se va încadra rentabilitatea plasamentului în euro în 
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luna următoare, iunie 2010. Intervalul are forma: 

EUREURtEUREUR RRR  33 


 , 

unde: Rt+ reprezintă rentabilitatea estimată pentru perioada următoare, respectiv luna 

iunie 2010. 

Înlocuind datele determinate anterior, obţinem: 

-0,0492% - 3*0,3846% ≤ Rt+ ≤ -0,0492% + 3*0,3846% 

-1,2030% ≤ Rt+ ≤ 1,1046% 

Putem estima cu o probabilitate de 99,74% că, în luna iunie 2010, rentabilitatea 

plasamentului în euro se va încadra în intervalul (-1,2030% ; 1,1046%).  

 

LUCRAREA NR.5 

Performanţa plasamentelor pe pieţele financiare din România 

 

a) performanţa plasamentelor în depozite bancare, acţiuni, fonduri mutuale şi euro 

în funcţie de rentabilitate 

Comparaţia între rentabilităţile medii ale celor patru plasamente care au făcut obiectul 

analizei anterioare este realizată în tabelul următor: 

 

Tab. 5 - Rentabilităţile medii ale celor 4 plasamente în luna mai 2010 

Depozitul bancar Acţiunea SIF IV 
Unitatea de fond 

Orizont 
Euro 

0,0223% 0,2843% 0,0236% -0,0492% 

 

Relaţia între rentabilităţile medii ale celor patru plasamente este următoarea: 

EURDABFMOIVSIF RRRR   deoarece: 

0,2843% > 0,0236% > 0,0223% > -0,0492% 

Aşadar, rentabilitatea medie cea mai mare o oferă plasamentul pe piaţa de capital în 

acţiunea SIF IV. 

 

b) performanţa plasamentelor în depozite bancare, acţiuni, fonduri mutuale şi euro 

în termeni de rentabilitate şi risc utilizând indicele Sharpe (indicele BET FI) 

 Indicele Sharpe se calculează prin împărţirea primei de risc la abaterea standard, după 
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următoarea formulă: 

j

j

j

RFRR
S




  

unde: 

- j reprezintă activul în care se realizează plasamentul; 

- RFR este rata activelor fără risc; 

- jR  este rentabilitatea medie a plasamentului j; 

- j  este abaterea standard a plasamentului j. 

În exemplul nostru vom considera ca rată a activelor fără risc rata dobânzii la 

depozitul considerat în prima lucrare practică, respectiv 0,0223%. 

Astfel: 

SDAB = 0 RON / unitatea de risc 

 

1084.0
%4164.2

%0223.0%2843.0



IVSIFS RON / unitatea de risc 

 

0325.0
%0400.0

%0223.0%0236.0



FMOS  RON / unitatea de risc 

 

1859.0
%3846.0

%0223.0%0492.0



EURS  RON / unitatea de risc 

 

Interpretare: 

Plasamentul cel mai performant este plasamentul cu indicele Sharpe cel mai mare, 

deoarece indică o remunerare a unei unităţi de risc mai bună. Astfel, prin prisma indicelui 

Sharpe plasamentul optim este în acţiuni SIF IV. 

 

c) identificarea plasamentelor performante in funcţie de indicele Sharpe 

În plus, pentru aprecierea performaţei se compară indicele Sharpe al fiecărui 

plasament cu indicele Sharpe al portofoliului de piaţă. Vom considera ca portofoliu de piaţă 

indicele BET FI. Indicele Sharpe al indicelui bursier BET FI se determină după următoarea 

formulă: 
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FIBET

FIBET

FIBET

RFRR
S




  

 Aşadar, este nevoie să aflăm rentabilitatea medie şi riscul portofoliului de piaţă BET 

FI în luna mai 2010. 

