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Abstract. Although the field of modern finance has progressed impressively, it is still hard to explain
on a scientific basis why people behave nonrationally when dealing with money. The classic finance
assumes people rationalize and optimize their financial decisions. Behavioral Finance adds the impor-
tance of what investors should do and complements the mantra of classic finance with what people
actually do, in terms of economic decisions. The new field of Neuroeconomy investigates the subtle and
profound interactions within the human brain when faced with uncertainties of an economic decision.
The most basic psychological traits of human being (fear, anger, greed and altruism) stamp an indelible
mark on our decisions about money. The intellect (understanding a situation), reason (long term conse-
quences of the contemplated action) and emotion (the judge of the course of action) are all intercorrelated
resorts behind human decision making.

Key words: behavioral finance; investment portfolio; the psychology of risk.

�

Introducere

Domeniul finanþelor moderne a progresat impresionant
în ultima jumãtate de secol. Cu toate acestea, este încã
dificil de explicat în termeni ºtiinþifici de ce oamenii se
comportã nonraþional, în contextul administrãrii banilor.
Finanþele clasice pleacã de la premise de strictã raþionalitate
ºi optimizare a deciziilor financiar-monetare. Finanþele
comportamentale adaugã în ecuaþie ºi aspectele
psihologice ºi emoþionale ale deciziei. Aceasta se centreazã
pe identificarea ecartului preþ-valoare.

În prima parte, lucrarea încearcã sã justifice de ce
diferenþa preþ-valoare tinde atât de greu ºi rar cãtre zero. În
înþelegerea comportamentului jucãtorului investitor pe piaþã
se argumenteazã apoi cã apetitul la risc creºte exact la
momentul cel mai nepotrivit, tocmai atunci când capacitatea
de asumare de risc suplimentar este în scãdere. În continuare,
lucrarea face referire la coaliþiile neintenþionate de preþ ale
jucãtorilor investitori pe piaþã în condiþiile unor evenimente

semnificative (de exemplu, oferta publicã de acþiuni). Se
argumenteazã cã deciziile în contra trendului, dar cu
rezultate negative sunt mai penalizate decât sunt
recompensate cele cu rezultate pozitive. Insatisfacþia
rezultatului negativ, datorat unei decizii contrare trendului,
displace mult mai mult decât atrage eventuala satisfacþie de
pe urma unei decizii au contraire, dar cu rezultat pozitiv
faþã de trend. Influenþa factorilor psihologici în decizia
financiar-monetarã este exemplificatã printr-un studiu de
caz al contraperformanþei relative a unui portofoliu
administrat activ fatã de indicii bursieri BVB. În concluzie,
se argumenteazã influenþa semnificativã asupra
comportamentului ºi, implicit, a rezultatelor investiþionale
ale predilecþiilor emoþionale ºi cognitive ale jucãtorilor pe
piaþã. Finanþele comportamentale explicã uºor de ce
individul a luat o anumitã decizie, dar nu gãsesc la fel de
uºor ºi o explicaþie despre cum vor arãta ºi deciziile viitoare.
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Diferenþa dintre valoarea intrinsecã (estimatã,
aºteptatã, implicitã) ºi preþul de piaþã explicit al unui
titlu financiar ar putea fi zero (regula valorii actuale nete
nule) dacã toþi investitorii ar putea anticipa corect atât
valoarea intrinsecã a acþiunilor, cât ºi momentul
implementãrii deciziei investiþionale – temporizarea
precisã a momentelor de vânzare ºi cumpãrare. O astfel de
situaþie de echilibru financiar este posibilã doar pe o piaþã
financiarã eficientã (organizaþional, operaþional ºi
funcþional). Din multiplele investigaþii privind eficienþa
pieþelor financiare rezultã cã acest echilibru nu se
regãseºte în realitate. Diferenþa dintre preþ ºi valoare este
o mãsurã dinamicã, atât ca valoare, cât ºi ca sens ºi, practic,
acest ecart tinde foarte rar cãtre zero:

Figura 2. Mixul analizei financiare raþionale

De ce este important studiul comportamentul
jucãtorului investitor pe piaþã?

Ceea ce se numeºte informaþie de piaþã este de fapt un
set de date publice, prezentate în formã obiectivã. Aceste
date devin informaþie materialã (pot influenþa preþul titlului
financiar) în momentul în care se combinã cu cunoºtinþele,
experienþa practicã ºi evaluãrile investitorilor. Aceºtia
interpreteazã evenimentele ºi datele relevante pe douã
nivelurie cognitive:

1. nivelul intelectual de ordonare, procesare ºi analizã
a factorilor reali (datele economice) ºi

2. nivelul logic raþional al influenþelor pe care le pot
avea aceºti factori asupra celorlalþi jucãtori de pe piaþã.

Termenul de informaþie nu mai poate fi definit obiectiv
doar de pachetul de date relevant pentru piaþã la un mo-
ment dat, ci trebuie corelat cu volumul de cunoºtinþe
profesionale (intelectul uman) ºi cu dinamicile
interpersonale ale partenerilor (emoþia ºi sentimentul
acestora). Mai mult, existã un grad ridicat de
interdependenþã (dat de incertitudine ºi schimbare
continuã) între experienþele trecute (memoria
autobiograficã) ºi aºteptãrile despre viitor (raþiunea).
Trecutul ne influenþeazã modul cum interpretãm datele ºi
cum le selectãm dupã relevanþã ºi preponderenþã. Dacã se
adaugã în ecuaþia deciziei (a cãrei corectitudine va putea
fi estimatã doar ex-post) ºi presiunea de timp, rezultã cã
stresul decizional este un rezultat al incertitudinii asociate
interacþiunii raþionalului cu nonraþionalul.

