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Rezumat. Articolul studiază corelaţiile dintre pieţele bursiere 
aparţinând marilor centre financiare ale lumii, respectiv New York, 
Londra şi Tokio, în două intervale de timp diferite, mai exact anterior 
crizei mondiale care a izbucnit în 2007 şi în timpul acesteia, pentru a 
determina dacă trendurile burselor se corelează mai puternic în perioade 
de creştere sau în perioade de scădere. Rezultatele analizei realizate prin 
intermediul unor regresii multiple arată că relaţiile dintre cele trei pieţe 
bursiere au fost mai puternice în timpul crizei, respectiv pe scădere, 
decât anterior turbulenţelor de pe pieţele financiare, când indicii bursieri 
au avut un trend crescător. 
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Introducere 
 
Intensificarea interdependenţelor între pieţele bursiere internaţionale a 

adus beneficii majore investitorilor din lumea întreagă, care au posibilitatea de 
a-şi diminua riscurile prin diversificarea portofoliilor. Legăturile strânse dintre 
pieţe au condus, de asemenea, la diminuarea costurilor de tranzacţionare. 

În contextul intensificării relaţiilor dintre pieţe, trendurile acestora au 
devenit din ce în ce mai corelate, astfel că, în general, marile pieţe bursiere 
internaţionale înregistrează evoluţii similare. Astfel, în fazele de creştere ale 
ciclului economic, pieţele bursiere înregistrează evoluţii pozitive, însă în 
momentul apariţiei unei crize acestea devin puternic corelate pe scădere. 

Crahurile bursiere reprezintă probabil cel mai mare risc asumat de către 
investitori, pentru că în astfel de situaţii performanţele unei acţiuni pot fi 
spulberate foarte rapid de tendinţa generală a pieţei, chiar dacă, în mod normal, 
nu ar fi existat motive ca preţul respectivului titlu să scadă. Riscul sistemic este 
cel care îşi spune cuvântul în astfel de cazuri, pentru că investitorii urmează 
tendinţa pieţei şi realizează vânzări masive, în loc să aloce timp pentru a face 
evaluări privind oportunitatea menţinerii portofoliilor. Sentimentul existent pe 
piaţă poate deveni astfel mai important decât fundamentele economice ce ar 
trebui să stea la baza deciziilor de investiţii şi, respectiv, a formării preţului. 

Crizele financiare sunt caracterizate de materializarea bruscă şi simultană 
a riscurilor care în perioade de normalitate păreau independente. Ca rezultat, 
oportunităţile de diminuare a riscurilor se reduc considerabil tocmai când 
nevoia pentru acestea este mai mare, ceea ce poate provoca apariţia unei 
ameninţări substanţiale asupra sistemului financiar global. 

Dacă în perioade de normalitate pieţele bursiere se corelează moderat, 
relaţiile dintre acestea se intensifică considerabil atunci când au loc scăderi 
bruşte de preţuri (Mink, Mierau, 2009). 

Acest lucru este cauzat în mare parte de apariţia fenomenului de 
„contagiune schimbătoare” (shift contagion), definită ca modificarea forţei cu 
care se transmit şocurile de pe o piaţă bursieră dintr-o anumită ţară pe o piaţă 
bursieră din altă ţară (Rigobon, 2002). 

Cu toate că intensificarea corelaţiilor dintre pieţele de capital implică o 
scădere a posibilităţilor de diminuare a riscurilor, o asemenea intensificare nu 
este neapărat cauzată de o creştere a forţei de transmisie a şocurilor între pieţele 
bursiere. Unele studii au demonstrat că puterea de transmisie a şocurilor nu se 
modifică în perioade de criză comparativ cu intervalele de normalitate pe 
pieţele bursiere (Mink, Mierau, 2009). 
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Criza financiară mondială şi implicaţiile ei asupra pieţelor de capital 
 
