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1)  Gestiunea portofoliului de titluri financiare urmãreºte
maximizarea relaþiei rentabilitate risc, pentru a permite
investitorilor instituþionali ºi individuali un comportament
investiþional în strânsã legãturã cu atitudinea individualã
faþã de risc. Modelele consacrate de gestiune a portofoliului
de valori mobiliare stabilesc premisele unei analize a
comportamentului investiþional folosind numai argumente
financiare. Sunt ele oare suficiente? Este o întrebare la care
vom încerca sã rãspundem. Pentru a reuºi sã rãspundem la
aceastã întrebare trebuie sã analizãm comparativ
caracteristicile modelelor consacrate de gestiune a
portofoliului de titluri.

Laureat al premiului Nobel pentru economie în 1990
pentru articolul „Portfolio Selectio” (Selecþia Portofoliului),
Harry Markowitz fundamenteazã un model, în domeniul
teoriei de portofoliu, care are ca puncte de pornire riscul ºi
rentabilitatea unui portofoliu diversificat de titluri.

Selecþia portofoliului are la bazã douã etape:
a) prima etapã presupune studierea ºi analiza titlurilor

de valoare existente pe piaþa de capital, analizã care ajutã
la fundamentarea unei previziuni asupra performanþelor
viitoare ale acestor titluri;

b) a doua etapã se fundamenteazã pe baza previziunilor
asupra performanþelor viitoare ale titlurilor de valoare, pe
baza cãrora se stabileºte un portofoliu de titluri care vor
oferi rentabilitãþi maxime.

Prima condiþie a cercetãrii titlurilor constã în dorinþa
investitorilor de a-ºi maximiza rentabilitãþile aºteptate. De
asemenea, se considerã rentabilitatea aºteptatã ca un lucru
dorit sã aibã valori maxime ºi riscul (varianþa) caracteristicã
rentabilitãþii ca un lucru dorit sã aibã valori minime. Se
urmãreºte de fapt maximizarea valorii de rentabilitate pe
unitate de risc sau minimizarea riscului pe unitate de
rentabilitate.

O pãrere contrarã a fost susþinutã de J.L. Hicks, care
susþinea cã valorile aºteptate ale rentabilitãþii unei investiþii
financiare pe piaþã includ ºi alocãri specifice ale riscului,
astfel cã nu este nevoie de o analizã rentabilitate-risc.

Markowitz considerã însã cã ratele de rentabilitãþi
variazã în funcþie de risc. Ipoteza cã investitorul doreºte
doar maximizarea rentabilitãþii trebuie abandonatã deoarece
ea ignorã imperfecþiunile pieþei ºi faptul cã existã un
protofoliu diversificabil care este preferat tuturor celorlalte
protofolii nediversificate.

Model privind gestiunea rentabilitãþii
ºi riscului valorilor mobiliare
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Abstract. The paper deals with an analytical manner with the financial analysis of the decisions of
investments, concentrating on the analysis of the profitableness and the risk of financial titles as part of a
portfolio on the Romanian market of capital.

First part deals with problems of modern theories of portfolio as a follow up of establishing the com-
plex relationship of risk in the previous chapter and establishes that the analysis of the risk of a portfolio
can only be made in close connection to the prognosis of profitability. Although the studying of these
phenomena has been realised scientifically ever since the beginning of the 20th century, there can be
established as components of the modern theory of portfolio a series of models of analysis and estimating
of the relationship central to the management of the portfolio, namely the correlation profitability – risk.

Second part proposes of a model for the financial analysis of risk and profitability starting from the
necessity of establishing an influence of cultural, investment, educational factors upon the transactions
made on the market and upon the course of stock, proposing a new measure for the quantification of the
evolution of the individual profitability and the profitability of the market under the form of potential
profitability.
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Prin combinarea mai multor titluri în portofoliu se pot
obþine rentabilitãþi superioare pentru riscul asumat.