Tema prezentatã este o pledoarie pentru disciplinã ºi
politicã coerentã de investiþii, încredere mai mare în
elementele de percepþie, emoþie ºi afect, acceptarea
nereuºitelor temporare (de exemplu menþinerea pe termen
mai lung a acþiunilor perdante pe termen scurt),
recunoaºterea din timp a profiturilor rezonabile în raport
cu riscul asumat (de exemplu vinderea acþiunilor
câºtigãtoare), supradiversificare(1), rebalansarea economicã
a portofoliului (cu scãderea rentabilitãþilor), concomitent
cu extinderea orizontului de timp.

Rebalansarea ineficientã ºi agresivã a portofoliului, mai
ales pe trendul general de scãdere a rentabilitãþilor, este
detrimentalã randamentului investiþional:

Figura 1. Ecartul dintre preþ ºi valoare tinde greu cãtre zero

Elemente de naturã sociologicã, psihologicã, de
asimetrie de informaþie etc. sunt doar câteva influenþe
la care diferenþa preþ – valoare rãspunde în mod continuu.
Analiza comportamentului financiar (behavioral fi-
nance) nu suplineºte evaluãrile standard: analiza
fundamentalã, tehnicã ºi de piaþã. În cadrul finanþelor
comportamentale, toate aceste abordãri analitice
fuzioneazã sinergic, în scopul susþinerii unei decizii
investiþionale informate. Analiza comportamentului
financiar relaxeazã condiþia convergenþei preþului cãtre
valoare. Între preþ ºi valoare pot exista diferenþe
sistematice, care pot fi exploatate de un investitor
disciplinat ºi raþional. Întrebarea fundamentalã al cãrei
rãspuns trebuie gãsit ºi susþinut empiric este: se poate
obþine extraprofit din exploatarea „ineficienþei“
comportamentale, cognitive ºi psihologice? Spre
deosebire de finanþele clasice, cele comportamentale iau
în calcul ºi elementele de percepþie, evaluare proprie ºi
emoþie implicate în luarea ºi asumarea deciziei
investiþionale. Emoþiile subiective dominã logica
obiectivã. Neuroºtiinþa modernã cautã motivaþiile
comportamentelor umane ºi susþine cã aspectul emoþional
este indispensabil în orice decizie, inclusiv cea financiarã.
Chiar ºi în cazul comportamentului perfect raþional,
emoþiile sunt determinante în luarea oricãrei decizii.
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Figura 3. Rentabilitatea efectivã a portofoliului are un trend

descrescãtor, la o rotaþie în creºtere a portofoliului

De teama privãrii de profit suplimentar, investitorii care
nu îºi pãstreazã cumpãtul ºi extrapoleazã simplist trendul
pe termen scurt îºi altereazã profilul psihologic de susþinere
a riscului pânã la un nivel periculos. În mod detrimental
pentru aceºtia, apetitul la risc creºte exact la momentul cel
mai nepotrivit, tocmai atunci când capacitatea de asumare
de risc suplimentar este în scãdere.

La celãlalt pol al erorilor sunt investitorii prea
încrezãtori în abilitãþile individuale. Aceºtia
supraestimeazã semnificaþia intelectului ºi a educaþiei
profesionale, pe o piaþã în care preþurile sunt, de regulã,
consecinþe neintenþionate ale acþiunilor unei mulþimi de
indivizi inteligenþi, instruiþi, determinaþi spre profit,
pregãtiþi psihic ºi emoþional ºi a cãror preocupare
principalã este menþinerea privilegiului de participant la
joc (securitatea profesionalã).

În general, cei care au succes pe termen lung în piaþã
câºtigã puþin, dar sistematic (sau oricum câºtigã mai mult
ºi de mai multe ori decât pierd). Acest succes vine nu pentru
cã aceºtia iau întotdeauna deciziile raþionale ºi corecte din
punct de vedere material, ci pentru cã îºi dozeazã ºi
focuseazã eficient energia pentru acces fruntaº la
informaþie, inovaþie, autenticitate profesionalã ºi adaptare
continuã la regulile schimbãtoare ale jocului bursei.

Coaliþiile neintenþionate fac diferenþa

Aplicarea disciplinatã a procedurilor, regulilor,
cutumelor de diversificare ºi alungire a orizontului de timp
al investiþiei, mixajul eficient între investiþia de venit ºi
cea de creºtere, considerarea tendinþei pe termen lung a
rentabilitãþilor de aºezare pe medie, urmãrirea momentului
de piaþã, studiul evenimentelor publice relevante,
observarea atentã a modificãrilor previziunilor de profit
sunt toate elemente care definesc calitatea procesului
investiþional, cea care face, în cele din urmã, diferenþa între

succes ºi pierdere. Managerii de portofoliu trebuie sã îºi
convingã sistematic angajatorii, angajaþii ºi publicul
investitor atât despre ideile lor originale, cât ºi despre
repetabilitatea competenþei lor investiþionale. Bursa este
un domeniu public-privat în care performanþa economicã
se poate mãsura ºi, deci, recompensa obiectiv, instantaneu
ºi transparent. Pentru rezultatele la 15 septembrie 2006
(BET, +16%, BET FI, – 5%), performanþa fondurilor
mutuale se aflã între – 6% ºi + 10%. Pe o piaþã alertã ºi
extrem de competitivã, cei care pierd 4% când indicele de
referinþã scade la – 6% sunt foarte bine vãzuþi, iar cei care
au reuºit doar 4% când indicele a crescut cu 6% pot fi
penalizaþi imediat, deci supravieþuirea ºi succesul lor
profesional depind de adaptabilitatea la comportamentul
ºi performanþa generalã ºi sistematicã a pieþei.