Criza creditelor subgarantate a început la jumătatea anului 2007, odată cu 

izbucnirea balonului de pe piaţa imobiliară din SUA, care a fost acompaniată de 
creşterea cazurilor de neplată a ipotecilor vândute pe segmentul sub-prime. În 
primă fază, criza a afectat creditorii, întrucât aceştia s-au confruntat cu multe 
cazuri de neplată, însă problemele s-au extins rapid la nivelul întregului sistem 
financiar american, întrucât instituţiile de credit nu păstraseră împrumuturile 
subgarantate în propriile portofolii, ci le vânduseră către alţi investitori sub forma 
unor titluri bazate pe ipoteci denumite obligaţii de plată garantate. Aceste titluri 
se aflau şi în portofoliile investitorilor din afara SUA şi fuseseră chiar folosite ca 
garanţie pentru împrumuturi nu doar pe pieţele financiare din SUA, ci şi pe cele 
din restul lumii, astfel că în curând problemele financiare şi-au făcut simţită 
prezenţa la nivelul sistemului financiar global. 

Având în vedere faptul că pe piaţa monetară începuseră să se prefigureze 
falimente ale unor bănci de investiţii de renume, creditarea a avut de suferit, 
astfel că economia reală a început să se confrunte cu probleme de lichiditate. 

Practic, criza a debutat cu falimentul American Home Mortgage, una 
dintre cele mai mari societăţi independente de credit pentru locuinţe. Pe fondul 
globalizării financiare, respectiv multitudinii de relaţii între investitori şi 
instituţii financiare la nivel internaţional, problemele de pe pieţele americane s-
au răspândit rapid şi în Europa, pe fondul fenomenului de contagiune, dat fiind 
faptul că şi instituţiile financiare europene investiseră în active toxice. 

Astfel, la scurt timp au urmat problemele de la banca franceză BNP 
Paribas, care şi-a suspendat trei dintre fondurile de investiţii, invocând 
problemele din sectorul imobiliar american. În septembrie, Northern Rock, cea 
mai mare bancă ipotecară britanică, era aproape de insolvabilitate, ceea ce a 
determinat migraţia rapidă a clienţilor săi către alte bănci. 

În martie 2008, Bear Stearns, una dintre cele cinci mari bănci de investiţii 
de pe Wall Street, aflată în situaţie de faliment, a fost preluată de către o altă 
mare bancă, JP Morgan Chase, iar Rezerva Federală şi Trezoreria americană au 
asigurat protecţia agenţilor economici care au avut de pierdut de pe urma 
falimentului. Totuşi, în septembrie 2008, o altă mare bancă de investiţii, 
Lehman Brothers, a fost lăsată să falimenteze, autorităţile americane 
considerând că pierderile rezultate din acest eşec nu ar fi urmat să fie foarte 
mari. Acest lucru a determinat însă diminuarea drastică a încrederii 
investitorilor în mediul de afaceri, prăbuşirea preţurilor activelor şi a canalelor 
de creditare. 

Tot în septembrie 2008, companiile Fannie Mae şi Freddie Mac, care deţi-
neau circa jumătate din piaţa ipotecară, au fost naţionalizate (Forte, Pesce, 2009). 
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Ulterior, cea mai mare societate de asigurări din lume, American Insurance 
Group, a fost susţinută de statul american din fonduri publice şi naţionalizată, 
dat fiind riscul sistemic pe care l-ar fi reprezentat falimentul acesteia. Totuşi, 
acest lucru n-a reuşit să stopeze panica de pe pieţele financiare şi să 
îmbunătăţească situaţia. 

Naţionalizări au fost realizate şi în Europa, băncile Royal Bank of 
Scothland şi Northern Rock trecând în proprietatea statului britanic. Întreaga 
zonă euro a început să fie afectată de criza financiară, astfel că guvernele 
Belgiei, Olandei şi Luxemburg-ului au susţinut cu fonduri de circa 11,2 
miliarde de euro banca Fortis, în timp ce Dexia Bank a primit un ajutor de 6,4 
miliarde de euro din partea Belgiei, Franţei şi Luxemburg-ului. 

Pe lângă salvarea de la faliment a instituţiilor financiare cu probleme, 
autorităţile monetare au recurs la diminuarea considerabilă a dobânzilor de 
politică monetară, furnizarea de lichiditate unei palete vaste de instituţii 
financiare, ajungând să crediteze chiar şi instituţiile financiare nedepozitare sau 
chiar achiziţia de active toxice. 

