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Analiza sinteticã a teoriilor privind portofoliul de titluri financiare
unicriteriale ºi multicriteriale

�

Leonardo Badea
Lector universitar doctor

Universitatea „Valahia” Târgoviºte

Abstract. This paper as a synthetic analyzis based on the Markowitz and Sharpe models deals with
the problem of portfolio trying to determine both the optimum proportion of titles and the influence of
a considered macroeconomic factor over their level of efficiency and risk. The improvement of these
models was made through the introduction of a new model, the APT model (Arbitrage Price Theory), as
a development of the uni-factorial CAPM model, in other words, the above-mentioned model only
constitutes a particular form of the APT model trying to establish a relationship between the individual
efficiency of a title from the portfolio and several macroeconomic factors. Also, this model involves the
identification of macroeconomic factors influencing the profitability of the titles and the determination
of the influence of these factors individually, through the application of the APT model.

Key words: systematic risk; capital market line; security market lines; correlation coefficient; volatility;
position coefficient; macroeconomic factor; risk-free asset.

�

Modelul unifactorial CAPM - Ipotezele modelului

Pentru prima datã modelul CAPM a fost prezentat în
versiunea sa clasicã de cãtre Sharpe [1964] urmat apoi de
comentariile lui Lintner [1965] ºi Mossin [1966,1973].

Ipotezele CAPM:
Prima ipotezã fundamentalã este acum cã investitorii

se preocupã de rentabilitatea speratã în strânsã legãturã cu
riscul asociat acestuia.

În al doilea rând existã un set de ipoteze tradiþionale
legate de perfecþiunea pieþei de capital:

� nu existã costuri de tranzacþie ºi active care sã nu fie
perfect divizibile;

� nu sunt impozitate dividendele ºi plusvalorile;
� numeroºi cumpãrãtori ºi vânzãtori intervin pe piaþã ºi

niciunul dintre ei nu pot avea influenþã asupra preþurilor;
� toþi investitorii pot obþine sume împrumutate la rata

dobânzii fãrã risc;
� orice informaþie necesarã pentru evaluarea corectã a

acþiunilor poate fi obþinutã în mod gratuit pentru toþi
investitorii;

�  perioada investiþiei este aceeaºi pentru toþi
investitorii, deciziile de investiþii sunt luate în acelaºi
moment;

�  toþi investitorii au aceleaºi anticipãri despre
performanþele viitoare ale titlurilor. Acest lucru semnificã
faptul cã ei sunt de acord cu rentabilitãþile sperate, dispersiile
ºi covarianþele asociate. Aceastã ipotezã poartã denumirea
de ipotezã „incertitudinii idealiste” (Mossin, 1966).

Prin introducerea activului fãrã risc în cadrul
portofoliului se aduc câteva noi elemente:

- rata dobânzii fãrã risc (Rf)
- prima de risc care este formatã din 2 componente:

a) riscul sistematic 




 −

M

fM

σ
RE

(1)

b) riscul specific (εi)
Modelul CAPM are meritul incontestabil al identificãrii

celor douã componente ale rentabilitãþii normale ale
oricãrui titlu riscant (Stancu, 1998).
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- Pentru portofolii diversificate: CML (capital market line)

p
M

fM
fp σ

σ
RE

RE ×
−

+= (2)

 E
p
 – speranþa de rentabilitate a portofoliului

- Pentru titluri individuale: SML (security market line)

( ) ifMfi βRERE ×−+= (3)

E
i
 – speranþa de rentabilitate a titlului „i”.

Formularea modelului
Se considerã combinaþia a 2 plasamente:
- un activ fãrã risc „f”;
- un portofoliu riscant „A”.
Fie x ponderea în portofoliu a activului fãrã risc.

Rentabilitatea portofoliului astfel construit este:

( ) Afpf Rx1RxR −+×= (4)

R
f
 – rentabilitatea activului fãrã risc;

R
A
 – rentabilitatea portofoliului „A”.

