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Caracteristicile investiþiilor pe pieþele emergente de capital
�

Adrian Zoicaº-Ienciu
Doctorand
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Abstract. The globalization improves the prospects for the emerging markets to attain an economic
development level comparable with that of industrialized countries. Without ignoring the specific poli-
cies concerning the openness degree, globalization might increase capital and technology flows towards
these markets, thus generating a higher income rate growth than would be possible in a less integrated
world economy. An important role in this capital stream is played by the investments made in emerging
markets, process which continues to sustain a high interest from the behalf of equity funds (private or not)
around the world. The paper analyzes the main aspects related to this kind of investments such as: ways
to recognize an emerging market, arguments and counterarguments for these investments, new trends,
capital flow related problems, the role played by the privatization and, finally, instructions for building
an emergent market portfolio.
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�

Excluzându-se varianta de a rãmâne în continuare cu
statutul de economii „obosite”, pieþele emergente definite
de regulã ca economii în tranziþie, de la forme agrare sau
centralizate spre cele de piaþã industrializatã liberã, s-au
vãzut în situaþia de a nu mai putea sã-ºi permitã cazuri în
care sã refuze, justificat sau nu, rambursarea împrumuturilor,
sã ridice ºi sã coboare dupã bunul plac barierele fiscale ºi
valutare sau sã naþionalizeze afacerile cu capital strãin. În
acest fel, aceste pieþe emergente au trebuit sã reacþioneze
în singurul mod raþional în care o puteau face, adicã sã se
alãture pieþei globale.

Multe dintre aceste þãri emergente au suferit cãderi
dureroase în cadrul acestei faze de adaptare la noile reguli
ale jocului. La fel de multe însã au început sã-ºi reformeze
economiile, sã-ºi privatizeze marile companii aflate în
proprietatea statului sau sã se îndrepte cãtre Fondul
Monetar Internaþional în vederea restructurãrii serviciului
datoriei. În acest mod, s-a ajuns la situaþia în care aproape
fiecare þarã de pe glob are o economie cu orientare de piaþã
ºi care se implicã în competiþia pentru capital. Dacã e sã ne
facem o imagine globalã asupra acestor pieþe emergente,
vom remarca faptul cã reprezintã 70% din suprafaþa,
respectiv 85% din populaþia globului, piaþa lor de consum

fiind de departe cea mai mare în timp ce produsul lor intern
brut reprezintã doar 20% din produsul global brut.

Existã o serie de aspecte care caracterizeazã o piaþã
emergentã aspecte ce le individualizeazã ca un produs
investiþional omogen, bine delimitat de celelate grupe.
Printre acestea cele mai importante sunt urmãtoarele:

1. În premisa în care produsul naþional brut este o
mãsurã definitorie pentru evaluarea statutului de þarã
emergentã se poate observa foarte uºor cã aceste þãri au
un PNB semnificativ redus faþã de þãrile dezvoltate. Astfel,
o þarã emergentã medie are, conform definiþiei date de
MSCI (Morgan Stanley Capital International), un PNB
per capita de aproximativ 3.100 dolari SUA faþã de
20.535 dolari SUA cât au în medie grupul celor mai
dezvoltate 21 de þãri. Conform IFC, putem caracteriza ca
fiind emergentã orice economie care are un PNB per capita
inferior nivelului de 8.626 dolari SUA. Cu toate acestea,
fiindcã mãsoarã doar produsul final, PNB nu reflectã
diferitele costuri cu nivelul de trai de pe glob ºi prin
urmare nu reflectã obiectiv puterea de cumpãrare a unui
cetãþean; în plus, în unele þãri ca SUA, Brazilia sau fostele
state comuniste se înregistreazã abateri semnificative de
la medie.
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2. În timp ce unele þãri emergente sunt considerate
economii de piaþã libere, foarte puþine dintre ele sunt
comparabile cu þãrile dezvoltate atunci când vine vorba despre
reglementãri privind investiþiile strãine, asigurarea
transparenþei situaþiilor financiare, circulaþia liberã a
capitalurilor, maturitatea pieþelor bursiere sau restricþiile
privind repatrierea dividendelor sau a câºtigurilor de capital.

