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Rezumat. Instrumentele financiare s-au dezvoltat pe parcursul 

timpului de la obligaţiuni cu o structură simplă  a cash-flow-urilor la 
instrumente cu randamente ce au o structură complexă, atrăgând astfel o 
arie mult mai extinsă de investitori şi permiţând emitenţilor de obligațiuni 
să își reducă costurile aferente strângerii de fonduri. Pentru a construi 
strategii de investiţii care să controleze riscul ratei de dobândă şi să 
crească veniturile, investitorii trebuie să înţeleagă  forţele care controlează 
piaţa obligaţiunilor, precum şi modul în care evoluează acestea.  

Obiectivul principal al acestui articol este acela de a prezenta 
modul în care se aplică o strategie de investiţii, precum şi instrumentele 
disponibile pentru alocarea activelor. Produsele de fixed income ocupă  o 
pondere mare în total active, de aceea se doreşte evidenţiere modului în 
care se utilizează produsele de fixed income în portofoliul unei companii. 
Ipoteza de lucru pe care am ales-o urmăreşte modul în care valoarea 
activelor financiare este influenţată de factorii macroeconomici şi de 
evoluţia preţurilor în piaţă. Băncile de investiţii, în special, pun mare 
accent pe produsele de fixed income şi pe utilizarea acestora de către 
clienţi. Astfel produsele financiar-bancare clasice, alături de produsele de 
fixed income oferă companiilor posibilitatea finanţării nevoilor curente, 
finanţării dezvoltării, dar şi a diversificării instrumentelor de alocare a 
activelor. 
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1.1 Piaţa monetară 
 
Pentru profituri mari, riscurile asumate de un investitor, fie acesta 

persoană fizică sau companie, sunt direct proporţionale. Pentru mulţi, o piaţă 
volatilă este mai mult decât sunt dispuşi să îşi asume, de aceea piaţa monetară 
(en., money market) reprezintă o alternativă nu la fel de atrăgătoare, dar mult 
mai sigură.  

Piaţa monetară este însă numai o parte din piaţa instrumentelor cu venit 
fix (en., fixed income). Aceasta din urmă este deseori confundată cu piaţa de 
obligaţiuni (en., bond market), dar acestea reprezintă un singur tip de 
instrument financiar fixed income. Piaţa monetară tranzacţionează instrumente 
cu maturitate mai mică de un an. 

Titlurile de pe piaţa monetară sunt foarte lichide şi sunt considerate 
extrem de sigure de către investitori. Datorită simplităţii lor ca instrumente 
financiare, acestea aduc venituri considerabil mai mici faţă de alte instrumente. 
Piaţa monetară este folosită de acele entităţi (companii, instituţii etc.) care au 
nevoie de finanţare pe termen scurt pentru a acoperi gap-ul dintre costurile 
operaţionale şi veniturile din vânzarea produselor. Există diferite produse ce se 
tranzacţionează pe piaţa monetară, oferind venituri şi un nivel de risc diferit. 

 
1.2. Obligaţiunile (Bonds) 
 
Obligaţiunile reprezintă instrumente financiare prin care emitentul se 

angajează să plătească cumpărătorului suma împrumutată, denumită principal, 
plus o dobânda periodică, calculată la suma împrumutată, pe o perioadă dată de 
timp. O obligaţiune poate fi standard sau nu. Cele standard au un cupon fix, 
care se plăteşte de emitent periodic, iar principalul se plăteşte la maturitate.   