Dacã:
x = 1 ⇒ investitorii au efectuat plasamente numai în

active fãrã risc.
x = 0 ⇒ investitorii au efectuat plasamente numai în

active riscante.
x ∈  (0,1) ⇒ investitorii au efectuat plasamente în ac-

tive riscante ºi active fãrã risc.

Dispersia caracteristicã este stabilitã ca fiind:

( ) ( ) AffA
2
A

22
f

22
pf ρσσX12XAσX1σxσ −+−+= (5)

dar 0σ 2
f =

0σf =
astfel ( ) 2

A
22

pf σX1σ −=

Abaterea medie pãtraticã este datã de relaþia:

( ) Apf σX1σ −=
astfel:

A

pf

σ
σ

1X −= (6)

Înlocuind în expresia iniþialã a rentabilitãþii obþinem:

A
A

pf
f

A

pf
pf R

σ
σ

11R
σ
σ

1R ⋅





+−+×





−=

A

pf
Af

A

pf
fpf σ

σ
RR

σ
σ

RR +×−=

( )fA
A

pf
fpf RR

σ
σ

RR −+=

sau

pf
A

fA
fpf σ

σ
RR

RR ×
−

+= (7)

Figura 1. Combinaþia unui portofoliu de titluri financiare

riscante ca un activ fãrã risc

Relaþia 1 reprezintã toate combinaþiile posibile ce pot
fi obþinute cu privire la riscul ºi rentabilitatea portofoliului
care corespund diferitelor valori ale lui X, pornind de la
activele fãrã risc ºi activele riscante.

Aceastã relaþie se prezintã sub forma unei ecuaþii liniare,
în consecinþã combinaþiile de rentabilitate-risc se gãsesc
pe dreaptã.

Curba „S” reprezintã frontiera de eficienþã a activelor
riscante.

Oportunitãþile de investiþi sunt reprezentate de diferite
puncte de pe semidreaptã.

Rf 

RA 

Rpf 

σA 

σpf 

A 

X < 0 S 

Figura 2. Combinarea unui portofoliu de piaþã

cu un activ fãrã risc

Dupã cum se poate observa în figura 2, semidreapta R
f

tangentã la curba S reprezintã o posibilitate de investire
mai bunã pentru investitori sau, astfel spus, semidreapta
R

f
 va deveni acum frontiera de eficienþã; în cazul

combinãrii portofoliului de piaþã cu un activ neriscant.
Punctul pe care îl selecteazã fiecare investitor pe dreapta

RFM ºi prin urmare compoziþia pe care a dat-o portofoliului
sãu depinde de curbele de indiferenþã dintre rentabilitatea
speratã ºi risc.

Investitorii pentru care curbele de indiferenþã sunt I
1
, I’

1,

I’’
1 

vor alege portofoliul U ºi vor repartiza în cadrul
portofoliului lor o pondere aproximativã egalã între acþiunile

R pf 

    A  

B  
M  

S  
R f 

V  

U  

I1 ’’ 

I1 ’ 

I1  

I2 ’’ 

I2 ’ 

I2  
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selectate ºi activele fãrã risc. Din contrã, pentru aceia ale
cãror curbe de indiferenþã sunt I

2
, I’

2
, I’’

2
, investiþia se va

realiza în portofoliul M al pieþei, aceºtia împrumutându-se
pentru a investi mai mult decât averea lor iniþialã.

Modelul multifactorial APT de plasamente financiare
pe piaþã

Consideraþii generale
Pentru a putea aborda modelul APT este necesarã

înþelegerea câtorva aspecte legate de arbitraj în general,
APT fiind doar una din implicaþiile acestei teorii centrale
din finanaþe (a lipsei oportunitãþilor de arbitraj) printre
celelalte putându-se cita: teoria includerii oportunitãþilor
de paritatea puterii de cumpãrare, teoriile privind valoarea
firmei ºi gradul de îndatorare etc.