Markowitz prezintã formularea relaþiei matematice astfel:
Fie:
N – nr. de titluri caracteristice portofoliului;
r

it
 – rentabilitatea aºteptatã la momentul t pentru

titlul „i”;
d

it
 – rata de rentabilitate aºteptatã pentru tiltlul „i” de la

momentul t pânã în prezent;
x

i
 – ponderea titlului „i”.

Se exclud vânzãrile scurte x
i 
> 0 pentru oricare „i”

∑∑ ∑ ∑
∞

= = =

∞

=










==

1t
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N

1i 1t
ititiitit rdxxrdR             (1)

unde:

∑
∞

=

=
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ititi rdR - rentabilitata aºteptatã;

;RxR ii∑=

.1xi =∑
Dacã vom considera k.....1acu,Ra a = maximum de

alocãri privind tilturile de forma ,1xa
k

1a
a∑

=

= care

maximizeazã valoarea lui R, atunci portofoliul diversificat
este preferabil tuturor celorlate portofolii nediversificate.
Putem vorbi de o serie de rentabilitãþi pentru „i” titluri de

forma ( )...r,...,r,r it2i1i , care au un câºtig mediu de forma

(r
i
) pentru „i” titluri.

Astfel:

∑= ii rxR

unde:
R este rentabilitatea portofolilui.

În dinamicã investitorul doreºte sã maximizeze
rentabilitãþile aºteptate ºi îºi va plasa fondurile în titluri
care maximizeazã câºtigul, cãutând diversificarea.

Legea numerelor mari afirmã cã pentru un numãr
suficient de mare de titluri valoarea actualã a câºtigului
unui portofoliu tinde sã fie egalã cu valoarea aºteptatã a
câºtigului portofoliului.

Prezumþia legii numerelor mari nu poate fi aplicatã în cazul
titlurilor financiare. Rentabilitãþile titlurilor sunt intercorelate.
Diversificarea nu poate elimina riscul în totalitate.

Portofoliul care oferã maximum de rentabilitate nu este
cel care oferã în mod automat ºi cel mai mic risc. Formularea
matematicã a conceptelor este:

Fie y o variabilã definitã de valori posibile ale rentabi-

litãþilor N21 y...y,y pentru care se asociazã probabilitãþile

N21 p...,p,p .

Media lui y sau valoarea aºteptatã a rentabilitãþii este:

NN2211 yp...ypypE +++=                 (2)

iar varianþa sau dispersia este definitã ca fiind:

( ) ( ) ( )2
NN

2
22

2
11 Eyp...EypEypV −++−+−=

(3)
Varianþa este o mãsurã acceptatã a riscului.
Alte mãsuri folosite pentru a caracteriza riscul sunt:
- abaterea standard sau abaterea de la medie

V=σ                                    (4)

ºi coeficientul de variaþie

E
C eiia�var

σ=                               (5)

Dacã vom considera cã avem un numãr de variabile ce
pot lua diferite valori ale rentabilitãþii

nn2211 Ra...RaRaR +++=                (6)

vom descoperi cã între aceste titluri existã legãturi în funcþie
de care evolueazã valorile rentabilitãþii.

Cuantificarea legãturilor existente între titluri se
realizeazã cu ajutorul covarianþei. Astfel dacã vom
considera 2 titluri cu R

1
 ºi R

2
 atunci:

( )[ ] ( )[ ]{ }221112 RERRERE −−=σ            (7)

unde:

12σ = covarianþa legãturã dintre cele 2 titluri.

Este bine sã subliniem cã modelul Markowitz foloseºte
gruparea titlurilor douã câte douã având nevoie de un numãr

de informaþii egal cu 
( )

2

1NN
N2

−+ .