  Scopul emitentului de obligaţiuni (fie că este vorba de Ministerul de 
Finanţe al unui stat, de o bancă sau de o corporaţie) este acela de a-şi finanţa 
bugetul sau proiectele în care a investit, la o dobânda care se aşteaptă să fie mai 
mică decât randamentul investiţiei (acest lucru este valabil cel puţin în sectorul 
privat). Prin emiterea de obligaţiuni, emitentul are acces direct la piaţă şi evită 
astfel împrumutul prin intermediul instituţiilor bancare, la o dobândă mai mare. 
Cel care deţine obligaţiunea (en., bondholder) are statutul de creditor, spre 
deosebire de un deţinător de acţiuni, care are statutul de proprietar al corporaţiei 
respective. Din acest motiv, obligaţiunile sunt mai puţin riscante decât acţiunile. 
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1.2.1. Obligaţiuni cu floater inversat (inverse floater) 
 
Sunt acele obligaţiuni care au un cupon ce se modifică pozitiv dacă rata 

de referinţă scade, şi viceversa.  
 Unele obligaţiuni au formula cuponului bazată pe ratele viitoare ale 

inflaţiei. Martellini şi Priaulet P. şi Priaulet S., în lucrarea „Fixed Income 
Securities a Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies” explică 
faptul că investitorii care achiziţionează astfel de obligaţiuni vor să se protejeze 
de viitoarele creşteri ale inflaţiei şi să îşi mărească astfel puterea de cumpărare. 

Aceste tipuri de obligaţiuni, care au cupoane corelate cu inflaţia, pot fi 
folosite pentru a acoperi riscul unui portofoliu (en., hedging) de fluctuaţiile 
inflaţiei, pentru a-l diversifica (acest tip de obligaţiuni nu este corelat cu alte 
tipuri de active precum acţiunile, obligaţiunile cu cupoane fixe sau cash-ul, de 
aceea ajută la diversificarea portofoliului de active şi răspândirea riscului) sau 
pentru a îmbunătăţi managementul activelor şi pasivelor (de exemplu, 
companiile de asigurări pot folosi aceste obligaţiuni pentru a acoperi riscul 
inflaţiei de când se produc daune până când acestea trebuie plătite clienţilor). 

Pentru obligaţiunile cu cupon floater, există anumite praguri care pot fi 
specificate de către emitent, denumite caps (praguri superioare) şi floors 
(praguri inferioare). Aceste praguri ajută la limitarea expunerii fluctuaţiilor 
foarte mari ale ratelor de referinţă, punând limite superioare şi inferioare ratei 
cuponului.  Atunci când sunt prezente ambele limite, combinaţia celor două se 
numeşte collar. Kaplan Schweser, în lucrarea „Fixed Income”, exemplifica în 
acest sens. Astfel, se consideră o obligaţiune cu cupon floater, care are o rată a 
cuponului la emitere de 5%, un cap de 7% şi un floor de 3%. Dacă rata 
cuponului (rata de referinţă plus marja) creşte peste 7%, atunci emitentul va 
plăti doar 7% pe toată perioadă în care rata cuponului stă la sau peste 7%. Dacă 
rata cuponului scade sub 3%, emitentul plăteşte 3% cupon pe toată perioada în 
care rata cuponului rămâne la sau sub 3%. 

 
1.2.2. Preţul, randamentul şi durata 
 
În continuare voi prezenta modul în care se calculează preţul 

obligaţiunilor, randamentul şi durata. Preţurile obligaţiunilor reprezintă un 
procent din valoarea lor nominală (en., face value). De exemplu, dacă preţul 
unei obligaţiuni este de 101,5 pentru obligațiuni denominate în EUR, atunci 
acesta corespunde cu valoarea de 101,5% din valoarea nominală de 100%. 
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Preţul obligaţiunilor 
Preţul obligaţiunilor cu cupon fix corespunde cu preţul la care actorii din 

piaţă sunt dispuşi să cumpere sau să vândă. Preţul din piaţă (market price) este 
influenţat de o serie de factori: 

 timpul până la maturitate al bondului (time to maturity); 
 randamentul (yieldul) obligaţiunilor cu aceeaşi maturitate; 
 cuponul;  
 riscul de credit ataşat (riscul de credit al emitentului – stabilit prin 

rating); 
 lichiditatea obligaţiunii respective pe piaţa secundară (dacă se vinde 

sau nu). 
În continuare vom lua în considerare primii trei factori influenţi, timpul 

până la maturitate, randamentul şi cuponul. Titlurile de stat au un risc de credit 
şi un risc de lichiditate mai redus şi de aceea le vom folosi pentru a exemplifica 
modul de influenţă al primilor trei factori.  