Toate aceste intervenţii au determinat o modificare spectaculoasă a rolului 
jucat de către băncile centrale. Dacă în crizele anterioare, acestea jucau rolul 
împrumutătorului de ultimă instanţă, în criza din 2008, acestea şi-au asumat un 
rol nou, respectiv acela de investitor de ultimă instanţă, în cadrul programelor 
de preluare de active, în vederea susţinerii pieţelor şi a pompării de lichiditate în 
economie (Roubini, Mihm, 2010). 

Rapiditatea cu care problemele de pe pieţele financiare americane s-au 
extins la nivel internaţional a reamintit că pieţele financiare au tendinţa de a 
trece simultan prin perioade de criză. 

Evident că toate aceste probleme s-au resimţit semnificativ pe pieţele de 
capital, iar indicii celor mai importante burse au suferit pierderi enorme. 

În 2008, acţiunile oferite pe pieţele internaţionale şi-au pierdut între 20% 
şi 70% din valorile înregistrate în 2006 şi 2007. În ianuarie 2009, valoarea 
acţiunilor cotate pe bursele americane a scăzut cu 50% din valoarea pe care o 
avuseseră în prima jumătate a anului 2007. Aceste pierderi considerabile au 
semnalat că Statele Unite se aflau în cea mai grava recesiune economică din 
ultimii 75 de ani. 

Pieţele din Europa au înregistrat şi ele pierderi similare. Indicele 
reprezentativ al bursei din Londra, FTSE, a coborât cu aproape 50% în anul 
2008, o pierdere similară fiind consemnată şi de indicele DAX al bursei din 
Frankfurt. 

Totodată, spre finalul anului 2008, indicele Nikkei al bursei din Tokio 
pierduse circa 55% din valoarea înregistrată la începutul anului 2007. 
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Metodologia cercetării 
 
Pentru testarea interdependenţelor dintre pieţele de capital am luat în 

considerare indicii reprezentativi ai burselor din principalele centre financiare 
ale lumii, respectiv cel al bursei din New York (Dow Jones Industrial Average), 
cel al bursei din Londra (FTSE) şi cel al bursei din Tokio (Nikkei). 

Cercetarea are la bază valorile zilnice ale celor trei indici bursieri între 
ianuarie 2003 şi martie 2010, perioadă pe care am împărţit-o în două intervale: 

 ianuarie 2003 – decembrie 2006 – respectiv perioada anterioară crizei, 
când economia globală era în faza de expansiune a ciclului economic 

 ianuarie 2007 – martie 2010 – interval ce se suprapune perioadei în 
care sistemul financiar mondial a trecut prin criză, cu efecte severe la 
nivelul economiei reale. 

Datele culese au fost modelate cu ajutorul unor regresii multiple, astfel că 
pentru fiecare interval, fiecare din cei trei indici a fost exprimat în funcţie de 
ceilalţi doi, după ecuaţiile de mai jos: 

 

1___ ε+×+×= nikkeidlbftsedladowdl  

3___
2___
ε
ε

+×+×=
+×+×=

ftsedlfdowdlenikkeidl
nikkeidlddowdlcftsedl

 
 

unde: dl_dow, dl_ftse şi dl_nikkei reprezintă seriile de timp staţionarizate ale 
celor trei indici bursieri, a, b,c,d,e,f reprezintă coeficienţii asociaţi fiecăreia din 
variabilele exogene, iar ε1, ε2 şi ε3 reprezintă erorile asociate celor trei regresii.   

Scopul modelării este de a estima coeficienţii asociaţi indicilor bursieri ce 
joacă rolul de variabile exogene pentru a determina influenţa acestora asupra 
indicilor reprezentând variabile endogene. 

Am considerat cele două intervale pentru a testa dacă relaţiile dintre 
pieţele bursiere internaţionale au fost mai puternice în timpul crizei sau în 
perioada de normalitate anterioară acesteia. 