În general pentru douã titluri „i” ºi „j” covarianþa se
defineºte astfel:

)}R(ER[)]R(ER{[E jjiiij −−=σ               (8)

De asemenea, existã ºi altã modalitate de determinare a
covarianþei pornind de la riscurile individuale ºi coeficientul

de corelaþie ( ).ijρ

jiijij σσρ=σ                               (9)

Riscul total al titlurilor ce alcãtuiesc portofoliul poate
fi descris astfel:

( ) ( )∑ ∑∑
= = >

σ+=
N

1i

N

1i

N

1i
ijjii

2
1 aa2xVaRV         (10)

Pentru riscul lui „i” cu R
i
 ºi ijσ

( ) ∑∑
= =

σ=
N

1i

N

1j
ijjiaaRV                      (11)

Modelul de selecþie a portofoliului optim pentru
investitor permite sã se stabileascã care sunt alegerile ce
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satisfac criteriul rentabilitate-risc, urmãrindu-se
maximizarea rentabilitãþii ºi minimizarea riscului. Pentru a
realiza acest lucru trebuie sã se studieze selecþia
portofoliului de titluri de valori mobiliare în scopul stabilirii
proporþiei optime a titlurilor în cadrul portofoliului.
Apreciez cã acest model, deºi porneºte de la o serie de
ipoteze restrictive, permite dimensionarea portofoliului
optim în situaþia în care investiiþiile se realizeazã doar în
valori mobiliare riscante ºi nu sunt permise vânzãrile
scurte.Aplicarea modelului permite determinare
portofoliului cu varianþã minimã absolutã care desemneazã
acea combinaþie de titluri capabile sã ofere cel mai scazut
nivel al riscului ºi de asemenea a frontierei de eficienþã pe
care se situeazã portofoliile optime deþinute de investitori.
Totuºi acest model nu þine seama de existenþa influenþei
factorilor macroeconomici aupra valorii rentabilitãþii ºi
riscului ºi, de asemenea, de posibilitatea structurãrii riscului
în funcþie de cum poate fi eliminat prin diversificare. Deºi
realizeazã o apreciere a evoluþiei corelate a titlurilor, acestea
fiind grupate douã câte douã, acest model nu reuºeºte sã
surprindã evoluþiile viitoare ale titlurilor influenþate în spe-
cial de factori macroeconomici ºi de factori specifici
titlurilor individuale. Teoria selecþiei portofoliului optim
elaboratã de Markowitz reprezenta la momentul apariþiei
un pas important în dezvoltarea ºtiinþei finanþelor deoarece
înainte de apariþia ei modelele de gestiune a portofoliilor
se bazau pe veniturile generate de oportunitãþile de investiþii
ºi considerau semnificativã rentabilitatea lor. Markowitz
introduce noþiunea de risc cãruia îi acordã aceeaºi
importanþã ca noþiunii de rentabilitate, ºi propune dispersia
ca mãsurã a acestuia.

Markowitz considerã cã procesul de selecþie a
portofoliului poate fi divizat în douã etape, ºi anume: analiza
titlurilor de valoare ºi stabilirea unor scenarii privind
evoluþia rentabilitãþii ºi riscului viitor, procesul de selecþie
a portofoliilor optime bazat pe predicþiile anterioare. El nu
acceptã regula maximizãrii valorii actualizate a beneficiilor
viitoare deoarece aceasta nu þine seama de risc ºi de
atitudinea investitorilor faþã de risc. Se propune un criteriu
care urmãreºte ca în acelaºi timp sã sporeascã rentabilitatea
caracteristicã valorilor mobiliare ºi sã diminueze riscul
asociat acesteia. Acest criteriu a pus bazele unei noi
dezvoltãri a ºtiinþei economice introducând legãtura dintre
rentabilitate ºi risc ca ºi componentã a comportamentului
investiþional.

Pornind de la modelul Markowitz cercetãtorul
W. Sharpe dezvoltã un nou model, numit modelul diago-
nal, pentru simplificarea algoritmului privind analiza de
portofoliu deoarece aceasta necesitã un numãr mare de
comparaþii (evident cã aplicaþia practicã a acestei tehnici
poate fi facilitatã de o serie de ipoteze care reduc nivelul
calculelor implicate).

Modelul diagonal reprezintã o serie de ipoteze care
urmãresc realizarea unei metode simplificate de calcul.
Acest model are douã avantaje: este un model simplu ce se
poate construi fãrã a utiliza toate relaþiile dintre titluri ºi
numãrul de relaþii necesar este mult mai mic.