 Pentru a calcula preţul unei obligaţiuni, trebuie să se ia în considerare 
faptul că pentru acele obligaţiuni se va încasa un venit fix pe toată durata 
obligațiunii, precum şi valoarea nominală la maturitate. De aceea atunci când se 
cumpără o obligaţiune, cel care achiziţionează plăteşte practic valoarea prezentă a 
cash flow-urilor viitoare pe care le aduce obligaţiunea (Choudhry, 2005, p. 15). 

 
Randamentul (yield-ul) 
Atunci când este cunoscut preţul unei obligaţiuni, se poate calcula yield-ul 

acesteia, fiind echivalentul calculării ratei interne de rentabilitate (en., internal 
rate of return), notat în continuare IRR. Se mai numeşte şi yield to maturity 
(YTM). Metoda IRR este folosită pentru a calcula randamentul unei investiţii în 
obligaţiuni (Choudhry, 2005, p. 20). 

 De obicei investitorii vor sa vadă randamentul unei obligaţiuni atunci 
când cer cotaţii în piaţa secundară. 

Yield-ul oricărei investiţii reprezintă rata de discount care face valoarea 
prezentă a cash-flow-urilor egală cu costul/preţul iniţial. Din punct de vedere 
matematic, randamentul unei investiţii reprezintă dobânda din ecuaţia preţului.  

Cel mai comun mod de măsurare a randamentului este curba de 
randament uniformă (en., flat yield curve sau current yield).  Aceasta are 
formula: 

,100
p

c
rc   

unde rc este yield-ul – current yield, P este prețul obligaţiunii, iar C este 
cuponul. 
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Acest mod de calcul presupune că toate cash-flow-urile viitoare au un 
factor de discount cu aceeaşi dobândă pentru toată perioadă până la maturitatea 
obligațiunii. În realitate, pentru maturităţi diferite sunt plătite dobânzi diferite. 
Prin urmare, pentru a folosi formula clasică de calcul al preţului unei 
obligaţiuni, se face presupunerea unei curbe uniforme a randamentului (en., flat 
yield curve). Această formulă se foloseşte pentru a calcula costul sau profitul pe 
termen scurt. Pentru măsurarea randamentului unei obligaţiuni, cea mai folosită 
metodă este YTM (en., yield to maturity). Această metodă ia în calcul structura 
plăţii cuponului, timpul până la maturitate al obligațiunii şi profitul sau 
pierderea pe perioada rămasă până la maturitate. 

 
Durata 
Pentru a calcula sensibilitatea preţurilor la modificarea dobânzilor din 

piaţă există câteva concepte. Dintre acestea ne vom referi în continuare la 
durată. Aceasta măsoară sensibilitatea preţurilor la ratele de dobândă, adică 
modul în care se modifică preţul ca răspuns la modificarea ratelor de dobândă. 
Acest concept poartă numele de durată Macaulay, după cel care a introdus 
acest concept, Frederick R. Macaulay, în 1938. Acesta a făcut următoarea 
afirmaţie: dacă se modifică ratele de dobândă din piaţă au loc două schimbări 
asupra obligațiunii. În primul rând se modifică preţul, iar în al doilea rând 
cupoanele pot fi reinvestite la alt randament. Aceste două efecte sunt 
întotdeauna opuse. De exemplu, atunci când ratele cresc, preţul obligațiunii 
scade, iar cupoanele viitoare pot fi reinvestite la un randament mai mare şi 
invers. Durata Macaulay descrie timpul în care cele două variabile se 
compensează una pe cealaltă. Cu alte cuvinte, este o dimensiune temporală 
măsurată în ani, care indică perioada necesară unei obligaţiuni cu cupon fix să 
compenseze modificarea preţului datorată schimbării ratelor de dobândă.  