O oportunitate de arbitraj reprezintã o strategie de
investiþie ce garanteazã un rezultat pozitiv în cel puþin
una din stãrile naturii, fãrã posibilitatea unui rezultat
negativ ºi fãrã investiþie iniþialã.

Lipsa oportunitãþilor de arbitraj presupune ca, dat fiind
un portofoliu a cãrei valoare la momentul t este 0, Vt = 0,
nu existã nicio strategie admisibilã astfel încât la
momentul t + 1 sã fie Vt + 1 > 0 în cel puþin o stare. Dacã nu
existã oportunitãþi de arbitraj, se spune cã piaþa este viabilã.

Studiul modern al arbitajului este de fapt studiul
implicaþiilor ipotezei lipsei oportunitãþilor de arbitraj.
Aceastã ipotezã este naturalã, deoarece prezenþa arbitrajului
este incompatibilã cu echilibrul, mai precis cu existenþa
unei strategii optimale de gestiune a portofoliului pentru
orice agent ce preferã o avere mare uneia mai mici. De
aceea, în principiu, absenþa arbitrajului este implicaþia
directã a raþionalitãþii individuale a unui agent.

Legea preþului mic este de asemenea o implicaþie a
absenþei oportunitãþilor de arbitraj ce spune  în esenþã cã
douã active perfect substituibile trebuie sã se tranzacþioneze
la acelaºi preþ (cele douã teorii nu sunt însã echivalente).

Un principiu fundamental al finanþelor este realizarea
unui echilibru între risc  ºi rentabilitate. Cu excepþia cazului
în care managerul unui portofoliu  deþine informaþii
speciale, un portofoliu este de aºteptat sã-l „întreacã” pe
altul doar dacã este mai puþin riscant.

În prezent sunt doar douã teorii care oferã o fundamentare
riguroasã pentru mãsurarea relaþiei risc-rentabilitate:

- modelul CAPM al lui W. Sharpe (Sharpe, 1964);
- modelul ATP al lui S. Ross (Ross, 1976).
APT este mai general decât CAPM prin acceptarea unei

varietãþi de surse diferite de risc. Aceasta se explicã prin
faptul cã factori precum rata inflaþiei, rata dobânzii de piaþa
etc. au un impact important asupra volatilitãþii
beneficiarului de titluri financiare.

Modelul APT oferã gestionare a portofoliului cu
„instrumente” noi ºi cu uºurinþã, implementate astfel încât sã
controleze riscurile ºi sã mãreascã performanþa portofoliului.

Ambele modele – CAPM ºi APT – explicã faptul cã,
deºi numeroase forþe specifice firmei ºi mediului acesteia

pot influenþa profitul pe orice titlu individual, aceste efecte
tind sã se anuleze în largi ºi bine diversificate portofolii.
Aceastã anulare se numeºte „principiul diversificãrii” ºi
are o istorie îndelungatã în domeniul asigurãrilor.
Asemenea companiilor de asigurãri care, datoritã faptului
cã asigurã un numãr mare de indivizi, nu se poate spune cã
este în totalitate lipsitã de risc (calamitãþile naturale, de
exemplu, pot provoca pierderi mari pentru compania de
asigurãri), aºa ºi portofoliile mari, bine diversificate, nu
sunt lipsite de risc, pentru cã existã forþe economice comune
care îºi rãspândesc influenþele ºi care nu sunt eliminate
prin diversificare.

ªi în APT, aceste forþe comune se numesc riscuri
sistematice sau existente pe piaþã.

Potrivit CAPM, riscul sistematic depinde doar de
expunerea la riscul pieþei, aceastã expunere fiind mãsuratã
de model prin coeficientul β . Mai precis, dacã r

m
(t) este

rentabilitatea pieþei la momentul t, atunci, potrivit CAPM,
mãsurarea riscului activului ce are o rentabilitate r

i
(t) se

face prin coeficientul β :

Bi = cov [r
i
 (t), r

m
(t)] / var [r

m
(t)]. (8)

Prin expunere la risc se înþelege valoarea actualã a
tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le
suportã sau pe care le-ar suporta investitorul.