3. De regulã, pieþele emergente incumbã un risc de þarã
superior pieþelor dezvoltate. Aceasta deoarece riscuri ce
provin din sfera politicului, a fenomenului hiperinflaþionist
sau a neliniºtilor sociale sunt relativ des întâlnite în rândul
þãrilor emergente, reprezentând factori care acompaniazã
în mod necesar procesul de tranziþie.

4. Þinând cont astfel de riscurile aferente unei investiþii
pe aceastã categorie de pieþe, investitorii profesionali nu
ºi le vor asuma decât atunci când este perceputã
posibilitatea obþinerii unor rentabilitãþi ridicate, corelatã
cu aceste riscuri. Prin urmare, se considerã cã o ratã anualã
de creºtere de 4%, înregistratã pe o perioadã de 5-10 ani,
reprezintã o aºteptare justificatã.

În ultima perioadã, pe lângã conceptul de piaþã
emergentã a apãrut conceptul de „piaþã embrionarã” sau
„piaþã pionier”, desemnând o economie în care procesul de
tranziþie spre forme de piaþã liberã nu s-a declanºat integral
ºi ireversibil, nivelurile de la care se presupune cã vor avea
loc creºteri fiind inferioare chiar ºi celor aferente pieþelor
emergente. În condiþiile fluxurilor semnificative de capital
care curg înspre þãrile emergente, investitorii agresivi cãutã
noi destinaþii investiþionale, care sunt adesea obscure ºi cu
un accentuat grad de subdezvoltate. Dacã pânã la un mo-
ment dat era de ajuns investirea capitalului în cele mai
promiþãtoare titluri ale unei pieþe emergente, fluxurile
masive de capital care inundau aceste pieþe slab lichide
conducând foarte accelerat la o creºtere generalizatã a
cotaþiilor, în ultima perioadã a devenit tot mai dificilã sarcina
de a obþine rentabilitãþi anormale pozitive fãrã asumarea
unor riscuri corelate, mai ridicate.

Aºadar, investiþiile tind sã aibã un caracter de risc tot
mai pronunþat, stabilindu-se drept þinte de multe ori
economii ce nu sunt considerate destinaþii investiþionale
rezonabile din diverse motive (lipsa transparenþei relativ
la raportãrile financiare, lichiditate scãzutã pe piaþã,
regimuri politice care pot lua o poziþie adversã faþã de
investitori etc.). În astfel de condiþii, asupra capitalurilor
investite planeazã riscuri care nu au o legãturã directã cu
viabilitatea companiilor în care s-a investit.

 În aceastã categorie a pieþelor embrionare pot fi
amintite urmãtoarele þãri: Laos, Cambogia, Vietnam,
Myanmar, Coreea de Nord, Mongolia, Croaþia, Bulgaria,
Slovenia, Iordania, Egipt, Lituania, Oman, Liban, Arabia
Sauditã, Qatar, Kuweit, Maroc, Tunisa, Cuba, Papua Noua
Guinee, Ghana, Bangladesh sau Paraguay.

În momentul în care se pune problema avantajelor care
decurg din investiþiile pe pieþele emergente, se pot înainta
cu uºurinþã o serie de argumente:

1. De cele mai multe ori, pieþele emergente depãºesc ca
performanþã þãrile consacrate, cu toate cã nicio tendinþã de
creºtere nu evolueazã în mod continuu fãrã sã existe ºi
perioade de corecþii, cu precizarea cã acestea sunt de regulã
depãºite într-o perioadã relativ scurtã, punându-se bazele
unor noi aprecieri;