 
Corelaţiile între indicii bursieri 
 
Urmărind graficele care reprezintă evoluţia indicilor bursieri din cele 

două intervale pentru care se face analiza (figurile 1 şi 2), se poate observa că 
cei trei indici au avut trenduri similare atât înainte de criză, cât şi în timpul 
acesteia. 
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Figura 1. Evoluţia indicilor bursieri în perioada anterioară crizei 
 
 

 
Figura 2. Evoluţia indicilor bursieri în timpul crizei 

 
Prin aplicarea regresiilor pe datele culese, pentru perioada anterioară 

crizei s-au obţinut următoarele rezultate: 
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Tabelul 1 
Rezultatele regresiei care are ca variabilă endogenă indicele Dow Jones,  

anterior crizei 
Dependent Variable: DL_DOW   
Method: Least Squares   
Date: 10/12/10 Time: 09:54   
Sample (adjusted): 2 935   
Included observations: 934 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DL_NIKKEI 0.143082 0.018598 7.693316 0.0000 
DL_FTSE 0.356639 0.026270 13.57596 0.0000 
R-squared 0.253504  Mean dependent var -0.000376 
Adjusted R-squared 0.252703  S.D. dependent var 0.007725 
S.E. of regression 0.006678  Akaike info criterion -7.177929 
Sum squared resid 0.041560  Schwarz criterion -7.167566 
Log likelihood 3354.093  Hannan-Quinn criter. -7.173977 
Durbin-Watson stat 2.391728    

 
 
 

Tabelul 2 
Rezultatele regresiei care are ca variabilă endogenă indicele FTSE,  

anterior crizei 
Dependent Variable: DL_FTSE   
Method: Least Squares   
Date: 10/12/10 Time: 09:53   
Sample (adjusted): 2 935   
Included observations: 934 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DL_DOW 0.462944 0.034100 13.57596 0.0000 
DL_NIKKEI 0.087534 0.021663 4.040693 0.0001 
R-squared 0.219263  Mean dependent var -0.000472 
Adjusted R-squared 0.218425  S.D. dependent var 0.008606 
S.E. of regression 0.007608  Akaike info criterion -6.917047 
Sum squared resid 0.053948  Schwarz criterion -6.906684 
Log likelihood 3232.261  Hannan-Quinn criter. -6.913095 
Durbin-Watson stat 2.584753    
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Tabelul 3 
Rezultatele regresiei care are ca variabilă endogenă indicele Nikkei,  

anterior crizei 
Dependent Variable: DL_NIKKEI   
Method: Least Squares   
Date: 10/12/10 Time: 09:55   
Sample (adjusted): 2 935   
Included observations: 934 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DL_DOW 0.417337 0.054247 7.693316 0.0000 
DL_FTSE 0.196688 0.048677 4.040693 0.0001 
R-squared 0.120127  Mean dependent var -0.000737 
Adjusted R-squared 0.119183  S.D. dependent var 0.012152 
S.E. of regression 0.011405  Akaike info criterion -6.107452 
Sum squared resid 0.121222  Schwarz criterion -6.097090 
Log likelihood 2854.180  Hannan-Quinn criter. -6.103501 
Durbin-Watson stat 2.139019    

 
Pentru acest interval, coeficienţii estimaţi aferenţi variabilelor exogene se 

regăsesc în cele trei regresii de mai jos: 
dl_nikkei  0,143082  dl_ftse  0,356639  dl_dow ×+×=  
dl_nikkei  0,087534  dl_dow 0,462944  dl_ftse ×+×=  

dl_ftse  0,196688  dl_dow 0,417337  dl_nikkei ×+×=  
  
Din cele trei regresii deducem următoarele: 
 la modificarea cu 100 de puncte a indicelui FTSE, indicele Dow Jones 

s-a modificat în acelaşi sens cu 35,6639 puncte, iar modificarea cu 100 
de puncte a indicelui Nikkei a imprimat o modificare de acelaşi sens, 
cu 14,3082 puncte a indicelui Dow Jones; 

 o modificare cu 100 de puncte a indicelui Dow Jones a imprimat, în 
perioada anterioară crizei, o schimbare de acelaşi sens, cu 46,2944 
puncte indicelui FTSE, iar modificarea cu 100 de puncte a indicelui 
Nikkei a determinat modificarea cu 8,7534 puncte, în acelaşi sens, a 
indicelui FTSE; 

 creşterea cu 100 de puncte a indicelui Dow Jones a determinat 
schimbarea cu 41,337 puncte, în acelaşi sens, a indicelui Nikkei, în 
timp ce la modificarea cu 100 de puncte a indicelui FTSE, indicele 
Nikkei s-a modificat în acelaşi sens cu 19,6688 puncte. 