APT ia în considerare faptul cã nu existã nicio metodã
pentru a mãsura riscul sistematic. În timp ce APT este
complet general ºi nu specificã riscurile sistematice, sau
chiar câte asemenea riscuri existã, cercetãrile academice
sugereazã cã sunt câteva principale surse de risc care au
avut un anumit impact asupra beneficiarului titlurilor.
Aceste riscuri apar din schimbãrile neanticipate în
urmãtoarele variabile economice fundamentale:
încrederea investitorilor, rata dobânzii, inflaþia, un index
al pieþei.

Fiecare acþiune sau portofoliu este expusã la fiecare
dintre aceste riscuri sistematice. Modelul expunerii
economice pentru o acþiune sau portofoliu este denumit
„expunere la risc”.

Expunerile la risc sunt „rãsplãtite” pe piaþã cu un
portofoliu adiþional ºi astfel expunerea la risc determinã
performanþa ºi volatilitatea unui portofoliu bine
diversificat. Aceastã expunere ne mai indicã ºi cum se va
comporta în anumite situaþii un portofoliu.

Un manager de portofoliu poate controla aceastã
expunere la risc. Aceºti manageri au stiluri tradiþionale
diferite; rezultã deci cã ei au ºi expuneri inerent diferite la
risc. De aceea expunerea la risc a unui manager corespunde
unui stil APT particular.

Fiind dat orice stil APT (sau o anumitã modalitate de
expunere la risc), diferenþa dintre venitul aºteptat de un
manager de portofoliu ºi performanþa sa actualã este
atribuitã selecþiei titlurilor individuale, care se comportã
mai bine sau mai puþin bine decât era de aºteptat. Aceastã
performanþã defineºte selecþia APT.
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Ecuaþiile modelului de evaluare a activelor
financiare Arbitrage Price Theory(APT)

Modelul APT decurge din douã postulate de bazã:
Postulatul 1
În fiecare perioadã, diferenþa dintre venitul realizat (ac-

tual) ºi cel aºteptat pentru orice titlu este egal cu suma,
peste toþi factorii de risc, dintre expunerea la risc
(coeficientul β pentru acel factor de risc) multiplicatã cu
valoarea acelui factor de risc ºi un termen de eroare spe-
cific activului financiar:

r
i 
(t) – E[r

i
 (t)] = β

i1
f

j
(t) + ..... + β

ik
f

k
(t) +  ∈(t),  (9)

unde:
r

i
(t) – rentabilitatea totalã a titlului i (profit ºi divi-

dend) realizatã la sfârºitul perioadei t;
E[r

i
 (t)] – rentabilitatea speratã la începutul perioadei t

pentru activul i;
β

i1 
– expunerea la risc (prima de risc) la sfârºitul

perioadei pentru factorul de risc j,  j = 1,2, ....k;
f

j
(t) – preþul riscului (prima de risc la sfârºitul perioadei

pentru factorul de risc j;
∈(t) – valoarea riscului specificã activului i.
 β  mai poate fi definit ca fiind rentabilitatea marginalã

a activului i în raport cu rentabilitatea rezultatã ca urmare
a expunerii la riscul j.

Sã presupunem cã aºteptãrile la începutul perioadei
pentru toate realizãrile factorilor ºi pentru impactul spe-
cific sunt egale cu 0:

E[f
1
 (t)] = E[f

2
 (t)] = ... E[f

k
 (t)] = 0               (10)

De asemenea, sã presupunem cã riscul specific activelor
nu este corelat cu realizãrile factorilor, adicã:

cov [∈j (t), f
j
(t)] = 0               (11)

În cele din urmã, sã presupunem cã toate realizãrile
factorilor ºi riscurilor specifice activelor nu sunt corelate
în timp, adicã:

cov [f
j
(t), f

j
(t+1) ] = [∈

i 
(t), f

j
(t)] = 0,

pentru orice j = 1,....k, t # t+1.               (12)

Concluzia acestei condiþii: profiturile valorilor
mobiliare sunt generate de un factor liniar, cu adãugarea
cã factorii de risc înºiºi pot fi corelaþi (inflaþia ºi rata
dobânzii, de exemplu), aºa cum pot fi corelate ºi riscurile
specifice ale diferitelor titluri (de exemplu, cazul procedurii
unui eveniment neaºteptat care influenþeazã toate firmele
dintr-o anumitã industrie).