Caracteristica principalã a modelului este ipoteza prin
care se leagã rentabilitatea titlurilor numai cu unul sau mai
mulþi factori consideraþi fundamentali. Rentabilitãþile

individuale ale titlurilor sunt influenþate de factorul funda-
mental la care se adaugã alþi factori externi.

i
o

iii CIBAR ++=                         (12)

unde:
A

i
 – parametru de poziþionare egal cu rentabilitatea

individualã atunci când rentabilitatea medie a factorului
macroeconomic considerat este egalã cu zero;

B
i
 – volatilitatea care apreciazã nivelul corelaþiei între

rentabilitatea medie a titlului ºi rentabilitatea factorului
macroeconomic considerat;

C
i  
– 

 
este o variabilã oarecare cu valoarea aºteptatã 0 ºi

cu riscul Q
i 
având o valoare neglijabilã;

o
I  – este nivelul unui anumit indicator considerat care

poate fi: nivelul stocului de titluri pe piaþã, produsul naþional
brut sau orice alt factor care ar putea influenþa rentabilitatea
titlurilor.

Acest model încearcã rezolvarea problemei gestiunii de
portofoliu care constã în determinarea portofoliilor
eficiente. Un portofoliu este eficient dacã niciun altul nu
asigurã o rentabilitate mai bunã la acelaºi risc sau un risc
mai mic la aceeaºi rentabilitate. Analiza de portofoliu
necesitã un numãr foarte mare de informaþii, iar Sharpe a
cãutat sã diminueze numãrul acestor informaþii folosind
un set de ipoteze simplificatoare. Modelul diagonal
rãspunde acestor cerinþe pornind de la o prezentare simplã
a corelaþiei ce existã între evoluþia rentabilitãþii ºi riscului
valorilor mobiliare de plasament ºi un factor macroeco-
nomic. Se eliminã astfel numãrul mare de informaþii nece-
sare pentru gruparea intercorelãrilor dintre titluri, luate douã
câte douã. Rentabilitatea unui titlu se aflã astfel într-o relaþie
liniarã cu un factor macroeconomic ºi riscul asociat poate
fi structurat în risc specific ºi risc sistematic. Riscul spe-
cific poate fi înlãturat prin diversificare ºi aici se manifestã
talentul investiþional al managerului de portofoliu, iar riscul
sistematic este caracteristic mediului economic ºi nu poate
fi eliminat prin diversificare. Modelul Sharpe, spre
deosebire de modelul Markowitz, admite ºi ponderile nega-
tive, adicã împrumutul la rata dobânzii fãrã risc pentru
obþinerea fondurilor necesare activelor riscante cu
rentabilitãþi mari. Acest model introduce drept coeficient
pentru a mãsura corelaþia dintre rentabilitate ºi riscul titlului
ºi cea a factorului macroeconomic considerat, indicatorul
de volatilitate. Pornind de la aceste posibilitãþi s-au dezvoltat
teorii moderne pentru gestiunea portofoliului de valori
mobiliare.

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

- modelul CAPM;
- modelul ATP.
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.
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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 poate 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

�

RE
                           (13)

 b) riscul specific (ε
i
)

Modelul CAPM are meritul incontestabil al identificãrii
celor douã componente ale rentabilitãþii normale ale oricãrui
titlu riscant.

- Pentru portofolii diversificate: CML (capital market
line)

p
M

fM
fp �

�

RE
RE ⋅

−
+=                    (14)

 E
p
 – speranþa de rentabilitate a portofoliului

- Pentru titluri individuale: SML (security market line)

( ) ifMfi �RERE ⋅−+=                   (15)

Ei – speranþa de rentabilitate a titlului „i”.

Pornind de la realitãþile CAPM se dezvoltã modelul
APT, mai general 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 im-
pact important asupra volatilitãþii beneficiarului de titluri
financiare.Modelul APT realizeazã gestionarea
portofoliului cu „instrumente” noi, 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 numar mare de indivizi, nu
se poate spune cã sunt în totalitate lipsite 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. 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. Acesta este
un model multifactorial care urmãreºte sã stãbileascã
corelaþii între rentabilitatea individualã a unui titlu ºi factorii
macroeconomici luaþi în calcul.