Tensiunea dintre autenticitate ºi adaptare genereazã
stresul profesional aducãtor de competiþie ºi valoare
adãugatã. Managerii de investiþii pot reduce acest stres
prin adaptare ºi conformitate la regulile grupului, faþã de
care sunt comparaþi în timp real (indicele de referinþã,
benchmark), prin integrare ºi mimicã a proceselor ºi
regulilor de investiþie general acceptate pe piaþã, la
momentul respectiv.

În mod paradoxal, coaliþiile neintenþionate ale
investitorilor formeazã evenimentele semnificative de pe
piaþã ºi nu invers. Creºterea în jur de 70% a acþiunilor
Transelectrica în prima lunã dupã IPO (ºi de 100%, în
octombrie), deºi atribuitã informal de cãtre micii jucãtori
ºi unii brokeri subestimãrii profiturilor cu 50%, înainte de
oferta publicã, este un exemplu de formare instantanee a
unei coaliþii de trend de preþ, în condiþiile speciale în care
cererea pentru acest titlu a fost superioarã ofertei. În acest
context, a fost doar necesar ca opinia de subevaluare ºi
contagiunea ideilor sã fie întreþinute de câteva grupuri de
investitori ºi preþul a urcat dramatic, în câteva sãptãmâni.

În general, pentru a se forma o coaliþie (neintenþionatã)
de preþ (dar nu neapãrat în sens anticompetiþional) este
necesarã o multiplicare a opiniei jucãtorilor de pe piaþã ºi,
deci, formarea unor aºteptãri mai mult sau mai puþin
uniforme despre titlul respectiv, deºi nu existã unanimitate
în privinþa metodei prin care s-a ajuns la acest cvasiconsens.
Spre exemplu, din punct de vedere tehnic, rapoartele de
evaluare pre IPO, despre oportunitatea investiþionalã oferitã
de TEL, nu au diferit foarte mult, în raport cu valoarea
actualã a veniturilor viitoare obtenabile de cãtre societatea
de utilitãþi publice. Tonul subevaluãrii dat de un relativ
consens s-a articulat ºi dezvoltat ca o miºcare psihologicã
de masã, cu fazele tipice de creºtere, stagnare ºi declin. În
primele douã sãptãmâni de la tranzacþionare, coaliþia de
trend de preþ, aflatã în perioada de creºtere exponenþialã, a
dominat platforma de comunicare cãtre ceilalþi participanþi
de pe piaþã, respectiv cei care nu au achiziþionat iniþial, dar
care, ulterior cotãrii, au fost gata sã accepte cererea crescutã
pentru aceste titluri. Nonconformiºtii au intrat prea târziu
pe piaþã ºi nu au putut decât sã priveascã de pe margine
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cum partea dominantã îºi marcheazã profiturile ºi intrã
apoi în faza de stagnare.

Rezultatul coaliþiei informale de preþ a fost o succesiune
de ºtiri, comunicate ºi informaþii pozitive despre titluri ºi,
respectiv, veniturile potenþiale ale companiei. Volumul
detaliilor a fost mai mare decât capacitatea de absorbiþie
informaþionalã a celorlalþi jucãtori pe piaþã, aºa încât
multitudinea de informaþii s-a redus în final la câteva idei
generale, de semnificaþie ºi relevanþã temporarã, care au
devenit paradigma investiþionalã a momentului despre
acþiunea respectivã.

Efectul de contagiune financiarã asupra întregii burse
în urcare nu s-a lãsat aºteptat ºi, ca în toate pieþele aflate în
perioade de creºtere, marea majoritate a acþiunilor au
crescut, în special datoritã cercului virtuos al creºterii ºi
optimismului generalizat. Pe acest platou pozitiv,
performanþa investiþionalã este atribuitã doar abilitãþilor
profesionale, deºi ar fi fost greu de construit ºi administrat
un portfoliu perdant pe o piaþã în creºtere generalizatã.
Consecutiv, s-a observat pe ordinele brokerilor o reacþie
exagerat de pozitivã la informaþiile care se conformau cu
tactica momentului (inventatã ºi promovatã de membrii
coaliþiei) ºi o reacþie pasivã la tot ceea ce ar fi contrazis
moda momentului (TEL: strong buy). Pe piaþa în scãdere,
reacþiile sunt opuse: exagerat de negative la informaþii
care confirmã trendul în scãdere ºi reacþii pasive la date
care contravin aºteptãrilor uniforme, stabilite de formatorii
de opinie pesimistã din coaliþie.

Deciziile în contra trendului, dar cu rezultate nega-
tive, sunt mai penalizate decât sunt recompensate cele
cu rezultate pozitive

Din punct de vedere practic, finanþele comportamentale
completeazã ºi nu suplinesc analiza tehnicã ºi
fundamentalã prin:

�  Analiza sistematicã a preþului, considerând
interdependenþa strânsã între experienþa ºi aºteptãrile
investitorului, evoluþia în timp, dar ºi momentul ºi pulsul
pieþei.