Modelul presupune însă o singură schimbare în curba de randament, 
conform formulei 

,

)r1(

CF
)r1(

CFn

D
N

n n
n

N

1n n
n

Macaulay













 

unde  
DMacaulay  = durata Macaulay,  
n = anul curent,  
N = numărul total de ani,  
CFn = cash-flow-ul la momentul  
n, r = randamentul. 



Vasile Dedu, Dan Costin Niţescu 
 

8 

Atunci când vorbim de durată, nu ne referim la durata Macaulay, ci la 
durata modificată (en., modified duration), anume 

r1

1
DMD Macaulay 

  

Durata modificată se poate folosi pentru a demonstra faptul că modificări 
mici ale yield-ului produc schimbări inverse ale preţului (Choudhry, 2005, p. 34). 

Principalul motiv pentru care durata modificată este folosită este acela de 
a măsura volatilitatea preţurilor sau a riscului de rată al dobânzii. 

Factorii care influenţează durata modificată sunt următorii: 
 Perioada (în ani) pe care a fost emisă obligaţiunea (en., term of the 

bond) – cu cât aceasta este mai mare, cu atât este mai mare impactul 
schimbării ratelor asupra prețului obligaţiunii; 

 Cuponul – un cupon mare înseamnă că o parte din valoarea obligaţiunii 
este plătită înapoi cumpărătorului mai devreme, prin plata cuponului; 
prin urmare durata modificată este mai mică; de aceea sensibilitatea 
preţului pentru obligaţiuni cu cupon mare este mai mică; 

 Randamentul din piaţă (en., market yield) – cash-flow-urilor li se 
aplică factorul de dicount folosind yield din piaţă; cu cât este mai mare 
randamentul din piaţă, cu atât este mai mic preţul şi durata modificată; 
prin urmare, impactul unei schimbări de 1% a randamentului din piaţă 
este mai mic raportat la un nivel ridicat al ratelor de dobânda decât la 
un nivel scăzut. 

 
1.3 Acoperirea riscului de dobândă 
 
Riscurile aferente unui portofoliu format din depozite la termen, titluri de 

stat şi obligaţiuni corporate sunt cele referitoare la mişcarea ratei dobânzii.  
 Datorită legăturii strânse între rata dobânzii şi preţul obligaţiunilor, avem 

următoarea situaţie: o scădere (creştere) a ratei dobânzii va determina o creştere 
(scădere) a preţurilor obligaţiunilor, iar volatilitatea maximă apare la obligaţiuni 
pe termen mai mare şi la cele cu cupoane mici. De aceea, un investitor, pentru a 
obţine cel mai bun impact, ar trebui să cumpere obligaţiuni pe termen cât mai 
lung şi cu un cupon cât mai mic. 

 
2. Strategii de investiţii 
 
Ceea ce influenţează deciziile de investiţii este faptul că pieţele sunt 

considerate eficiente. Acest lucru presupune faptul că preţurile nu se 
îndepărtează de valorile economice pe care investitorii le determină. Aceste 
valori economice sunt de fapt aşteptările investitorilor asupra veniturilor şi 
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riscurilor. Dacă preţul din piaţă se îndepărtează de valoarea economică 
aşteptată, atunci investitorii acţionează astfel încât cele două valori să se 
alinieze. Astfel, pe măsură ce apar informaţii noi într-o piaţă eficientă, preţurile 
se ajustează la aceste informaţii rapid şi corect. Într-o piaţă eficientă economic, 
activele s-ar îndepărta de valorile lor economice, dar suficient astfel încât 
investitorii să dorească să profite de aceste diferenţe. 