2. De regulã, corelaþiile pieþelor emergente cu pieþele
dezvoltate sunt reduse semnalând astfel faptul cã miºcãrile
de pe aceste pieþe nu sunt direct legate de miºcãrile de pe
pieþele dezvoltate. Deºi reprezintã un caz rar, se poate
întâmpla ca acest coeficient de corelaþie sã fie negativ,
ceea ce înseamnã cã direcþia înregistratã pe o piaþã are un
sens invers pe cealaltã. Astfel, fiindcã pieþele emergente
cresc urmându-ºi propria cale de dezvoltare, introducerea
de titluri de pe aceste pieþe în cadrul unor portofolii
internaþionale reprezintã o modalitate eficientã de reducere
a riscului acestui portofoliu, dar ºi de creºtere a rentabilitãþii
acestuia. Un studiu (Divecha º.a., 1992) realizat în perioada
1986-1989 a arãtat cã un portofoliu cu 20% din capital
investit pe pieþele emergente reuºea sã obþinã o
rentabilitate anualã cu 2,1% mai mare decât un portofoliu
format exclusiv din acþiuni cotate pe pieþele mature, în
condiþiile în care riscul primului portofoliu era inferior.

3. Ratele de creºtere înregistrate de þãrile emergente
sunt superioare pieþelor dezvoltate, Banca Mondialã
prognozând o ratã medie de creºtere a PIB în þãrile emergente
de 4,9%, aproape dublã faþã de cea a þãrilor dezvoltate. În
acest sens este revelator exemplul PIB-ului statului Chile,
care în perioada anilor ’80-’90 a crescut în medie cu 10%
pe an. Foarte important de urmãrit în cazul acestor creºteri
ºi structura lor, dacã pe lângã exporturile de produse ºi
servicii cu un nivel redus al valorii adãugate creºterea
conþine ºi produse ce necesitã o prelucrare superioarã.

4. Datoritã faptului cã existã o corelaþie puternicã între
procesul de creºtere economicã ºi rentabilitatea pieþei
bursiere, ratele de creºtere puternice ºi datele fundamentale
solide îndreptãþesc aºteptãri optimiste cu privire la o
evoluþie bunã a cotaþiilor în cadrul pieþelor emeregente pe
o perioadã de 5-10 ani.

5. Fondurile de investiþii îºi sporesc în mod continuu
participarea pe pieþele emergente, estimându-se în acest
sens cã aproximativ un sfert din fondurile de pensii publice
sau private la nivel mondial intenþioneazã sã creascã
ponderea aferentã investiþiilor de pe pieþele emergente

6. Marea majoritate a instituþiilor financiare investesc
în acþiunile celor mai mari companii din cadrul pieþelor
emergente, o serie largã de companii cu potenþial ridicat
de creºtere fiind excluse ca destinaþii investiþionale pentru
simplu motiv cã nu sunt îndeajuns de mari încât sã atragã
atenþia acestor investitori. Fãrã interesul acestora, aceste
companii mici sunt adesea subevaluate, creând astfel
oportunitãþi bune de cumpãrare pentru investitorii mai
agresivi.

7. Accesibilitatea acþiunilor oferite pe pieþele emergente
este tot mai ridicatã pe mãsurã ce aceste pieþe sunt tot mai
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deschise investitorilor, prin intermediul unei reglementãri
stricte în ceea ce priveºte securitatea tranzacþiilor sau gradul
de atractivitate al pieþelor.

De multe ori, unele experimente investiþionale conduc
la formarea unei serii de idei preconcepute legate de titlurile
financiare cotate pe pieþele emergente. Astfel, mulþi
investitori considerã cã investiþiile pe pieþele emergente
sunt riscante datoritã în special unui grad de incertitudine
ridicat. Acest lucru este adevãrat doar atunci când investiþia
se realizeazã integral pe astfel de pieþe, deoarece în restul
cazurilor un portofoliu care conþine ºi o componentã de
pieþe emergente va conduce la o diminuare a riscului glo-
bal prin intermediul corelaþiilor reduse (chiar negative),
fapt datorat unor factori independenþi care imprimã aceastã
divergenþã.

De asemenea, se menþioneazã faptul cã, datoritã
fluxurilor masive de capital speculativ, cotaþiile acþiunilor
de pe pieþele emergente au tendinþa de a ajunge la niveluri
foarte ridicate, inducând astfel o supraevaluare accentuatã.
Acest lucru este adevãrat doar parþial, deoarece niveluri
aparent ridicate de evaluare sunt justificate în anumite cazuri
de rate de creºtere superioare înregistrate de emitenþi, precum
ºi de reduceri structurale ale nivelului ratei dobânzii în
economie. În acest sens este foarte des adus ca ºi argument
„modelul FED”, care subliniazã corelaþia ce se manifestã
între randamentul de câºtig al pieþei bursiere (earning yield)
ºi randamentul dobânzii oferit de titlurile de stat cu scadenþe
medii-lungi (Zoicaº-Ienciu, 2006a).