Schimbãrile lente de preþ nu sunt contagioase
emoþional, în schimb, cele care au o ratã de insinuare
constantã pot sugera jucãtorilor un trend. Modificarea
bruscã de preþ este atribuitã ºtirilor noi (negative sau
pozitive) ºi nu are un efect de duratã, odatã ce noul prag de
rezistenþã sau suport a fost stabilit.

� Analiza volumelor tranzacþionate este relevantã ºi
informativã investiþional, mai ales în contextul unei pieþe
cu adâncime scãzutã ca BVB.

În general, investitorii tind sã accepte trendul impus de
majoritate, decât sã contraargumenteze cu opiniile si
tranzacþiile au contraire proprii, astfel încât volumul
tranzacþionat este un bun indicator al trendului de mo-
ment al pieþii. Insatisfacþia rezultatului negativ, datorat
unei decizii contrare trendului, displace mult mai mult
decât atrage eventuala satisfacþie de pe urma unei decizii

au contraire, dar cu rezultat pozitiv faþã de trend.
Analiza investiþionalã de succes încearcã sã estimeze

preþurile ºi orizontul de previziune a acestora ºi se coreleazã
cu obþinerea constantã a rentabilitãþii în exces, singura
cifrã care reuºeºte sã convingã întotdeauna investitorii,
angajatorul, angajaþii.

Piaþa bursierã coteazã titlurile ca rezultat al interacþiunii
dinamice între datele economice, construcþiile intelec-
tual-informaþionale ale analiºtilor, dar ºi sensibilitatea
emoþionalã ºi psihologicã a investitorilor. Raþiunea
intervine pentru a ghida comportamentul ºi acþiunile
jucãtorului pe piaþã, în funcþie de:

� reþeaua de interese ºi compromisuri economice din
cadrul bursei (ca niºte consecinþe neintenþionate
ale acþiunilor intenþionate de formare a preþurilor
titlurilor cotate) ºi

� menþinerea unui status emoþional stabil, lipsit de
contradicþii, care sã permitã intelectului persoanei
investitor sã formuleze tactica investiþionalã care îi
pare cea mai fezabilã ºi care comportã riscurile cele
mai rezonabile, simplu de înþeles ºi de administrat.

Finanþele comportamentale asumã, în unele
circumstanþe, cã pieþele financiare ar putea fi ineficiente
informaþional, în primul rând datoritã influenþei factorilor
psihologici. Aceºti factori deviazã sistematic ºi
neproductiv deciziile financiare de la regulile raþionale.
Nu toate deviaþiile de la preþul arbitrajat la un moment dat
de piaþã sunt datorate nonraþionalitãþii, ci pot rezulta ºi
din dezechilibre temporare sau circumstanþiale între cerere
ºi ofertã. Spre deosebire de piaþa bunurilor, în general, bursa
nu susþine o relaþie directã dintre cerere ºi ofertã: când
cererea pentru o anumitã acþiune creºte (Transelectrica,
începutul lui septembrie), oferta s-ar putea sã scadã tocmai
pentru cã deþinãtorii de titluri, cei care au achiziþionat în
cadrul IPO, au speculat pe preþuri ulterioare mai mari ºi au
decis sã nu vândã, în momentul exprimãrii acestei cereri.

Acest proces autoreferenþial, caracterizat de feedback-ul
pozitiv al percepþiei deþinãtorilor de titluri, nu poate fi
explicat integral doar de fundamentele micro ºi
macroeconomice. O raþiune importantã, ce susþine procesul
decizional ºi acþiunea consecutivã, nu depinde de
optimizarea raportului cost/beneficiu, ci de atingerea ºi
menþinerea stãrii de echilibru ºi consonanþã emoþionalã a
decidentului investitor.

Jucãtorii de pe piaþã tranzacþionezã, de fapt, estimãri ºi
aºteptãri despre valoarea în viitor a titlurilor financiare, în
general prin douã metode:

1. analiza bazatã pe intelect ºi pe abilitatea de procesare
logicã a informaþiilor, metodã care formuleazã aºteptãri
privind cursul titlurilor în funcþie de date macroeconomice,
de sector, specifice firmei, dobânzi etc., pentru a ajunge la
valoarea corectã, intrinsecã a titlului ºi

2. estimarea comportamentul celorlalþi – element de
importanþã, atunci când deciziile ºi acþiunile partenerilor
pot avea influenþã decisivã asupra propriului succes(2)
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(Nash, 1950, pp. 48-49). În acest caz, formarea aºteptãrilor
subiective se face în condiþii de presiune de timp ºi
incertitudine omniprezentã.

Evenimentele publice ºi percepþia investitorilor despre
acestea sunt întâi categorizate ºi standardizate cognitiv
printr-un proces de codare logicã ºi acces ordonat ºi selectiv
la cunoºtinþele, amintirile ºi experienþele organizate în
memorie. Aºteptãrile despre impactul acestor evenimente
stimulante se formeazã apoi prin apel la registrul emoþional
istoric (memoria autobiograficã) al decidentului.
Procesarea informaþiilor are loc atât la nivel semantic
(cunoºtinþe acumulate), cât ºi la cel al memoriei
autobiografice (experienþele personale), în condiþii de
presiune de timp, stres, schimbare continuã ºi incertitudine.
Atitudinea jucãtorilor prezenþi pe piaþã ºi modul în care
aceºtia iau deciziile investiþionale se fundamenteazã nu
numai pe factorii determinanþi ai valorii, endogeni ºi
exogeni (rentabilitate, risc, duratã), dar ºi pe anticiparea
comportamentului celorlalþi investitori ºi a reacþiei acestora
faþã de aceºti factori.