De aceea, într-o piaţă economică eficientă (lipsa oportunităţilor de 
arbitraj), strategia de investiţii este una pasivă, adică rezultatele urmărite sunt 
acelea de a fi la nivelul pieţei, nu peste ea (de exemplu, dacă randamentul în 
piaţă este de 5%, atunci investitorul care adoptă o strategie pasivă vrea un 
randament de 5% pe portofoliu, nu mai mult) (Martellini et al., 2003, p. 211). 

Pe de altă parte există investitori care nu acceptă ipoteza pieţei eficiente, 
au o strategie activă de investiţii, având de partea lor avantaje referitoare la 
informaţie, la abilităţile lor. Aceşti investitori generează costuri mai mari însă 
câştigurile marginale sunt mai mari decât costurile marginale.  

 Vom prezenta, în continuare, principalele elemente ce fundamentează o 
strategie de investiţii, precum şi modul în care au fost utilizate produsele de 
fixed income în portofoliul unei companii. 

  
2.1. Strategia de investiţii a unei companii 
 
Pentru a exemplifica, am considerat strategia de investiţii a unei companii 

de asigurări prezente pe piaţa din România, pentru perioada 2011 – 2012. 
Strategia urmăreşte acoperirea riscului de credit. Potrivit Ordinului CSA 

nr.18/2009, riscul de credit reprezintă posibilitatea înregistrării de pierderi sau a 
nerealizării profiturilor estimate, care rezultă din fluctuaţiile în ratingul 
emitenţilor de valori mobiliare şi al oricăror debitori faţă de care societăţile de 
asigurare sunt expuse, sau din neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către 
intermediari, asiguraţi, reasigurători sau alţi debitori.  

Perioada de investiţii/orizontul de risc: 
 toate serviciile de asigurări sunt în mod obişnuit pe termen lung și prin 

urmare au de obicei un orizont investiţional de asemenea pe termen 
lung. Anual se reevaluează necesitatea lărgirii/micşorării orizontului 
investiţional, în conformitate cu linia de business. 

Riscurile aferente investiţiilor companiei sunt măsurate şi raportate lunar, 
folosind metode cantitative şi statistice, dar şi pe baza istoricului datelor din 
piaţă.  

 Capacitatea economică totală reprezintă suma profitului anual planificat, 
a veniturilor nerealizate din investiţii, rezervelor pentru pasive. Acestea 



Vasile Dedu, Dan Costin Niţescu 
 

10 

reprezintă baza pe care se evaluează capacitatea de a suporta  un eveniment 
negativ.  

 Activele din portofoliu sunt împărţite pe diferite clase, strâns legate una 
de cealaltă. Acestea sunt: bond-uri (inclusiv fonduri de investiţii care investesc 
în bond-uri); instrumente din piaţa monetară (instrumente de money market, cu 
maturitate de până la 12 luni; de exemplu, depozite la termen); participaţii 
(acţiuni, fonduri pe acţiuni); investiţii alternative. 

Managementul riscului este structurat astfel încât potenţialul de risc care 
apare datorită fluctuaţiilor preţurilor, ratelor dobânzii şi ratelor monedei să fie 
transparent şi limitat.  Acest risc este redus stabilind limite clare pentru fiecare 
clasă de active în care compania poate investi; limitele sunt aplicare atât pe 
clase de active, cât şi pe total portofoliu. 

Riscul care afectează performanţa face distincţia între titlurile evaluate la 
preţul pieţei (obligaţiuni sensibile la preţuri) şi acelea evaluate la carrying value 
(acelea care au o valoare de piaţă stabilă sau neidentificabilă sau relevantă, sau 
trebuie să fie evaluat la carrying value/sau la valoarea care este în conformitate 
cu normele contabile – „obligaţiuni cu preţuri stabile – en., stable-priced-
bonds”). Pentru a identifica riscul economic, toate titlurile vor fi evaluate la 
valoarea de piaţă, valoarea nominală, precum şi în orice alt mod de evaluare 
stabilit de companie, iar potenţialele fluctuaţii vor fi raportate.  