Postulatul 2
Conform acestuia, profiturile pur întâmplãtoare sunt

imposibile, aceasta datoritã faptului cã din cauza
competiþiei de pe pieþele financiare este imposibil pentru
un investitor sã obþinã o ratã a profitului aºteptatã pozitivã
asupra oricãrei combinaþii de active care sã-ºi asume un
risc sau fãrã sã se facã niºte investiþii nete de fonduri.

Este greu de imaginat orice model de comportament
financiar care nu ajunge la concluzia cã profiturile pur arbitrare
tind spre 0. Aceastã generalitate aduce multe avantaje.
APT-ul este lipsit de prezumþii restrictive privind preferinþele
ºi distribuþiile de profitabilitate, ºi oferã o fundamentare logicã
riguroasã privind legãtura rentabilitate-risc.

Fiind date postulatele 1 ºi 2, principala teoremã APT
(Stancu, 1998)  este aceea cã existã k + 1 numere p

0
, p

1
,…,p

k
,

nu toate egale cu 0, astfel încât rentabilitatea speratã pentru
activul i este aproximativ egalã cu p

0
 plus suma peste j a

β
ij
, înmulþit cu p

j
:

E[r
i
 (t)] ~ p

0 
+ β

ij
p

1 
+ ....+ β

ik
p

k                      
(13)

S-a dovedit cã aproximarea în ecuaþia (13) este suficient
de exactã (corectã), astfel încât orice eroare poate fi ignoratã
în aplicaþiile practice. Astfel, simbolul aproximãrii poate
fi luat cel al semnului egal, astfel:

E[r
i
(t)]=p

0
+ β

ij
p

1 
+ ....+ β

ik
p

k                      
(14)

Aici, p
j
 este prima de risc, care este determinatã de relaþia

dintre risc ºi rentabilitate.
O interpretare echivalentã a ecuaþiei (14) se face folosind

prin analogie celebra relaþie „qp = valoare” (unde q
reprezintã cantitatea, iar p preþul unitar). Dacã ne gândim
la β

ij
 ca fiind cantitatea riscului de tip j în activul I ºi p

j
 este

preþul riscului j, atunci produsul β
ij
p

j 
este valoarea

contribuþiei riscului de tip j la rentabilitatea speratã a
activului i. Dacã notãm cu V

ij
 aceastã valoare, atunci,

înlocuind în ecuaþia (14), obþinem cã suma tuturor valorilor
reprezintã beneficiul în exces obþinut (beneficiul sperat în
exces la asumarea unei rate a riscului j, pentru activul i):

E[r
i
 (t)] - p

0 
= V

i1
 + V

i2
 +…+ V

ik                      
(15)

Sã ne imaginãm un portofoliu direct diversificat, adicã
∈

p 
(t) = 0, care are expuneri la diferiþi factori de risc, adicã

β
pj
. Un astfel de portofoliu are riscul 0 ºi din relaþia (6)

rezultã deci cã rentabilitatea speratã este p. Deci p
0
 este

rata de rentabilitate speratã, lipsitã de risc.
Întregul APT este susþinut de substituirea relaþiei (14)

în relaþia (11):

r
i
(t) - p

0 
= β

ij
[p

1
 + f

1
 (t)] + ...+ β

ij 
[p

k
 + f

k
 (t)]                (16)

Acesta este un nivel al determinãrii rentabilitãþii sperate
unde CAPM ºi APT diferã clar. În CAPM, rentabilitatea
speratã se obþine în exces pentru un activ este egalã cu βCAPM

al acelui activ înmulþit cu rentabilitatea speratã a pieþei.
Un manager al portofoliului controleazã coeficientul β

al portofoliului prin selecþia activelor, cu adãugarea cã aºa
cum expunerea la un anumit factor de risc este, sã zicem,
sporitã, rentabilitatea speratã pentru acel portofoliu este
de asemenea sporitã. Astfel, expunerile la risc ºi, din acest
motiv, rentabilitatea speratã implicatã pentru un portofoliu
sunt determinate de selecþia activelor de cãtre manager.