Influenþa factorilor psihologici în decizia
financiar-monetarã

Într-o perspectivã simplificatoare, finanþele
comportamentale reprezintã integrarea economiei cu
psihologia ºi teoria deciziei. Erorile sistematice în luarea
deciziilor financiare sunt recurente ºi previzibile, în primul
rând, datoritã tendinþelor emoþionale ale persoanelor ac-
tive pe piaþã.

Din punct de vedere psihologic, investitorii sunt în
primul rând oameni. Distorsiunile atitudinale ale acestora
sunt evidenþiate, în linii mari, de trei tipuri de
comportament:

1. constrângerea datã de conflictul de agent (conflictul
de interese între managerul de portofoliu ºi clientul
investitor);

2. reacþiile emoþionale (preferinþe speciale, înclinaþii ºi
distorsiuni atitudinale: încrederea exageratã, teoria
irelevanþei prospectului final, riscul iraþional, aversiunea
la risc pe pierderi, avariþia ºi teama, regretul ºi teama de
regret, afectul etc.) ºi

3. erorile cognitive datorate aºteptãrilor incorecte sau
greºit administrate (iluzia opticã, ancorarea mentalã,
autoatribuirea, efectul de dispoziþie, compartimentarea
mentalã etc.).

Erorile mentale sistematice (erori cognitive) sunt
cauzate frecvent de abordãri heuristice – simplificãri logice
ºi reguli decizionale simpliste, folosite în rezolvarea
problemelor complexe. Când aceste abordãri decizionale
simpliste sunt folosite în situaþii nepotrivite, ele conduc la
erori mentale sistematice ºi previzibile, estimãri eronate
sau evaluãri nereuºite ale potenþialului investiþiilor. Aceste
erori cognitive nu se datoreazã niciunui aspect patologic,
sunt doar greºeli sistematice de logicã. Un exemplu la

îndemânã este (încã) dificultatea relativã cu care cetãþeanul
român transformã valorile din ROL în RON. Tipic, o sumã
de 1.000.000 RON este asociatã cu 1.000.000.000 ROL.

În ceea ce priveºte investiþiile, preþurile acþiunilor (sau
ale instrumentelor financiare, în general) sunt date atât de
aºteptãrile legate de evoluþia emitentului, cât ºi de percepþia
(estimatã, aºteptatã ºi greu modificabilã) despre modul cum
piaþa va privi aceastã evoluþie în viitor. Modificãrile în
aceste aºteptãri duc la modificãri ale preþului acþiunii.

În formarea previziunilor, oamenii se bazeazã pe
informaþii, proceduri de analizã ºi procesare a acestora.
Astfel, în acest proces de analizã a informaþiei, investitorii
fac greºeli sistematice de logicã, repetabile ºi previzibile,
care se datoreazã doar predispoziþiilor comportamentale ºi
psihologice. Consecinþa decizionalã a acestor înclinaþii
eronate este cã investitorul poate procesa greºit informaþia,
prin reacþii decizionale prea puternice sau prea slabe.
Reacþia întârziatã prea slabã rezultã, în principal, din douã
trãsãturi comportamentale omniprezente: încrederea prea
mare în propriile abilitãþi de analizã a informaþiei
disponibile ºi folosirea asertivã a cunoºtinþelor în
procesarea acestei informaþii. Ambele trãsãturi duc la
ancorarea cognitivã a individului, la captivarea lui în
opiniile sau crezurile anterioare. Un exemplu sugestiv de
ancorare este afiºarea preþurilor de vânzãtor, în ordinea
urmãtoare: preþul sugerat de producãtor > preþul redus al
distribuitorului > reducerea specialã de preþuri în aceastã
perioadã. Exemplificarea gradualã a celor trei valori
ancoreazã mental consumatorul, inducându-l sã creadã cã
are o oportunitate specialã de cumpãrare, acum.

În ambele cazuri, consensul despre previziuni este
distorsionat ºi, deci, preþul ataºat acestor previziuni este
incorect. Pe de altã parte, reacþia emoþionalã exageratã la
apariþia unei informaþii noi se datoreazã, în special,
fenomenului de reprezentativitate ºi generalizare: oamenii
tind sã extrapoleze informaþia existentã la un moment dat
(sau cea bazatã doar pe o singurã observaþie) ºi sã o
considere reprezentativã pentru o întreagã populaþie de
evenimente (stereotipie previzionalã).

În mod analog, reacþia exageratã se poate justifica ºi
prin propunerile Teoriei Prospectului(3) (Kahneman,
Tversky, 1979), care sugereazã cã atunci când plasamentul
investiþional se aflã în domeniul pierderilor, investitorii
pot deveni (în mod cvasinonraþional) chiar mai interesaþi
de asumare suplimentarã de riscuri.  Pregnanþa sau
preponderenþa informaþionalã a evenimentelor recente, cu
impact emoþional, financiar ºi social semnificativ se
manifestã în cazurile în care evenimente cu probabilitate
micã, dar cu efecte negative foarte mari par cã se pot
întâmpla mult mai frecvent decât în realitate(4).
Evenimentele cu impact emoþional major, deºi apar relativ
rar, au preponderenþã în registrul sentimental al unei
persoane.