Existã o serie de analiºti financiari care studiazã
dinamica fluxurilor de capital pe plan global pentru a
depista þintele preferate pentru investiþii la un moment
dat. Este foarte adevãrat cã atunci când spre o anumitã
regiune se înregistreazã un flux important de capitaluri se
aºteaptã ca ºi rentabilitatea oferitã de pieþele din regiune
sã creascã, ca urmare a creºterii cererii de titluri. Astfel,
puterea financiarã a investitorilor poate înlocui uºor
argumentul profiturilor emitenþilor, banii devenind astfel
principalul factor de susþinere a unui trend ascendent.

Pe de altã parte, este foarte important sã se analizeze
natura acestor fluxuri de capital, precum ºi destinaþia lor.
Aceasta deoarece este posibil ca volume însemnate de capi-
tal sã se îndrepte spre o regiune sau þarã emergentã datoritã
unor conjuncturi temporare precum majorarea ratei
dobânzii, ºi nu unor îmbunãtãþiri structurale în economia
acelei þãri. Cât priveºte destinaþia acestor capitaluri, este
de asemenea esenþial modul lor de folosire, ºi anume dacã
este folosit pentru plata datoriilor, pentru finanþarea
investiþiilor din economia realã, pentru importul de bunuri
de consum etc. Este esenþial ca autoritãþile guvernamentale
sã ia mãsuri pentru a asigura cã aceste fluxuri de capital
finanþeazã investiþii pe termen mediu-lung pentru
stimularea producþiei ºi nu duc la o apreciere artificialã a
monedei locale sau la propagarea inflaþiei.

Aºa cum un aflux important de capitaluri poate con-
duce la o apreciere de regulã accentuatã a cotaþiilor pe

piaþã destinatarã, tot aºa ºi ieºirea fondurilor de pe aceastã
piaþã poate determina cãderi masive ale cotaþiilor bursiere.
De regulã asftel de fluxuri strategice pot fi anticipate dacã
se au în vedere factori macroeconomici ca: politici sau
reforme economice ºi fiscale nesatisfãcãtoare, modificãri
semnificative în ambele sensuri, precum ºi restructurarea
datoriei externe, schimbãri majore în nivelul real al ratei
dobânzii, instabilitate legislativã în special în ceea ce
priveºte proprietatea în cazul nerezidenþilor etc.

În vederea realizãrii condiþiilor optime pentru atragerea
investitorilor strãini, bursele þãrilor emergente trebuie sã
urmãreascã îndeplinirea mai multor criterii, criterii ce pot
fi structurate dupã cum urmeazã:

� Definirea clarã a sistemului financiar, a structurii
de bazã a acestuia prin evidenþierea rolului bãncilor,
societãþilor de brokeraj, a celor de depozitare ºi
decontare, precum ºi calificãrile agenþilor autorizaþi
sã presteze aceste servicii.

� Un lucru esenþial pentru succesul unei pieþe bursiere
este câºtigarea încrederii investitorilor, încredere
care se obþine prin asigurarea unor proceduri de
tranzacþionare corecte, precum ºi prin manifestarea
unei transparenþe ridicate în ceea ce priveºte situaþia
economico-financiarã a fiecãrui emitent. De regulã,
aceste deziderate se obþin odatã cu înfiinþarea unei
comisii a valorilor mobiliare sprijinitã de un cadru
legislativ adecvat.

� Fiindcã principiile contabile ºi formatele de
raportãri financiare diferã de la o regiune la alta, se
impune standardizarea acestora astfel încât situaþiile
financiare sã permitã o informare uniformã a
investitorilor fãrã necesitatea efectuãrii de
transformãri bilanþiere complexe. Dealtfel tendinþa
este ca situaþiile financiare sã fie prezentate de regulã
sub forma sub care o cer investitorii majoritari
prezenþi pe o piaþã la un moment dat.