Studiul modelelor de gestiune a portofoliilor ne aratã
faptul cã analiza gestiunii portofoliului de titluri se
realizeazã cu ajutorul modelului Markowitz, care permite,
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în urma corelãrii douã câte douã a activelor existente în
portofoliu, determinarea portofoliului cu varianþã minimã
absolutã. De asemenea, metoda Markowitz ne permite
determinarea frontierei de eficienþã care grupeazã
portofoliile ce prezintã cea mai bunã rentabilitate pentru
un anumit risc. Deºi greoaie ºi necesitând un numãr foarte
mare de informaþii, aceasta este prima metodã care permite
analiza financiarã a titlurilor aflate în portofoliu þinând
cont de corelaþia existentã între ele. Astfel, aceastã metodã
ne permite realizarea unui portofoliu optim pornind de la
o serie de ipoteze, ºi anume: se realizeazã investirea deplinã
a fondurilor disponibile; nu sunt permise operaþiunile short
sales; rentabilitatea ajustatã a portofoliului în funcþie de
risc constituie obiectivul investitorului. Prin interzicerea
vânzãrilor scurte se înþelege faptul cã nu sunt admise în
portofoliu ponderi negative ale titlurilor, altfel spus nu
poþi vinde titluri pe care nu le deþii. Pentru determinarea
oportunitãþilor de investiþii se parcurg urmãtoarele etape:
se determinã portofoliul cu varianþã minimã absolutã;
determinarea ponderilor titlurilor din portofoliu;
clasificarea portofoliilor în portofolii legitime ºi nelegi-
time; determinarea frontierei de eficienþã aplicându-se
principiul dominantei, adicã între douã portofolii care au
acelaºi risc se va alege portofoliul cu rentabilitatea cea
mai ridicatã sau între douã portofolii care au aceeaºi
rentabilitate se va alege portofoliul cu risc minim. Astfel,
determinarea unei linii optime de acþiune presupune
realizarea unei împãrþiri a ansamblului de soluþii posibile
în douã seturi care cuprind soluþiile eficiente ºi soluþiile
dominante, urmându-se apoi sã aibã loc determinarea
soluþiei eficiente care maximizeazã funcþia de utilitate a
investitorului ºi care are drept parametri rentabilitatea ºi
riscul portofoliului.

Totuºi, numãrul foarte mare de informaþii necesare
pentru aplicarea modelului, respectiv un numãr de dispersii
egal cu numãrul de titluri considerate (n) ºi un numãr de
covarianþe egal cu n(n-1/2), a determinat dezvoltarea acestui
model ºi a dus la apariþia unui model simplificat pentru
analiza portofoliului de cãtre Sharpe. Acesta propune o
nouã modalitate de evaluare a activelor financiare dupã
criterii obiective ale pieþei financiare; astfel, el propune
un model unifactorial, care presupune cã rentabilitatea
oricãrui titlu financiar este într-o relaþie liniarã cu un fac-
tor macroeconomic. Numãrul de informaþii necesare în
acest model este mult mai redus, fiind egal cu 3n+2. Acest
model eliminã gruparea titlurilor 2 câte 2 în cadrul
portofoliului ºi dã posibilitatea unei grupãri individuale
în funcþie de un factor macroeconomic ales, de obicei acesta
identificându-se cu rentabilitatea medie a pieþei.
Rentabilitatea aºteptatã a activului este influenþatã de doi
parametri: un coeficient de poziþionare ºi un indice de
volatilitate alãturi de un factor macroeconomic. Riscul
titlului se compune conform teoriei lui Sharpe din douã
pãrþi, ºi anume riscul sistematic, aferent pieþei de capital în
ansamblu ºi explicat prin dependenþa de factorul macro-
economic, ºi riscul specific fiecãrui titlu, care poate fi