R
i
= α � E(R

I
) + β

i1
 � F

1
 + ... + β

in
 � Fn + ζi

β
i1
, β

i2
, ..., β

in 
= coeficienþii de sensibilitate a titlurilor în

funcþie de factori macroeconomici
Fn = factori comuni rentabilitãþii tuturor factorilor
ζi = valoarea rezidualã.

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:

βi = cov [r
i
 (t), r

m
(t)] / var [r

m
(t)]            (16)

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 benficiarului titlurilor. Aceste
riscuri apar din schimbãrile neanticipate în urmãtoarele
variabile economice fundamentale: încrederea
investitorilor, rata dobânzii, inflaþia, un indice al pieþei de
capital.

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.
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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.

Propunere de model privind un nou concept
al rentabilitãþii ºi riscului caracteristic
valorilor mobiliare

Conceperea modelului propus a pornit de la întrebarea:
ce influenþeazã rentabilitatea individualã a unui titlu?

Iatã o întrebare care consider cã îºi cautã rãspunsul în teorie.
 Modelul Sharpe porneºte de la axioma conform cãreia

rentabilitatea unui titlu este influenþatã de un singur factor
macroeconomic, care poate fi rentabilitatea medie pe piaþã
ori produsul naþional brut sau alt factor asupra cãruia s-a
convenit ca ipotezã de studiu.

Dacã vom considera cã factorul macroeconomic
acceptat ar fi rentabilitatea medie a pieþei atunci
rentabilitatea individualã ar depinde de volatilitatea titlului
în raport cu piaþa. Cu alte cuvinte acesta este un model
unifactorial de determinare a rentabilitãþii individuale.
Practica a dovedit cã influenþa unui singur factor macro-
economic este insuficientã pentru a reuºi sã explice evoluþia
rentabilitãþii ºi riscului caracteristic titlurilor; astfel a apãrut
ideea necesitãþii unui model care sã aibã în vedere influenþa
mai multor factori macroeconomici.

În cadrul modelului APT se considerã cã existã o
multitudine de factori care influenþeazã rentabilitatea unui
titlu prin prisma riscurilor sistematice caracteristice având
o anumitã dozã de relativitate. Pentru cuantificarea
modelului în practicã, de obicei se iau în calcul 5 factori
caracteristici urmatoarelor categorii de riscuri:

- riscul îndatorãrii;
- riscul scadenþei;
- riscul inflaþiei;
- riscul ciclicitãþii;
- riscul evoluþiei pieþei.

2) Dupã cum se poate observa, aceste modele urmãresc
sã stabileascã o legãturã între evoluþia rentabilitãþii unui
titlu ºi cadrul general al pieþei sau al economiei, prin
implicarea unor factori macroeconomici.

Oare numai aceºti factori influenþeazã rentabilitatea unui
titlu?

Nu existã ºi alte influenþe pe care le putem identifica?
Prezentate sub forma de întrebãri, aceste idei sunt teme

de reflecþie.
Se propune astfel un nou model, care este aplicabil în spe-

cial economiilor aflate în tranziþie, þinând cont de influenþa
factorilor culturali ºi educaþionali care determinã volumul
tranzacþiilor pe piaþã. Astfel vom putea aprecia în mod con-
stant influenþa asupra rentabilitãþii individuale a acestor factori:

R
potenþialã

 = R
individualã

 ± F
CE

 ± F
i

în care:
F

CE
 – factori culturali, educaþionali;

F
i
 – factori istorici.

În cadrul factorilor educaþionali ºi culturali se are în
vedere:

- nivelul de pregãtire al populaþiei;
- gradul de dezvoltare a sistemului educaþional;
- accesibilitatea mijloacelor de informare;
- nivelul de dezvoltare al pieþei financiare;
- tradiþii privind investiþiile pe piaþa de capital.