� Un mediu legal foarte strict care sã garanteze
respectarea contractelor încheiate între agenþii
economici, deoarece orice revenire asupra unui con-
tract important poate afecta brutal rentabilitatea unor
investiþii derulate pe baza informaþiilor bazate pe
evoluþia unor asemenea contracte. La acest aspect este
necsar a se adãuga ºi un pachet legislativ bancar
eficace, precum ºi operativitate în mecanismul judiciar.

� Þinând cont de faptul cã impozitarea reprezintã un
aspect neplãcut pentru investitori, este recomandatã
folosirea acelor combinaþii fiscale care sã stimuleze
investirea capitalului renunþându-se la practicile
„patriotice”, care au ca scop o impozitare excesivã
a nerezidenþilor dornici sã desfãºoare afaceri pe plan
local.

� Foarte important pentru bursa unei þãri emergente
este oferta de titluri financiare sau instrumente
derivate care sã permitã absorbirea în condiþii
normale a capitalului destinat investiþiilor. În
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aceastã direcþie este recomandatã derularea unui
proces amplu de noi listãri la cota bursei în special
a marilor companii aflate în proprietatea statului,
companii care prin dimensiunile, stabilitatea ºi
importanþa lor strategicã contribuie la maturizarea
acceleratã a pieþei bursiere.

Legat de ultimul aspect menþionat trebuie subliniat
faptul cã privatizarea companiilor strategice aflate în
posesia statului reprezintã un pol de interese pe piaþa de
capital atât pentru investitorii dornici sã investeascã în
acþiunile unor companii cu cote importante de piaþã,
generatoare de venituri uriaºe, cât ºi pentru intermediarii
ofertelor publice iniþiale, interesaþi de comisioanele
substanþiale rezultate din astfel de operaþiuni.

Istoria pieþelor emergente aratã cã, de regulã, în urma
derulãrii unei oferte publice iniþiale pentru astfel de
companii, preþul are tendinþa de creºtere peste media pieþei
pe termen scurt datoritã faptului cã pe aceste pieþe bursiere
existã un numãr redus de societãþi de mare capitalizare
care sã absoarbã capitaluri însemnate. În plus, astfel de
companii strategice devin aproape obligatoriu componente
ale portofoliilor instituþiilor financiare specializate, iar
pentru fondurile de investiþii care au o strategie pasivã
achiziþionarea unor astfel de titluri este esenþialã fiindcã
ele vor trebui sã replice indicii bursei, care vor conþine în
componenþa lor ºi aceste companii strategice. Un factor
suplimentar care conduce la o apreciere a cotaþiei nou
listatei companii poate fi ºi faptul cã prin procesul
privatizãrii se urmãreºte transformarea unor giganþi greoi
în companii dinamice ºi flexibile prin instituirea unui
management performant ºi recunoscut pe piaþã ca fiind

prestigios. De asemenea, investitorii locali vor investi cu
precãdere în societãþi cunoscute, care prin istoria ºi
importanþa lor strategicã conferã în primul rând siguranþa
obþinerii de rezultate financiare constante în timp.

Atunci când se pune problema formãrii unui portofoliu
de active financiare (în cazul nostru acþiuni) regulile clasice
de selecþie se menþin ºi în cazul pieþelor emergente, cu
precizarea cã trebuie aduse anumite amendamente criteriilor
consacrate pe pieþe bursiere mature. Astfel, trebuie cunoscut
faptul cã pieþele emergente sunt mai puþin eficiente din punct
de vedere informaþional sau cel puþin perioadele de eficienþã
informaþionalã alterneazã cu cele ce manifestã autocorelaþii
sau dependenþe neliniare (Todea ºi Zoicaº-Ienciu, 2005) ºi
ascund de multe ori oportunitãþi neconºtientizate din pricina
unei transparenþe insuficiente legate de situaþiile financiare
ale emitentului. Prin urmare, activitatea de cercetare în vederea
depistãrii de subevaluãri semnificative printre companiile
listate poate conduce la rezultate care sã justifice efortul depus.