Desfăşurarea procesului de investiţii depinde de aprobarea  alocării 
strategice a activelor (en., strategic asset allocation) şi duce la managementul 
activelor pe clase. Cel de-al doilea scop al procesului este acela de a crea o bază 
de date care să permită o analiză cantitativă a portofoliului. 

 
2.2. Aplicarea strategiei de investiţii 
 
Compania de asigurări utilizată ca exemplu urmăreşte liniile trasate de 

strategia de investiţii şi le adaptează la situaţia economică din România. Având 
în vedere necesitatea reducerii la minimum a riscului pe partea de active, 
compania poate alege să investească preponderent în titluri de stat cu cupon, 
stabilind limita maximă din valoarea totală a activelor la 70%. Astfel, la 
sfârşitul anului expunerea preponderentă va fi în lei datorită ponderii bondurilor 
în total active.  

 În deciziile de alocare a activelor se ţine cont, în afară de strategie, şi de 
indicatorii macroeconomici din România. 

Politica de dobânzi a băncii centrale a fost reformulată începând cu luna 
august 2005 prin introducerea mecanismului de ţintire a inflaţiei, implementat 
prin exercitarea unui control ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară prin 
intermediul operaţiunilor de piaţă, combinat cu perioade de sterilizare parţială.  
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În perioada 2005-2012 Banca Naţională a României a avut următoarele 
rate de ţintă ale inflaţiei, după cum se poate observa în tabelul următor. 

 
1. An 2. Ţinta de inflaţie (%) 3. Inflaţia (%) 

4. 2005 5. 7,5 ±1 puncte procentuale 6. 8,7 
7. 2006 8. 5,0 ±1 puncte procentuale 9. 4,9 
10. 2007 11. 4,0 ±1 puncte procentuale 12. 6,7 
13. 2008 14. 3,8 ±1 puncte procentuale 15. 6,4 
16. 2009 17. 3,5 ±1 puncte procentuale 18. 4,7 
19. 2010 20. 3,5 ±1 puncte procentuale 21. 7,9 
22. 2011 23. 3,0 ±1 puncte procentuale 24. 3,1 
25. 2012 26. 3,0 ±1 puncte procentuale 27. 2,4 

Sursa: BNR, www.bnro.ro. 
 
De asemenea Banca Naţională a României a modificat pe parcurs şi rata 

de referinţă, astfel că de la 10,25% în ianuarie 2009 a ajuns în prezent la 5,25% 
, ultima modificare având loc în luna martie 2012.  

 Politicile practicate de BNR înainte de criza din 2007-2008, ce au 
implicat integrarea măsurilor de reducere a inflaţiei (flexibilitate a cursului de 
schimb, ţintire directă a inflaţiei, liberalizarea contului de capital) şi 
preocupările privind stabilitatea financiară (niveluri ridicate ale Rezervei 
Minime Obligatorii la 40% la valută şi 20% la lei la sfârşitul 2007 şi limitarea 
aprecierii excesive a monedei naţionale prin cumpărări masive de valută 
efectuate de BNR pe piaţă în perioada 2004-2007) au permis gestionarea 
eficientă a politicii monetare după declanşarea crizei. Prin urmare, impactul 
crizei globale asupra României s-a manifestat indirect prin recesiunea 
economică, prin necesitatea ajustării deficitului de cont curent, iar în sectorul 
financiar, neexpus la active toxice, a fost menţinut echilibrul, nefiind cazuri de 
insolvabilitate unde ar fi fost necesară intervenţia BNR (Isărescu, 2012, pp. 22-24). 