Pentru seriile de date din perioada crizei, s-au obţinut următoarele 
rezultate: 
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Tabelul 4 
Rezultatele regresiei care are ca variabilă endogenă indicele Dow Jones,  

în timpul crizei 
Dependent Variable: DL_DOW   
Method: Least Squares   
Date: 10/12/10 Time: 09:49   
Sample (adjusted): 2 741   
Included observations: 740 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
 DL_FTSE 0.618712 0.032648 18.95120 0.0000 
DL_NIKKEI -0.071619 0.027492 -2.605119 0.0094 
R-squared 0.359330  Mean dependent var 0.000219 
Adjusted R-squared 0.358462  S.D. dependent var 0.017377 
S.E. of regression 0.013918  Akaike info criterion -5.708525 
Sum squared resid 0.142965  Schwarz criterion -5.696074 
Log likelihood 2114.154  Hannan-Quinn criter. -5.703724 
Durbin-Watson stat 2.785531    

 
 

Tabelul 5 
Rezultatele regresiei care are ca variabilă endogenă indicele FTSE,  

în timpul crizei 
Dependent Variable: DL_FTSE   
Method: Least Squares   
Date: 10/12/10 Time: 09:49   
Sample (adjusted): 2 741   
Included observations: 740 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DL_DOW 0.529078 0.027918 18.95120 0.0000 
DL_NIKKEI 0.310067 0.022847 13.57173 0.0000 
R-squared 0.482623  Mean dependent var 0.000152 
Adjusted R-squared 0.481922  S.D. dependent var 0.017882 
S.E. of regression 0.012871  Akaike info criterion -5.865028 
Sum squared resid 0.122253  Schwarz criterion -5.852577 
Log likelihood 2172.060  Hannan-Quinn criter. -5.860227 
Durbin-Watson stat 2.849046    
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Tabelul 6 
Rezultatele regresiei care are ca variabilă endogenă indicele Nikkei,  

în timpul crizei 
Dependent Variable: DL_NIKKEI   
Method: Least Squares   
Date: 10/12/10 Time: 09:52   
Sample (adjusted): 2 741   
Included observations: 740 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DL_DOW -0.127232 0.048839 -2.605119 0.0094 
DL_FTSE 0.644158 0.047463 13.57173 0.0000 
R-squared 0.237172  Mean dependent var 0.000658 
Adjusted R-squared 0.236139  S.D. dependent var 0.021226 
S.E. of regression 0.018551  Akaike info criterion -5.133873 
Sum squared resid 0.253979  Schwarz criterion -5.121422 
Log likelihood 1901.533  Hannan-Quinn criter. -5.129072 
Durbin-Watson stat 2.486360    

 
Coeficienţii estimaţi aferenţi variabilelor exogene se regăsesc regresiile de 

mai jos: 
 

dl_dow  0,127232 - dl_ftse  0,644158  dl_nikkei
dl_nikkei 0,310067  dl_dow  0,529078  dl_ftse

dl_nikkei  0,071619 - dl_ftse  0,618712  dl_dow

××=
×+×=
××=

 

 

Din cele trei regresii deducem următoarele: 
 la modificarea cu 100 de puncte a indicelui FTSE, indicele Dow Jones 

s-a modificat în acelaşi sens cu 61,8712 puncte, iar schimbarea cu 100 
de puncte a indicelui Nikkei a imprimat o modificare de sens contrar, 
cu 7,1619 puncte a indicelui Dow Jones; 

 o modificare cu 100 de puncte a indicelui Dow Jones a imprimat, în 
timpul crizei, o schimbare de acelaşi sens, cu 52,9078 puncte indicelui 
FTSE, iar modificarea cu 100 de puncte a indicelui Nikkei a dus la 
modificarea cu 31,0067 puncte, în acelaşi sens, a indicelui FTSE; 

 la creşterea (respectiv scăderea) cu 100 de puncte a indicelui Dow 
Jones, indicele Nikkei s-a diminuat (respectiv a crescut) cu 12,7232 
puncte, în timp ce la modificarea cu 100 de puncte a indicelui FTSE, 
indicele Nikkei s-a modificat în acelaşi sens cu 64,4158 puncte. 