 

Tab. 6 – Tabel de calcul al rentabilităţii şi riscului indicelui bursier BET FI 

Data Pt BET FI FIBETtR  
FIBETFIBETt RR   ( FIBETFIBETt RR  )2 

01.mai 52594,46 - - - 

02.mai 52594,46 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

03.mai 52594,46 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

04.mai 52594,46 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

05.mai 54316,24 3,2737% 3,0446% 0,00092693 

06.mai 53840,19 -0,8764% -1,1056% 0,00012223 

07.mai 53943,15 0,1912% -0,0379% 0,00000014 

08.mai 52647,51 -2,4019% -2,6310% 0,00069221 

09.mai 50829,44 -3,4533% -3,6824% 0,00135602 

10.mai 50829,44 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

11.mai 50829,44 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

12.mai 49629,04 -2,3616% -2,5908% 0,00067120 

13.mai 48542,69 -2,1889% -2,4181% 0,00058471 

14.mai 50592,40 4,2225% 3,9934% 0,00159469 

15.mai 53271,42 5,2953% 5,0662% 0,00256661 

16.mai 54149,50 1,6483% 1,4192% 0,00020141 

17.mai 54149,50 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

18.mai 54149,50 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

19.mai 54275,49 0,2327% 0,0035% 0,00000000 

20.mai 53553,17 -1,3308% -1,5600% 0,00024335 

21.mai 53222,71 -0,6171% -0,8462% 0,00007161 

22.mai 52224,35 -1,8758% -2,1049% 0,00044308 

23.mai 51874,00 -0,6709% -0,9000% 0,00008100 

24.mai 51874,00 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

25.mai 51874,00 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

26.mai 53128,61 2,4186% 2,1894% 0,00047936 

27.mai 54795,46 3,1374% 2,9083% 0,00084579 

28.mai 54451,00 -0,6286% -0,8578% 0,00007358 

29.mai 56030,14 2,9001% 2,6710% 0,00071341 

30.mai 56007,51 -0,0404% -0,2695% 0,00000726 

31.mai 56007,51 0,0000% -0,2291% 0,00000525 

 
   30/ 0,2291% 

   29/ 0,00040438 
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 Valorile de închidere ale indicelui Bet FI în zilele bursiere din luna mai 2010 sunt 

înscrise pe a doua coloană a tabelului de calcul şi sunt notate cu Pt BET FI. 

 Rentabilităţile parţiale se determină utilizând următoarea formulă: 

100*
1

1

FIBETt

FIBETtFIBETt

FIBETt
P

PP
R




  

Unde: 

- t = 1,1 T  reprezintă ziua din luna mai pentru care se calculează rentabilitatea 

parţială; 

- T reprezintă numărul de zile din luna mai 2010, respectiv 31; 

Rentabilitatea medie pentru indicele BET FI se determină astfel: 

30

30

11


  t

FIBETt

n

t

FIBETt

FIBET

R

n

R

R  

 Din calculele făcute în tabelul de calcul nr. 6 a rezultat o rentabilitate medie a indicelui 

bursier BET FI de 0,2291%. 

 Pentru calculul riscului folosim dispersia şi abaterea standard: 

   
4

30

1

2

1

2

2 10*0438.400040438.0
29

%2291.0

1

 










t

FIBETt

n

t

FIBETFIBETt

FIBET

R

n

RR

  

 

%0109.210*0438.4 42  
FIBETFIBET   

 Aşadar, indicele Sharpe pentru portofoliul de piaţă este: 

1028.0
%0109.2

%0223.0%2291.0



FIBETS  RON / unitatea de risc 

Interpretare: 

Plasamentul performant are o valoare a indicelui Sharpe mai mare decât valoarea 

indicelui Sharpe pentru indicele BET FI. Astfel, plasamentul în acţiunile SIF IV are indicele 

Sharpe mai mare decât cel al indicelui BET FI:  

SSIF IV = 0,1084 RON / unitatea de risc > SBET FI = 0,1028 RON / unitatea de risc, 

ceea ce ne poate conduce la aceeaşi concluzie ca la punctul b: în luna mai 2010 plasamentul 

pe piaţa de capital, în acţiuni SIF IV este cel mai performant. 

 