Grafic, reprezentarea ar fi urmãtoarea:

Figura 2. Rentabilitatea potenþialã exprimatã în funcþie
de factorii istorici ºi educaþionali

În cadrul factorilor istorici identificãm:
- evoluþia firmelor sau factorilor în care s-au realizat

investiþii;
- falimentele instituþiilor financiare;
- credibilitatea instituþiilor financiare.
R 

potenþialã
� ≠ R

i
 deoarece R

i
 din modelele matematice

reprezintã rentabilitatea individualã a unui titlu, iar R
potenþialã

reprezintã rentabilitatea potenþialã a titlului, pânã la care
se poate ajunge ca urmare a estimãrilor realizate.

În situaþia în care mediul economic este afectat de crizã:
R

p
 este minimã, în opoziþie cu situaþia de creºtere

economicã, când R
p
 este maximã.

Determinarea influenþei factorilor se realizeazã prin
acordarea unui punctaj în funcþie de situaþia existentã:

Rentabilitatea potenþialã poate fi formulatã ca o
rentabilitate posibil de atins în anumite condiþii de evoluþie
macroecomicã, iar influenþa factorilor culturali,
informaþionali se reflectã asupra volumului tranzacþiilor
efectuate pe piaþã. Creºterea încrederii în titlurile
tranzacþionate ºi în piaþa bursierã nu poate fi rezultatul decât
a creºterii nivelului de cunoaºtere ºi informare a
caracteristicilor pieþei ºi a posibilitãþilor de câºtig. Influenþa
lor trebuie sã fie cuantificatã pozitiv sau negativ.

Pentru determinarea valorii influenþelor acestor factori
se porneºte de la rentabilitatea potenþialã a titlului ºi de la
rentabilitatea realã:

R
i potenþialã

 = R
individualã

 ± FCE ± Fi

Ecuaþia de legãturã (ecuaþia de regresie) ar fi urmãtoarea:

{minΣ [Riα – (α i + βiRME)]2}    β = calculat

Influenþa asupra rentabilitãþii individuale nu poate fi
explicatã doar prin    α, β ºi ζ. Acesta este cazul simplificat,
un caz de altfel particular al alegerilor posibile.
Rentabilitatea potenþialã reprezintã de fapt o rentabilitate
calculatã pentru fiecare titlu în directã legãturã cu evoluþia

 
���������	�������
������������� 

 

 
 

R���������� 

 Rin�������� 



Ec
on

om
ie

 te
or

et
ic

ã 
ºi

 a
pl

ic
at

ã

78

pieþei, a factorilor macroeconomici ºi a factorilor de naturã
cultural educaþionalã care influenþeazã investiþiile realizate
pe piaþa de capital ºi volumul tranzacþiilor. Vom discuta
astfel de:

- Rentabilitatea potenþialã a titlului individual;
- Rentabilitatea potenþialã a pieþei.
a) Pentru titlurile individuale rentabilitatea potenþialã

este datã de o medie a celor mai mari trei rentabilitãþi
înregistrate în perioada supusã observãrii.

În cadrul mediului economic complex, influenþele
macroeconomice sunt multiple. Întrebãrile ce se pot pune
sunt urmãtoarele:

� Cum pot influenþa factorii macroeconomici
rentabilitãþile individuale ale titlurilor?

� Dacã în afarã de aceste influenþe existã ºi altele?
� Dacã da, cum putem sã cuantificam aceste influenþe?
� Existã influenþe ale factorilor externi culturali ºi

educaþionali?
Rãspunsurile la aceste întrebãri pot fi diferite în funcþie

de nivelul de pregãtire, imaginaþie, nivelul de informare,
poate tocmai factori pe care noi îi invocãm în cadrul
alegerilor noastre.

Existã o rentabilitate posibilã a unui titlu care de multe
ori nu este atinsã din diferite cauze.

Modelul pe care îl propun þine seama de experienþa
existentã pe piaþa de capital din România, care a cunoscut
dupã 1995 o dezvoltare foarte lentã. Doar 7% din valoarea
PIB era instrumentatã pe piaþa de capital din România în 2004,
valoarea ajungând în anul curent, parþial calculatã, la 11%.