Pe urmã volatilitatea titlurilor este mai ridicatã pe pieþele
emergente decât pe cele consacrate, aspect care poate fi
privit sub douã unghiuri, unul pesimist, care subliniazã un
risc ridicat, ºi altul optimist, care vede în aceastã volatilitate
ridicatã posibilitatea generãrii unui numãr mai mare de
semnale de vânzare-cumpãrare.

Redãm în tabelul de mai jos (Zoicaº-Ienciu, 2004) o
situaþie privind elementele clasice de rentabilitate (E(R), me-
dia istoricã a rentabilitãþilor sãptãmânale) ºi risc (σ(R), abaterea
medie pãtraticã) în cazul indicilor mai multor þãri, atât
dezvoltate, cât ºi emergente, în perioada 19.09.1997-
10.10.2004, precum ºi în cadrul a trei subperioade egale ale
acestui interval pentru a sublinia evoluþia celor doi parametri.

Evoluþia caracteristicilor de risc ºi rentabilitate în perioada 19.09.1997-10.10.2004 (eºantion de indici)

Tabelul 1

%

 Marea 
Britanie Austria Canada Cehia China ������� �	�
�� Germania Hong 

Kong India 

E(R)  -0,31 6,72 3,39 7,13 2,54 0,23 4,45 1,01 3,63 5,77 

E1(R)  10,96 -6,47 12,02 8,43 9,39 10,46 34,45 30,57 22,17 16,91 

E2(R)  -9,70 6,95 -8,44 -14,45 4,29 -4,70 -18,12 -21,76 -17,71 -23,46 

E3(R) -2,25 19,56 6,48 27,06 -5,97 -5,07 -3,09 -5,93 6,23 23,46 

���� 17,28 16,75 18,20 21,41 20,23 21,17 22,58 26,66 27,43 26,52 

�1(R) 17,76 21,78 18,67 25,62 19,95 22,52 23,04 25,79 34,42 29,62 

�2(R) 17,86 13,35 22,40 20,97 21,80 20,77 22,58 26,42 27,71 29,07 

�3(R) 16,19 13,67 12,13 16,45 18,98 20,24 21,64 27,43 17,47 19,41 

  Italia Japonia Rusia Singapore SUA Taiwan Turcia Ungaria România Medie 

E(R)  5,12 -5,08 31,36 2,36 2,76 -3,88 27,69 8,25 16,33 6,29 

E1(R)  32,41 9,12 32,26 10,31 15,54 6,81 73,49 15,71 -28,71 16,62 

E2(R)  -18,18 -21,69 40,58 -10,87 -11,37 -20,32 -19,33 -9,85 24,44 -8,09 
E3(R) 0,98 -2,83 21,40 7,50 3,99 1,70 28,52 18,66 53,02 10,18 

���� 22,86 21,93 55,94 26,97 18,60 29,02 49,63 30,38 33,96 26,71 

�1(R) 24,03 22,21 82,23 36,40 18,44 28,05 54,14 43,14 42,52 31,07 

�2(R) 27,07 23,05 42,34 24,03 21,05 33,52 55,40 24,00 32,73 26,64 

�3(R) 15,65 20,42 29,82 17,01 15,99 25,03 36,87 18,42 23,11 20,31 
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Aºa cum se observã din cadrul tabelului, rezultatele
vin sã confirme ceea ce se presupunea, anume cã pieþele
þãrilor emergenete comparativ cu þãrile cu economie de
piaþã dezvoltatã oferã o rentabilitate superioarã, datoratã
în principal nivelului de bazã relativ modest asupra
cãruia acþioneazã creºterea economicã. Astfel, cele mai
mari rentabilitãþi, pe ansamblul perioadei, sunt oferite
de Rusia, Turcia, România, Ungaria, Cehia ºi Austria.
Este de asemenea relevant în ce mãsurã se menþine
aceastã rentabilitate în cadrul subperioadelor. Astfel, în
cadrul României se observã cã rentabilitatea oferitã a
crescut în mod continuu de la –28% cât era în perioada
1997-2000, la 24%, respectiv 53% între 2002 ºi 2004.
În aceastã ultimã perioadã, România a oferit cea mai
mare rentabilitate dintre toate þãrile incluse în studiu.
Desigur, mãrimea rentabilitãþii poate fi rediscutatã atunci
când se considerã ºi influenþa inflaþiei asupra creºterii
cotaþiilor (Zoicaº-Ienciu, 2006b).

