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Rezumat. La mijlocul secolului XX, în condiţiile unei dezvoltări fără 
precedent a activităţii de tranzacţionare a valorilor mobiliare, s-a facut 
simţită nevoia de a asigura un cadru modern de evaluare a performanţelor 
portofoliilor de instrumente financiare. În acest sens, se remarcă faptul că 
în perioada amintită tot mai mulţi economişti au încercat să elaboreze 
modele statistico-matematice prin care să se asigure evaluarea rentabilităţii 
şi riscului portofoliilor de titluri financiare. Aceste modele sunt considerate 
ca facând parte din „teoria modernă a portofoliilor”. 
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1. Modelul Markowitz 
 
A. Aspecte generale privind modelul Markowitz de gestiune a portofoliilor 
Primele încercări de elaborare a unui model modern destinat evaluării 

performanţelor portofoliilor de instrumente aparţin profesorului american Harry 
Markowitz care a dovedit în lucrarea „Portofolio selection. Efficient 
diversification of investments” că decizia de alegere a portofoliului se poate 
realiza prin studiul „ratei de câştig aşteptate a portofoliului şi dispersiei sau 
abaterii medii pătratice, ca măsură a riscului”. Acest lucru este valabil în condiţii 
de certitudine. 

Modelul elaborat de către Markovitz are la bază o serie de ipoteze ce pot fi 
sintetizate astfel: 

 Investitorii consideră fiecare alternativă de investiţie ca fiind reprezentată 
prin distribuţia probabilităţilor de profit sperat într-o perioadă de timp; 

 Investitorii maximizează utilitatea sperată într-o perioadă de timp, iar 
curba utilităţii maximizează utilitatea marginală a bunăstării lor; 

 Investitorii estimează riscul pe baza modificărilor în profiturile sperate; 
 Investitorii iau decizii numai pe baza riscului şi a profitului sperat, deci 

curba utilităţii este exprimată ca o funcţie de profit aşteptat şi varianţă a 
profitului; 

 Pentru un nivel dat al riscului, investitorii preferă un profit mare; pentru 
un nivel dat al profitului aşteptat, investitorii preferă riscul mai mic. 

Utilizarea practică a modelului Markowitz permite determinarea nivelului 
dispersiilor individuale ale rentabilităţii instrumentelor financiare, atât pentru un 
portofoliu de instrumente simplificat (format numai din două titluri financiare), 
cât şi pentru un portofoliu format din „n” instrumente financiare. 

Chiar dacă este vorba de două sau de mai multe titluri de pe pieţe diferite, 
construcţia unui portofoliu eficient presupune parcurgerea graduală a următoarelor 
etape:  

 identificarea profilului risc–câştig pentru fiecare alternativă de combinare 
a titlurilor în portofoliu; 

 determinarea combinaţiei de titluri riscante cu varianţa minimă în funcţie 
de gradul de aversiune al fiecărui investitor;  

 determinarea portofoliului complet prin combinarea portofoliului cu 
varianţa minimă cu titlurile fără risc pe care investitorul intenţionează să 
le introducă în portofoliul său.  

 
B. Rentabilitatea şi riscul unui portofoliu format din două titluri 

financiare 
Cel mai simplu model de portofoliu ce poate fi analizat cu ajutorul 

modelului elaborat de către Markowitz este cel format din două instrumente 
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financiare. În acest sens, vom considera faptul că un investitor de capital are 
posibilitatea de alege să-şi investească economiile în unul din cele două titluri 
financiare disponibile T1 şi T2 sau are în mod egal posibilitatea constituirii unui 
portofoliu P, repartizând în acest sens suma pe care doreşte s-o investească între 
cele două titluri menţionate anterior. 

Din punct de vedere matematic, anticipările investitorului cu privire la 
comportamentul celor două titluri în perioada viitoare pot fi rezumate astfel: 

T 	
E
σ 		T 	

E
σ 	 , cov ρ σ σ  

unde: 
Ei - speranţa matematică a ratei rentabilităţii titlului i; 
σi - abaterea standard a ratei rentabilităţii titlului i; 
ρij - coeficientul de corelaţie între ratele rentabilităţii titlurilor i şi j; 
Covij - covarianţa între ratele rentabilităţii titlurilor i şi j. 
 