Reacționând la politicile BNR, ratele interbancare şi yield-urile din piaţă 
au fluctuat în funcţie de aşteptările inflaţioniste, după cum se poate observa în 
tabelul următor. 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

NBR key rate 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,00% 5,75%

ROBOR 1M 5,50% 5,50% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 5,40% 6,10% 6,10% 6,10% 5,34%

ROBOR 3M 5,60% 5,60% 5,70% 5,70% 5,70% 5,40% 5,40% 5,80% 6,20% 6,20% 6,30% 5,56%

T‐bonds 3y ask 6,90% 6,90% 7,10% 7,10% 7,10% 7,00% 7,00% 7,20% 7,30% 7,30% 6,90% 6,60%

T‐bonds 5y ask 7,00% 7,00% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,30% 7,40% 7,40% 7,00% 6,80%

T‐bonds 10y ask 6,90% 6,90% 7,10% 7,10% 7,10% 7,20% 7,20% 7,40% 7,40% 7,40% 1,10% 6,90%

interest rate 

and yields

 
Sursa: Economic overview Romania Jan-Dec 2011, Raiffeisen RESEARCH. 
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Conform acestor, date dar şi a  previziunilor realizate de bănci comerciale 
active pe piaţa din România, în cadrul companiei de asigurări luate drept 
exemplu s-a putut realiza o previziune a ratelor de reinvestire a activelor pe 
baza căreia să se calculeze veniturile şi randamentele portofoliului de active din 
2011. 

Pentru alocarea activelor, compania de asigurări a putut avea ca 
instrument urmărirea limitelor impuse de strategia de investiţii, planurile 
realizate pentru valoarea totală a activelor şi pentru venituri realizate, dar şi 
indicatorii macro şi microeconomici.  

 Astfel, investiţiile au putut fi direcţionate în titluri de stat emise de 
Ministerul de Finanţe, achiziţionate de pe piaţa secundară de la băncile 
partenere.   

 În vederea reevaluării activelor, compania de asigurări a putut utiliza 
două metode: metoda IRR pentru titlurile de stat şi obligaţiunile ţinute până la 
maturitate (en., helt to maturity) şi marcarea la piaţă a activelor available for 
sale (pentru acestea se foloseşte preţul indicativ oferit de către banca comercială 
parteneră în ultima zi lucrătoarea a fiecărei luni). 

 
3. Concluzii 
 
Procesul de alocare a activelor necesită stabilirea unei strategii de 

investiţii bine structurate, cu limite pe clase de active, care să calculeze riscurile 
aferente instrumentelor financiare din portofoliu. De asemenea, un investitor 
trebuie să fie mereu informat asupra evoluţiei economice, atât la nivel 
macroeconomic, cât şi la nivel microeconomic.  

Pe de altă parte, multe companii care au diverse linii de business, diferite 
de cel investiţional, preferă o strategie simplă, limitată şi cu risc cât mai redus. 
În acest sens, compania de asigurări prezentată investeşte în piaţa din România 
în active cu venit fix, care permit calcularea veniturilor şi a cash-flow-urilor 
viitoare şi care acoperă pasivele fără vreun risc. Companiile pot avea politici 
stabile de investiţii, ce implică portofolii compuse în cea mai mare parte din 
titluri de stat din România, pe care le achiziţionează din piaţa secundară. Pentru 
obiective investiţionale este foarte importantă proactivitatea, alegerea 
oportunităţii şi a momentului potrivit pentru a intra într-o tranzacţie de vânzare 
sau cumpărare. Aceasta implică o analiză permanentă şi o corelare a unor surse 
variate de prognoză, o monitorizare atentă a indicatorilor economici, dar şi a 
situaţiei sociopolitice din România, UE şi la nivel global, precum şi utilizarea 
eficientă a produselor de fixed income. 

Gradul de maturizare al unei pieţe financiar-bancare, dezvoltarea de 
produse bancare şi de instrumente investiţionale, gradul de sofisticare al 
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clienţilor companii, dar şi al clienţilor persoane fizice, cultura financiar-bancară 
reprezintă elemente determinante pentru acoperirea riscurilor şi pentru 
diversificarea portofoliilor.  
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