Pornind de la criteriile clasice de selecþie a titlurilor ce
urmeazã a fi incluse în portofoliu ºi neadaptându-le la
realitãþile proprii pieþelor emergente se creeazã
posibilitatea apariþiei unor serii de erori care pot afecta un
investitor atât prin prisma efectului (rentabilitatea obþinutã),
cât mai ales prin dimensiunea efortului de cercetare depus
în vederea obþinerii acestui efect. În acest sens este
cunoscutã recomandarea specialiºtilor de a nu filtra
societãþile cotate pe o piaþã emergentã în funcþie de toate
criteriile clasice (PER, PBR, Preþ/Vânzãri, Preþ/Cash-flow),
ci de a alege pe acela care descrie cel mai bine performanþa
ºi valoarea, ambele în accepþiunea localã.

O altã eroare des întâlnitã este problema lichiditãþii,
care tinde sã fie minimalizatã prin însuºirea
necorespunzãtoare a unor principii conform cãrora
lichiditatea se creeazã prin acþiunea fiecãrui investitor.
Acest lucru este adevãrat, dar de regulã este nevoie de
intervenþia activã pe piaþã a unui numãr mai mare de actori,
lucru care e posibil sã nu se realizeze întotdeauna. Chiar
dacã are loc selecþia celor mai bune titluri, acest lucru nu
presupune în mod automat ºi formarea unui portofoliu
optim, deoarece o concentrare excesivã a titlurilor într-un
anumit sector al economiei sau chiar pe o singurã piaþã

poate conduce la ratarea obiectivului esenþial al formãrii
de portofolii, acela de reducere a riscului.

Analiºtii care se confruntã cu sarcina evaluãrii acþiunilor
companiilor cotate pe o piaþã emergentã se lovesc adesea
de lipsa unui istoric în ceea ce priveºte caracteristicile
economico-financiare ale evoluþiei activitãþii companiilor.
Automat are loc o îndepãrtare faþã de instrumentele analizei
fundamentale ºi o apropiere de tehnicile analizei grafice
care, datoritã unei lichiditãþi adesea nesatisfãcãtoare, poate
inhiba în final, prin eºecuri repetate, aplecarea spre
instrumente de analizã temeinicã a pieþei, analistul
(investitorul) lasând de multe ori luarea deciziei pe seama
instinctelor, intuiþiei sau a zvonisticii, lucru total
nerecomandat.

În loc de concluzii

Pornind de la problematica complexã a orientãrii
strategice a investiþiilor la nivel mondial, în condiþiile
existenþei unui exces de resurse de capital, în cadrul acestei
lucrãri am subliniat câteva aspecte referitoare la pieþele
emergente ca destinaþie predilectã a acestor capitaluri în
ultimele douã decenii. Facând o delimitare între conceptele
de „piaþã emergentã” ºi „piaþã embrion”, am enumerat, de
asemenea, ºi principalele caracteristici care conduc la
depistarea acestor pieþe speciale. În continuare, accentuând
argumentele care recomandã investiþiile pe pieþele
emergente, precum ºi ideile preconcepute care le însoþesc
adesea, am analizat evoluþia acestor pieþe ºi din prisma
fluxurilor de capital privite atât ca mijloc de anticipare a
noilor destinaþii investiþionale, cât ºi ca pârghie
macroeconomicã în mâna guvernului local. Am considerat
ca prezentând o importanþã specialã ºi acele caracteristici
care conferã atractivitate unei pieþe bursiere dezvoltând
aspectul ofertei de titluri financiare (acþiuni) prin
intermediul ofertelor publice iniþiale cu ocazia privatizãrii
marilor companii de stat. În final, s-a insistat asupra
procesului de selecþie a titlurilor respectiv de formare a
portofoliilor atunci când aceste procese privesc ºi titluri
cotate pe pieþe emergente, fapt ce reclamã un proces de
adaptare a criteriilor clasice la realitãþile acestor pieþe.
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