înlãturat prin diversificare. Acest model, cunoscut ºi sub
denumirea de modelul diagonal, a dat posibilitatea
dezvoltãrii ulterioare a modelului CAPM, care stabileºte
existenþa posibilitãþii unei investiþii pe piaþa de capital în
active cu risc zero ºi cu o rentabilitate caracteristicã, de
obicei obligaþiunile emise de cãtre stat. Aceste modele
trateazã problema portofoliului urmãrind sã determine atât
proporþia optimã a titlurilor, cât ºi influenþa unui factor
macroeconomic considerat asupra nivelului de randament
ºi de risc ale acestora. CAPM a provenit din examinarea
comportamentului investitorilor într-un model de
economie ipoteticã în care aceºtia acþioneazã numai o
perioadã. În realitate investitorii acþioneazã pe mai multe
perioade, de aceea în examinarea empiricã a CAPM,
utilizând date de pe pieþele de capital, este necesar sã se
facã anumite ipoteze cu caracter de prezumþie. Una din
ipotezele de bazã este cã beta rãmâne constantã în timp.
Aceasta nu este o mãsurã suficient de rezonabilã, deoarece
riscul relativ al cash-flow-urilor este puþin probabil sã
rãmânã constant în timp fãrã a avea variaþii.

Existã o serie de inadvertenþe ale modelului la aplicarea
empiricã a acestuia, care afecteazã demersul de cuantificare
a rentabilitãþii ºi riscului titlurilor de valori mobiliare din
cadrul portofoliului.

Modelul presupune existenþa unui singur factor de
influenþã a rentabilitãþii unui titlu care de obicei este
considerat rentabilitatea generalã a pieþei, ceea ce nu
reprezintã o soluþie deoarece coeficienþii care se obþin sunt
foarte mici, sugerând ºi existenþa altor factori.

Aplicarea modelului presupune transparenþa ºi
gratuitatea informaþiilor bursiere, lucru care pe piaþa de
capital din România nu este posibil, în special datoritã
lipsei transparenþei ºi a costului ridicat al informaþiei.

Posibilitatea de a da ºi a lua cu împrumut sume de bani
la rata dobânzii fãrã risc ar fi o ipotezã care de altfel nu este
valabilã pentru piaþa financiarã din România, deoarece
dobânda este fluctuantã ºi de multe ori valoarea ei realã
este cu mult diferitã decât valoarea nominalã.

Absenþa fiscalitãþii ºi a costurilor de tranzacþie este o
altã ipotezã neverificatã datoritã fiscalitãþii schimbãtoare
ºi a costurilor mari de tranzacþionare, care afecteazã
relevanþa calculului matematic.

Atomicitatea plasamentelor financiare ºi orizontul
comun de previziune sunt ipoteze care se pot considera
îndeplinite, deºi anumite titluri pot fi influenþate prin
investirea unor sume mici.

Piaþa de capital din România nu oferã posibilitatea unor
anticipãri omogene datoritã lipsei de informaþii corecte ºi
de ceea anticipãrile investitorilor sunt în mod evident
diferite, iar plasamentele nu sunt perfect lichide.

Aceste limite ale modelului CAPM au determinat
necesitatea apariþiei unui model nou de gestiune a
rentabilitãþii ºi riscului valorilor mobiliare de plasament
care sã þinã seama ºi de aspectele legate de existenþa
influenþei mai multor factori macroeconomici, deci apariþia
modelelor multicriteriale. Modelul APT (Arbitrage Price
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Theory) a fost introdus ca o dezvoltare a modelului unifac-
torial CAPM, altfel spus modelul mai sus enunþat nu
constituie decât o formã particularã a modelului APT,
urmãrindu-se sã se stabileascã o legãturã între rentabilitatea
individualã a unui titlu din cadrul portofoliului ºi mai
mulþi factori macroeconomici. De asemenea, acest model
implicã identificarea factorilor macroeconomici cu
influenþã asupra rentabilitãþii titlurilor ºi stabilirea în mod
individual a influenþei acestor factori prin aplicarea
modelului APT.