Piatra de încercare în estimarea corectã a perfomanþei
investiþionale nu este evaluarea rentabilitãþilor perioadei
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anterioare, deoarece corelaþia între performanþele trecute
ºi cele viitoare este, în general, foarte aproape de zero.
Succesul trecut se poate datora mai mult norocului decât
priceperii. Pragmatismul abordãrii din perspectivã
psihologicã ºi socialã a deciziilor investiþionale se
concentreazã pe întrebarea dacã aceste decizii, atunci când
sunt aparent nonraþionale, sunt de fapt simple erori cogni-
tive predictibile. Acestea pot crea în timp diferenþe
sistematice profitabile între valoare ºi preþ, spre folosul
investitorilor raþionali, cei care nu fac aceste erori.

Spre exemplificare, se observã cã investitorii sunt, în
mod uzual, indiferenþi la oportunitãþile de cumpãrare de
acþiuni, într-o piaþã în urcare (bull), pânã când trendul este
evident pentru toatã lumea. Doar de la acest moment încep
achiziþiile semnificative, pentru cã nimeni nu vrea sã
rãmânã în afara „turmei”, deºi, la fel de evident, va trebui
sã urmeze o perioadã de corecþie (bear). Pentru a compune
problema, obiectul afecþiunii investitorilor îl reprezintã
tocmai acele acþiuni ale cãror performanþe au fost cu mult
mai bune decât media pieþei ºi care sunt, în mod evident,
cele mai expuse la corecþii mai mari decât poziþia generalã
a pieþei.

Prin punerea împreunã a frontierei eficiente Markowitz
cu schema aversiunii la risc a lui Kahneman, alocarea
activelor în cadrul portofoliului investiþional se modificã
semnificativ între profilurile psihoinvestiþionale de la 1 la
5, conform figurii 4, deoarece apetitul la risc creºte exact la
momentul cel mai nepotrivit, atunci când capacitatea de
asumare de risc suplimentar este în scãdere.

de media aritmeticã a douã portofolii administrate extrem:
Portofoliul Agresiv(PA) ºi Portofoliul Conservator(PC), în
care PA are, în mod constant, o expunere semnificativ mai
mare pe acþiuni decât PC, care este format preponderent
din activul fãrã risc. Activul fãrã risc este o medie
sãptãmânalã a dobânzii de refinanþare de pe piaþa
interbancarã (BUBID - 1w). Pentru validarea rezultatelor
investigaþiei se folosesc tehnici relevante de analizã
econometricã,  prin cele 17 analize pe portofoliul
considerat. În particular, se încearcã sã se demonstreze cã
abordarea modernã a analizei pieþei ºi a comportamentului
investitorului poate asista ºi îmbunãtãþi decizia financiarã.
Perioada de studiu o reprezintã cele 51 de randamente
sãptãmânale,  în decursul anului 2004, respectiv 2005,
inclusiv estimãrile pentru 2006.

Randamente anuale ale pieþei de capital din România:

Figura 4. Apetitul la risc creºte exact la momentul cel mai

nepotrivit, atunci când capacitatea de asumare de risc

suplimentar este în scãdere

Studiu de caz

Se prezintã evoluþia unui portofoliu administrat în mod
real, numit ºi portofoliul normal (PN), care se rebalansezã
sãptãmânal, în funcþie de evoluþia anterioarã a cursului
pieþei (BET). Performanþa portofoliului PN este reprezentatã

 2004 2005 2006 e 

 RON EUR USD RON EUR USD RON EUR USD 

BET 101,0 % 111,5% 130,8% 50,9% 59,6% 40,0% 12,5% 16,8% 18,3% 
BET C 103,5% 114,1% 133,7% 38,25 46,2% 28,25% 13,5% 17,9% 19,4% 
BET FI 115,5% 127,0% 147,7% 175,0% 191,1% 155,4% -1,5% 2,3% 3,6% 

Sursa: www.bvb.ro/generalstatistics.

Este diferenþa dintre randamentele medii ale BET ºi PN
semnificativã din punct de vedere statistic?

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, se considerã douã
strategii investiþionale simple:

A. Strategia „buy and hold” de management pasiv,
respectiv de investire într-un portofoliu cu compoziþia
indicelui bursier BET,

B. Strategia de management activ, respectiv de investire
într-un portofoliu administrat în mod real, numit ºi
protofoliu normal, PN.

Evoluþia relativ diferitã a portofoliului normal (PN) faþã
de BET denotã avantajul sau dezavantajul deciziei B în
favoarea deciziei A. Prin compararea diferenþei de
randament se poate extrage o concluzie cu semnificaþie
statisticã, în sensul rãspunsului la întrebarea fundamentalã:
care din cele douã decizii, cea de alocare (A) sau cea de
selecþie (B), are o influenþã mai mare asupra randamentului
final al portofoliului activ? Se verificã ipoteza cã între
strategia activã (rebalansare sãptãmânalã activã, în funcþie
de evoluþia anterioarã) ºi cea pasivã, de copiere a indicelui
bursier, existã diferenþe de randament, semnificative din
punct de vedere statistic:

Strategie Randament mediu Deviaţie standard 
Portofoliul activ PN 0,82 1,71 
Portofoliul index BET 1,34 2,99 
Diferenţa BET – PN 0,52 1,28 