Analiza realizată a demonstrat că relaţiile dintre cei trei indici analizaţi au 
fost mai puternice în perioada crizei financiare care a izbucnit la jumătatea 
anului 2007 decât anterior acesteia. 
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Dacă înainte de criză indicele Dow Jones se modifica cu 35,6639 puncte 
şi în acelaşi sens la modificarea cu 100 de puncte a indicelui FTSE, în timpul 
crizei, schimbarea indicelui american ajunsese la 61,8712 puncte la aceeaşi 
modificare a indicelui englez. Pe de altă parte, Dow Jones s-a corelat negativ cu 
indicele Nikkei pe parcursul crizei, iar indicele japonez a avut o influenţă mai 
mică asupra celui american decât în intervalul anterior crizei. Corelaţia negativă 
dintre cei doi indici ar putea fi explicată prin faptul că, odată cu izbucnirea 
crizei, investitorii au început să-şi închidă poziţiile pe piaţa americană şi să-şi 
plaseze banii în titluri tranzacţionate pe Bursa din Tokio.  

Indicele FTSE a fost influenţat mai puternic pe perioada crizei atât de 
indicele Dow Jones, cât şi de indicele Nikkei. Dacă anterior crizei, indicele 
londonez se modifica cu 46,2944 puncte la schimbarea cu 100 de puncte a 
indicelui american în timpul turbulenţelor influenţa a ajuns la 52,9078 puncte, 
relaţia dintre cei doi indici bursieri fiind în continuare pozitivă. Pe de altă parte, 
influenţa indicelui Nikkei asupra FTSE s-a amplificat considerabil. Înainte de 
criză, indicele FTSE a crescut cu 8,7534 puncte la avansul cu 100 de puncte a 
indicelui Nikkei, iar în timpul crizei s-a modificat cu 31,0067 puncte la aceeaşi 
schimbare a indicelui asiatic. 

Înainte de criză, Dow Jones manifesta o influenţă directă semnificativă 
asupra indicelui Nikkei, astfel că la creşterea cu 100 de puncte a indicelui 
american, cel asiatic creştea cu 41,7337 puncte. Pe parcursul crizei însă, relaţia 
dintre cei doi indici a devenit inversă, astfel că atunci când Dow Jones creştea 
cu 100 de puncte, Nikkei scădea cu 12,7232 puncte. În schimb, relaţia dintre 
FTSE şi Nikkei a rămas pozitivă şi în timpul turbulenţelor de pe pieţele 
financiare, devenind chiar mai intensă. Înainte de criză, o creştere de 100 de 
puncte a indicelui londonez determina un avans de 19,6688 puncte a indicelui 
japonez, iar pe perioada crizei aceeaşi modificare a FTSE imprima un avans de 
64,4158 puncte indicelui asiatic. 

Faptul că valorile înregistrate de coeficienţii de corelaţie au fost mai 
apropiate de 1 pentru valorile indicilor din perioada crizei decât din intervalul 
anterior acesteia demonstrează, de asemenea, că relaţiile dintre cei trei indici au 
fost mai puternice pe perioada turbulenţelor financiare. Coeficienţii de corelaţie 
pentru Dow Jones, FTSE şi Nikkei înainte de criză au fost de 0,25; 0,21 şi, 
respectiv, 0,12, în timp ce pe parcursul crizei aceştia au s-au situat la 0,35; 0,48 
şi, respectiv, 0,23. 

 
Concluzii 
 
Corelaţiile mai puternice între cei trei indici bursieri în perioada de criză, 

respectiv pe scădere, decât în intervalele de creştere de dinainte de criză pot fi 



Corelarea pieţelor bursiere: analiză în perioada anterioară crizei şi în timpul acesteia 
 

93 

explicate de faptul că panica investitorilor în momente de criză este mult mai 
intensă decât sentimentul de entuziasm din perioadele de creştere. 

În perioade de criză, panica determină vânzări masive care duc la 
prăbuşirea cotaţiilor, iar sentimentul negativ se autoalimentează, întrucât 
majoritatea investitorilor se grăbesc să-şi lichideze deţinerile pentru a evita 
înregistrarea unor pierderi şi mai mari. Totuşi, în aceste momente apar 
speculatorii care, în dorinţa de a cumpăra la preţuri reduse, realizează achiziţii, 
astfel că raportul dintre cerere şi ofertă se echilibrează. 
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