 Modelul Arbitrage Price Theory este formulat de Ross,
care porneºte în construcþia lui de la ipoteza lipsei
oportunitãþilor de arbitraj, adicã existenþa unei strategii de
investiþii ce garanteazã un rezultat pozitiv în cel puþin una
din stãrile naturii, fãrã posibilitatea unui rezultat negativ
ºi fãrã investiþie iniþialã. Cea mai importantã implicaþie a
lipsei oportunitãþilor de arbitraj este existenþa unei legi de
evaluare liniarã ºi pozitivã, adicã existenþa unor preþuri
pozitive asociate unei stãri a naturii care duc la evaluarea
corectã a activelor. Existenþa unei legi de evaluare liniarã
ºi pozitivã implicã faptul cã orice operator liniar poate fi
reprezentat ca o sumã sau integralã dupã stãri a produsului
între preþuri ºi cantitãþi.

Relaþia liniarã prezentatã de Ross porneºte de ideea
conform cãreia existã un mecanism care genereazã rata
rentabilitãþii pentru activele financiare pornind de la
rentabilitatea aºteptatã a investiþiei iniþiale la care se adaugã
influenþa factorilor exogeni de forma factorilor
macroeconomici. Fiecare factor are un coeficient atribuit
în funcþie de importanþa lui ºi de modul în care concurã la
formarea preþului acþiunilor. Trebuie sã se foloseascã
metode de estimare care sã permitã stabilirea unor

intercorelaþii între rentabilitatea titlului financiar ºi evoluþia
factorilor macroeconomici. Pentru calcul s-a apelat la
matricea de covarianþã a rentabilitãþii activelor pe baza
seriilor dinamice ale acestora urmãrindu-se sã se calculeze
dispersiile rentabilitãþilor ºi covarianþele acestora ºi sã se
estimeze intuitiv factorii folosiþi în calculul matricial. Cea
mai importantã încercare de aplicare a modelului pe piaþa
internaþionalã a fost formulatã de Chen, Roll ºi Ross (Chen
et al., 1986) care au ales o serie de variabile
macroeconomice considerate mai importante: inflaþia,
ratele pe termen scurt ºi lung ale obligaþiunilor
guvernamentale ale SUA, rentabilitatea indicelui NYSE,
ratele de creºtere ale producþiei industriale. Calculele au
verificat modelul APT arãtând influenþa factorilor
macroeconomici pentru a explica rentabilitate ºi riscul
activelor care înregistreazã valori ce nu pot fi explicate
doar pe seama rentabilitãþii sperate a investiþiei efectuate.
Roll ºi Ross (Roll, Ross, 1980) au efectuat un studiu prin
care au grupat rentabilitãþile unui numãr de 1.260 acþiuni
de la NYSE ºi AMEX pe o perioadã de 10 ani în 42 grupe
a 30 active ºi au descoperit influenþe semnificative a trei
factori: ratele pe termen lung ale obligaþiunilor
guvernamentale, rentabilitatea medie a pieþei datã de indicii
bursieri, inflaþia. Aceste studii subliniazã faptul cã este
foarte greu de stabilit factorii macroeconomici cu impact
asupra rentabilitãþii titlurilor ºi, de asemenea, devine
discutabilã cuantificarea influenþei acestora.

Se poate observa astfel cã aplicarea modelului are drept
urmare identificarea factorilor macroeconomici,
identificarea titlurilor supuse observãrii, împãrþirea acestor
titluri în grupe omogene, aplicarea modelului pe o perioadã
de timp prestabilitã.
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