Pentru determinarea rentabilitãþii unui titlu de folosesc
diferite influenþe ale factorilor macroeconomici pornind de
la simulãrile posibile ale unor situaþii financiare.

Ceea ce dorim sã dezvoltãm este posibilitatea
identificãrii unei rentabilitãþi.

Existã situaþii în care acceptarea riscului, mai ales în
þãrile aflate în tranziþie, devine o problemã. Sunt cunoscute
falimentele rãsunãtoare din sistemele bancare, falimentele
societãþilor financiare sau succesul relativ al jocurilor
piramidale. Încercãm sã explicãm, prin intermediul
factorilor istorici, culturali, educaþionali ºi de mediu, faptul
cã investitorii sunt tentaþi sã-ºi plaseze banii într-un mediu
stabil afectând posibilitãþile de câºtig ºi rentabilitatea
potenþialã a titlurilor.

Factorii istorici, culturali, educaþionali influenþeazã
creºterea cotei rentabilitãþii individuale spre un proces cât
mai mare din rentabilitatea potenþialã. Cu cât aceastã
influenþã este mai mare în sens pozitiv, cu atât rentabilitatea
individualã este mai mare ºi tinde spre rentabilitatea
potenþialã.

Acest model urmãreºte de fapt sã determine care este
valoarea rentabilitãþii unui titlu în raport cu valoarea
maximã pe care o poate înregistra.

b) Pentru piaþã rentabilitatea potenþialã se stabileºte ca
fiind maximul rentabilitãþii medii anuale, calculatã la toate
titlurile cotate; se eliminã în acest fel neajunsurile indicilor
calculaþi pe un numãr limitat de titluri. Aceastã rentabilitate
încearcã sã stabileascã nivelul maxim al potenþialului de
câºtig al pieþei þinând cont de evoluþia istoricã a rentabilitãþii
titlurilor ºi de faptul cã influenþa factorilor culturali
educaþionali nu se poate realiza decât pe o perioadã mai
lungã de timp ca urmare a caracteristicilor speciale ale

acestora. Astfel, aceastã rentabilitate devine un punct de
reper nu numai pentru piaþã, ci ºi pentru evoluþia
rentabilitãþii individuale a titlurilor.

Pentru verificarea acestei propuneri de model s-a realizat
un studiu pe ºase societãþi cotate la BVB ºi BER, pe o
perioadã de opt ani. S-a putut observa la toate societãþile
analizate, indiferent cã sunt cotate la BVB sau la BER, faptul
cã au avut la început, în perioada 1997-2001, evoluþii nega-
tive ale rentabilitãþilor calculate, datoritã atât factorilor de
nivel macroeconomic, cât ºi celor de nivel educaþional
cultural. Odatã cu creºterea nivelului de cunoaºtere în
domeniul pieþelor de capital valoarea rentabilitãþilor
individuale a crescut substanþial spre valori foarte mari ale
rentabilitãþii, care ar depãºi nivelul prognozat al rentabilitãþii
potenþiale. Volatilitatea pieþei a fost foarte mare, variaþiile
de rentabilitate de-a lungul perioadei luate în studiu
înregistrând ecarturi foarte mari între valorile extreme
calculate anual. Deºi eºantionul este alcãtuit dintr-un numãr
mic de titluri ele se încadreazã în evoluþia generalã a pieþei,
subliniind variaþiile foarte mari de preþ ºi rentabilitãþile care
au putut fi realizate, dar cu riscuri foarte mari.

Prin studiul modelului propus rezultã cã existã o
influenþã puternicã a factorului educaþional ºi cultural în
sens negative, afectând încrederea potenþialilor investitori
în investiþiile financiare. Nu existã acel exerciþiu al jocului
la bursã ºi, de asemenea, existã tentaþia de a investi banii în
active, care cel puþin la nivel declarativ prezintã câºtigul
realizabil la începutul investiþiei. Evoluþia tranzacþiilor pe
piaþa bursierã prezintã în mod clar atât influenþe ale mediului
macroeconomic, care sunt explicabile prin modelul APT,
cât ºi influenþe ale factorilor culturali educaþionali datoritã
creºterii nivelului de informare.