Analiza statisticã a plecat de la premisa cã variabilitatea
erorilor (reziduurilor statistice) din ecuaþia de regresie este
constantã pentru toate datele statistice (erorile se presupun



9

F
in

an
þe

 c
om

po
rt

am
en

ta
le

 v
er

su
s 

an
al

iz
ã 

te
hn

ic
ã 

ºi
 fu

nd
am

en
ta

lã

homoskedastice). Din punct de vedere practic însã, aceste
erori sunt heteroskedastice, deoarece variabilitatea
termenilor reziduali ai regresiei creºte odatã cu creºterea
variabilitãþii valorilor BET.(5)

În sumar, o concluzie criticã, ce se poate extrage din
analizã, este cã în modelul iniþial de estimare a
randamentului viitor al PN coeficientul de determinare era
R2 = 0,82 (atunci când seria de timp a randamentelor
sãptãmânale era o serie aleatoare (nestaþionarã) ºi, deci,
valoarea curentã a randamentului era un foarte bun predic-
tor al randamentului în perioada urmãtoare). Ulterior,
pentru seria dezvoltatã prin prima diferenþiere, coeficientul
de determinare R2 = 0,0042 este foarte scãzut ºi, deci, o
proporþie foarte micã a diferenþei curente poate fi explicatã
de diferenþa anterioarã.

Concluzia statisticã este una destul de drasticã. Nu se
poate obþine profit printr-o strategie investiþionalã care ar
încerca sã estimeze modificãrile diferenþiale de randament.

Se poate defini eroarea de administrare ca deviaþia
standard a diferenþei între randamentul portofoliului activ
PN ºi cel al portofoliului pasiv BET (deviaþia standard a
excesului de rentabilitate). Probabilitatea de
contraperformanþã a portofoliului administrat este datã
de distribuþia probabilisticã a erorii de administrare, ver-
sus indicele pasiv (portofoliul de referinþã).
Contraperfomanþa aºteptatã considerã pe lângã
probabilitatea de contraperformanþã ºi mãrimea acestor
contraperformanþe pe fiecare perioadã (probabilitatea
înmulþitã cu magnitudinea contraperformanþei), aceasta
fiind o mãsurã mai completã a riscului asociat investiþiei
administrate activ. De exemplu, între 10% probabilitate
de pierdere a 20% ºi 10% de pierdere a 100%, a doua
variantã este mai puþin atrãgãtoare. Contraperfomanþa
aºteptatã nu diferenþiazã între probabilitate ridicatã ºi
contraperfomanþã scãzutã versus probabilitate scãzutã ºi
contraperformanþã ridicatã. Investitorii privesc consecinþele
pierderilor pe unitate de risc diferit în cazul pierderilor cu
valoarea absolutã ridicatã, faþã de cele cu valoare absolutã
scãzutã. De exemplu, probabilitatea de 10% a unei pierderi
de 50% are o contraperformanþã aºteptatã egalã cu
probabilitatea de 50% a unei pierderi de 10%.

O problemã criticã inerentã pieþei financiare este
presupunerea cã randamentele sunt distribuite normal.
Empiric, aceastã premisã teoreticã nu este valabilã.
Evidenþa datelor prezentate pe bursa BVB aratã cã miºcãrile
de dispersie mai mare au o probabilitate mai ridicatã decât
cea care ar fi corespunzãtoare unei distribuþii normale (se
poate argumenta cã piaþa financiarã are cozi ale distribuþiei
mult mai pregnante). Din nefericire, evenimentele de acest
gen au un efect semnificativ asupra expunerii la risc a
investiþiei administrate activ. Folosirea deviaþiei standard
ca singurã mãsurã a riscului presupune cã distribuþia
randamentelor este normalã. Seria Taylor estimeazã
utilitatea aºteptatã, nu doar prin medie ºi varianþa, dar ºi
prin termeni de ordin mai mare, skewness ºi kurtosis. Când

randamentele au distribuþii diferite de cea normalã,
termenii de ordin mai mare ai seriei de timp Taylor folosite
sunt diferiþi de zero ºi ignorarea lor distorsioneazã evaluarea
nivelului de risc estimat al investiþiei.

Comportamentul investitorului

Nivelul de încredere, de siguranþã în propriile abilitãþi
financiare ale unui investitor nu este corelat cu succesul
investiþional. Jucãtorii sunt convinºi cã pot „bate” sistematic
piaþa, prin decizii de temporizare corecte: cumpãrare sau
vânzare a unui activ financiar la momente optime.
Investitorii dau prea multã greutate experienþelor financiare
recente, în dauna celor mai îndepãrtate. Aceºtia evalueazã
deciziile celorlalþi participanþi de pe piaþã ca fiind
discreþionare ºi nonraþionale, pe când deciziile proprii sunt
considerate perfect raþionale, cel puþin în limita informaþiilor
disponibile la un moment dat. Pieþele financiare sunt un
ecosistem integrat, în care investitorii raþionali, din punct
de vedere financiar, încearcã în mod continuu sã obþinã
profit de pe urma celor cu un comportament financiar aparent
nonraþional. Primii capitalizeazã disciplinat pe slãbiciunile
emoþionale, informaþionale, psihologice ºi sociologice ale
celor din urmã.