Un investitor de capital are posibilitatea de a-şi forma un portofoliu 

combinând cele două titluri financiare în proporţia X1 şi X2. În acest caz, 
totalitatea sumei disponibile este investită în T1 (suma aferentă achiziţionării 
primului tip de instrument financiar) şi, respectiv,  T2 (suma aferentă achiziţionării 
celui de al doilea tip de instrument financiar). În acest caz vom putea stabili 
următoarea relaţie de calcul: 

X1 + X2 = 1 cu X1, X2 ≥ 0 sau 0 ≤ X1 ≤ 1 şi 0 ≤ X2 ≤ 1 

În condiţiile menţionate anterior, se poate determina speranţa matematică a 
ratei randamentului portofoliului P(Ep), utilizând în acest sens relaţia:  

Ep = X1  E1 + X2  E2  

După cum se poate observa din relaţia menţionată anterior, speranţa 
randamentului este media ponderată a speranţei randamentelor titlurilor, ponderea 
fiind proporţiile. 

Cel de-al doilea element ce ar trebui studiat în vederea caracterizării 
eficienţei portofoliului considerat este reprezentat de dispersia ratei randamentului 
portofoliului P(Vp), aceasta fiind de fapt o măsură a riscului aferent investiţiei de 
portofoliu. În acest sens vom utiliza următoarea relaţie matematică de calcul: 

σ X V X V 2X X cov  

σ X V X V 2X X ρ σ σ  
Din formulele menţionate mai sus, reiese faptul că dispersia portofoliului 

este influenţată semnificativ de următoarele elemente: 
 dispersia fiecărui titlu inclus în portofoliu; 
 proporţiile în care sunt combinate cele două titluri financiare; 
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 covarianţa între cele două titluri considerate. 
Pentru a completa analiza efectuată pe baza relaţiilor menţionate anterior, în 

literatura de specialitate se recomandă studierea corelaţiei existente între cele două 
titluri financiare incluse în portofoliu. Astfel, putem observa faptul că, în funcţie 
de valoarea coeficientului de corelaţie dintre cele două titluri financiare T1 şi T2, 
pot fi identificate trei cazuri distincte, ce pot fi sintetizate astfel: 

 Valoarea coeficientului de corelaţie este 1 (ρ12 = 1)  
În acest caz, se poate afirma faptul că instrumentele financiare T1 şi T2 sunt 

perfect şi pozitiv corelate, ceea ce semnifică anticiparea pentru randamentul 
acestor titluri a unor mişcări perfect concordante în timp, dar cu amplitudini 
diferite. În această situaţie, se consideră că riscul aferent portofoliului este cel mai 
ridicat, deoarece factorii ce influenţează evoluţia celor două titluri sunt similari şi 
cu acţiune de intensităţi sensibil egale. De asemenea, se remarcă faptul că, în acest 
caz, modificarea ponderii titlurilor în structura portofoliului nu aduce îmbunătăţiri 
semnificative la nivelul riscului asociat acestuia. 

Pentru această valoare a gradului de corelaţie, relaţiile pe baza cărora se 
poate efectua o evaluare a portofoliului format din două titluri financiare pot fi 
transcrise astfel: 

σ X V X V 2X X cov  
se scrie: 

σ X V X V 2X X ρ σ σ  
cu ρ =1 

Adică: 

σ X V X V 2X X σ σ X σ X σ  

σ X σ X σ  
 
În acest caz, se observă faptul că abaterea standard a portofoliului este egală 

cu media abaterilor standard ale titlurilor financiare care îl compun. 
Reunind cele două ecuaţii şi raportând la randamentul şi la riscul 

portofoliului P, 

E X E X E  
şi: 

σ X σ X σ  
obţinem ecuaţia : 

E f σ   
ca spaţiu al combinărilor titlurilor T1 şi T2 în planul E – σ. 
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Se cunoaşte faptul că: 
X1 + X2 = 1 

respectiv: 

X2 = 1 – X1  

În aceste condiţii, ecuaţia prin care se poate determina speranţa matematică 
a ratei randamentului portofoliului P(Ep) devine: 

E X E 1	–	X E  

În acest caz, ponderea titlutui T1 în cadrul portofoliului P se poate determina 
cu ajutorul formulei: 

X
E E
E E

 

De asemenea, se constată faptul că în cazul în care speranţele matematice 
ale ratelor de rentabilitate ale celor două titluri nu sunt egale (E1 ≠ E2) atunci 
valoarea abaterii standard a randamentului portofoliului poate fi calculată astfel: 

σ E
σ σ
E E

E σ E σ
E E

 

 Valoarea coeficientului de corelaţie este -1 (ρ12 = -1)  
În cazul în care valoarea coeficientului de corelaţie ρ12 = -1, atunci titlurile 

T1 şi T2 sunt perfect şi negativ corelate. Într-o asemenea situaţie anticipările 
referitoare la randamentul acestor titluri prezintă fluctuaţii perfect opuse.  