S-a putut observa în baza datelor calculate cã, din punct
de vedere al numãrului acþiunilor tranzacþionate din anul
1995 pânã în anul 2004, suntem într-un proces de creºtere
continuã, ceea ce vine ca un nou argument în favoarea
formulãrii efectuate, fiindcã în perioada 1997-2000
evoluþiile macroeconomice au fost foarte slabe, net
inferioare celor din perioada anterioarã ºi totuºi numãrul
acþiunilor tranzacþionate a crescut, ca de altfel ºi numãrul
de tranzacþii. Explicaþia trebuie gãsitã tocmai în influenþa
factorilor culturali educaþionali care au permis în timp o
reacþie pozitivã, deºi lentã, ce a determinat cotarea a noi
societãþi ºi achiziþionarea de titluri ca modalitate de realizare
a investiþiilor.

Modelul de cuantificare a factorilor educaþionali ºi de
culturã investiþionalã a urmãrit determinarea rentabilitãþilor
potenþiale ca medie a celor mai mari trei rentabilitãþi
înregistrate istoric; astfel titlul ar prezenta un potenþial
evolutiv în jurul valorilor maxime înregistrate þinând cont
ºi de existenþa asimetriei informaþionale care determinã
uneori evoluþii ale titlurilor în neconcordanþã cu realitatea.
Rentabilitatea potenþialã este influenþatã atât de factori
interni specifici fiecãrui titlu în parte, cât ºi de factori
exteriori sau externi. Astfel acest model vine sã diversifice
factorii cu influenþã asupra rentabilitãþii titlurilor în factori
interni sau specifici ºi factori externi, în aceastã ultimã
categorie intrând atât factorii macroeconomici, cât ºi factorii
culturali investiþionali, educaþionali. Influenþa asupra
acestor factori este exclusã din partea gestionarului unui
portofoliu ºi doar evoluþia în timp a acestora are influenþe
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asupra rentabilitãþii titlurilor ºi a rentabilitãþii pieþei în
ansamblu. Cercetarea noastrã a arãtat cã lipsa culturii
investiþionale ºi a mijloacelor de informare, a exerciþiului
în analiza pieþei de capital ºi chiar în luarea ei în considerare
ca alternativã investiþionalã afecteazã rentabilitãþile titlurilor
de pe piaþã, afecteazã capitalizarea bursierã ºi nivelul
riscului existent prin componenta sa sistematicã.

Pentru a se calcula rentabilitatea potenþialã a pieþei se
propune determinarea unui indice RPOT care se calculeazã
dupã urmãtoarele reguli:

� se iau în calcul pe lângã difrenþele de preþ ºi
câºtigurile din dividende ºi majorãri de capital;

� ponderea maximã a unei acþiuni în indice este
limitatã la 5%;

� acþiunile care nu s-au tranzacþionat pe tot parcursul
anului sunt ponderate corespunzãtor cu raportul
dintre perioada în care au fost tranzacþionate ºi

perioada supusã observaþiei (spre exemplu, dacã au
fost tranzacþionate 3 luni din 12, raportul este de
3/12 sau 1/4);

� metoda de calcul este medie ponderatã, iar
exprimarea se face ca variaþie de randament;

� se calculeazã pentru titlurile de pe întreaga piaþã de
capital, ºi anume BVB ºi RASDAQ.

Acest studiu doreºte sã se aplice pe o perioadã de cel
puþin 20 de ani pentru a se stabili modalitatea de aplicare
optimã, pentru a se putea reduce distorsiunile din calculul
RPOT ºi a permite statuarea ideii cã influenþa factorilor
culturali, educaþionali ºi informationali duce, prin
mecanismul cererii ºi ofertei, la modificarea volumului
tranzacþiilor efectuate de investitori prin societãþile de
investiþii financiare ºi astfel duce la afectarea rentabilitãþii
titlurilor. Este doar un prim pas care va trebui dezvoltat ºi
îmbunãtãþit ºi, de asemenea, verificat matematic în timp.
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