Fuziunea dintre analiza financiarã clasicã ºi cea care ia
în calcul ºi aspectele de ordin psihologic, social, afectiv ºi
emoþional (finanþele comportamentale) ajutã investitorii
ºi analiºtii financiari într-o abordare mai cuprinzãtoare,
pentru înþelegerea mecanismului de funcþionare a pieþei,
dar ºi a modului în care participanþii pe aceastã piaþã iau ºi
susþin deciziile financiare. Demersul finanþelor clasice este,
în general, reflexiv ºi reactiv. Cel al finanþelor comporta-
mentale este progresiv ºi proactiv. Comportamentul uman
este, însã, reactiv ºi nu proactiv ºi, deci, dificil de încadrat
ºi previzionat. Finanþele comportamentale explicã uºor de
ce individul a luat o anumitã decizie, dar nu gãsesc la fel
de facil ºi o explicaþie despre cum vor arãta ºi deciziile
viitoare.

Capacitatea umanã de a procesa, asimila ºi înþelege
volumul foarte mare de informaþii ºi stimuli care ne
asalteazã zilnic este limitatã. Deciziile ºi judecãþile pe care
le susþinem zilnic (de ordinul sutelor) sunt constrânse de
circumstanþe personale, de timp, de factori psihologici,
emoþionali ºi sunt rareori strict raþionale.

De cele mai multe ori ignorãm o decizie mai bunã, doar
pentru simplul fapt cã suntem în general interesaþi de ce
este simplu, rezonabil ºi fezabil. Percepþiile noastre sunt
deformate (bias), iar acest lucru se manifestã preponderent
în analiza situaþionalã ºi comportamentalã. Pe acelaºi
model, analistul financiar ia ºi susþine deciziile financiare,
iar înþelegerea trãsãturilor sale psihocognitive, un  cock-
tail de atitudini raþionale ºi iraþionale, poate ajuta la
înþelegerea mai clarã a mecanismului pieþei.

Un exemplu elocvent este modul în care procesãm
informaþiile despre o anumitã firmã, respectiv acþiune ºi
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cum ajungem la o decizie investiþionalã, bazându-ne, în
special, pe ceea ce ºtim strict, la un moment dat (prin
procesul de ancorare informaþionalã), fãrã a avea o ima-
gine de ansamblu ºi de perspectivã. Aºadar, luãm decizii
suboptimale prin abordare simplistã, bazatã doar pe
simplificãri logice, heuristice.

Mai mult, prin însãºi natura noastrã umanã, suntem
atraºi de informaþiile interesante, viu colorate, prezentate
atractiv. În mod evident, interpretarea intuitivã joacã un
rol mult mai important în modul cum luãm deciziile decât
judecata sistematicã. Manifestãrile atitudinale deviante
(biased), credinþele ºi predilecþiile emoþionale ºi cogni-
tive dicteazã modul în care procesãm datele ºi informaþiile
ºi, respectiv, cel în care luãm deciziile.

Note

(1) Un studiu, în lucru,  al autorilor, tinde sã evidenþieze cã, în

condiþiile BVB, diversificarea este mai eficientã pentru un numãr

mai mare de titluri în portofoliu decât se considerã uzual pe

pieþele de capital mai dezvoltate.
(2) Punctul de echilibru al jocului, în care strategia fiecãrui jucator

este rãspunsul cel mai bun la strategiile alese de ceilalþi jucãtori.
(3) Teoria Prospectului se referã la tendinþa iraþionalã a oamenilor/

investitorilor de a realiza rapid profiturile (prin vindere) ºi de a

amâna realizarea pierderilor (prin menþinerea activului). Tversky

ºi Kahneman argumenteazã cã deciziile oamenilor (în context

financiar) sunt limitate cognitiv prin tendinþa de simplificare

euristicã. Oamenii sunt mai puþin interesaþi de prospectul

(finalitatea) deciziilor lor asupra poziþiei finale a portofoliului

de activ. Investitorii sunt focalizaþi, în principal, asupra

probabilitãþii ca decizia lor sã ducã la pierderi sau la câºtiguri

faþã de status quo (sau alt punct de referinþã, stabilit în funcþie

de percepþia ºi circumstanþa personalã prevalentã), ºi nu la

impactul acesteia asupra întregului portofoliu. Orice decizie

poate fi încadratã fie ca o pierdere, fie ca un câºtig. În consecinþã,

cel mai important aspect este legat de modul în care este prezentatã

ºi încadratã (framed) performanþa (trecutã sau cea obtenabilã).

Conform  Teoriei Prospectului, oamenii au predilecþia teribilã

spre obþinerea situaþiei de „chit” (pragul de rentabilitate zero).

Pierderile sunt susþinute indefinit, în speranþa inflexiunii

trendului în pierdere spre cel în profit ºi atingerii punctului de

break-even.
(4) Riscul se defineºte ºi in situaþia când se întâmplã mai multe

lucruri decât se pot întâmpla.
(5) Cele trei tipuri de probleme apãrute au fost rezolvate sau, cel

puþin, limitate astfel:

a) heteroskedasticitatea a fost corectatã prin heteroskedasticitate

condiþionalã ºi obþinerea unor noi erori standard, robuste statis-

tic;

b) corelaþia serialã a fost corectatã prin obþinerea unor erori stan-

dard noi, robuste statistic;

c) multicoliniaritatea (cu coeficienþi de determinare mari, dar t

statistici mici) a fost corectatã prin eliminarea unei variabile

independente.
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