Este de remarcat faptul că în cazul în care cele două titluri sunt corelate 
strict negativ se poate ajunge, într-o anumită combinaţie, la eliminarea totală a 
riscului aferent portofoliului de valori mobiliare. 

De asemenea, în această situaţie, relaţiile de calcul ale abaterii standard vor 
putea fi transformate după cum urmează: 

σ X V X V 2X X cov  
se scrie: 

σ X σ X σ 2X X σ σ  
Adică: 

σ X σ X σ  
Abaterea standard fiind totdeauna pozitivă, se face discuţie pentru semnul 

expresiei X σ X σ  care variază în funcţie de X1 şi X2. 
Pentru 

X
σ

σ σ
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Această relaţie, împreună cu relaţia Ep = X1  E1 + X2  E2, permite 
determinarea ecuaţiei de legătură între Ep şi σp. 

Obţinem: 

σ E
σ σ
E E

E σ E σ
E E

 

Este vorba de o relaţie liniară reprezentată grafic de o dreaptă. Partea din 
această dreaptă corespunzătoare la: 

X
σ

σ σ
 

Este locul portofoliilor obţinute plecând de la titlurile T1 şi T2.  
Pentru 

X
σ

σ σ
 

avem: 
X σ X σ 0 

şi 
σ X σ X σ . 
 
Procedând în mod similar cazului în care valoarea gradului de corelaţie este 

egală cu unu, vom obţine ecuaţia liniară legând Ep şi σp. 

σ E . 

O parte a acestei drepte, cea corespunzătoare lui  

X
σ

σ σ
 

este legea portofoliilor obţinute combinând T1 şi T2. 
 
În sfârşit, pentru 

X
σ

σ σ
 

avem σp = 0. 
 
Acest rezultat trebuie menţionat în mod distinct, deoarece el arată că 

plecând de la două titluri riscante este posibil ca alegând riguros proporţiile  
(0 ≤ X1 şi X2 ≤ 1) să se construiască un portofoliu neriscant. Acest rezultat este 
posibil dacă titlurile T1 şi T2 sunt perfect şi negativ corelate. 

 Valoarea coeficientului de corelaţie diferită de +-1 (ρ12 ≠ +-1)  
Dacă -1 < ρ12 < +1 (incluzând ρ12 = 0) fluctuaţii anticipate pentru titlurile T1 

şi T2 nu sunt perfect dependente (pozitiv şi negativ). Este cazul general, există un 
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anumit grad de corelare între ratele randamentelor titlurilor datorită faptului că 
toate urmăresc mai mult sau mai puţin fluctuaţiile generale ale economiei. 

 Un coeficient de corelaţie scăzut poate conduce la o îmbunătăţire 
semnificativă a valorii riscului aferent investiţiei de portofoliu. De asemenea, o 
valoare nulă a acestui coeficient se consideră a fi o potenţială sursă de reducere cu 
50% a riscului portofoliului analizat. 

În cazul general (coeficientul de corelaţie diferit de +1 şi -1), pentru un 
portofoliu de două titluri se opţine următoarea expresie a riscului: 

σ X V X V 2 X X cov  

cu 1	 	 ρ 	 	 1 
adică: 

σ X σ X σ 2 X X σ σ ρ  
 
După cum se poate observa, în acest caz, spre deosebire de situaţiile 

precedente, expresia riscului nu poate fi redusă sub forma unui pătrat perfect, ceea 
ce face mai dificilă determinarea practică a valorii sale. 

Plecând de la această ecuaţie şi de la cea a lui Ep (Ep = X1  E1 + X2  E2), 
stabilim relaţia care leagă pe Ep şi σp. 

Din ecuaţia lui Ep obţinem X1 = (Ep-E2)/(E1-E2) valoare pe care o 
introducem în ecuaţia lui Vp. Dezvoltând obţinem : 

σ E
V V 2 cov

E E
2E

E cov V E cov V
E E

	

E V E V 2 E E cov
E E

 

Ecuaţia obţinută în planul E-V este aceea a unei parabole. În planul E-σ 
ecuaţia 

σ V f E  

reprezintă o hiperbolă din care reţinem o ramură, respectiv aceea corespunzând 
valorilor σp pozitive. 
 

 Analiza contribuţiei unui titlu la riscul şi randamentul portofoliului în 
care este inclus (cazul portofoliului de două titluri) 

Un aspect interesant în analiza oricărui portofoliu de instrumente financiare 
o constituie evaluarea contribuţiei fiecărui titlu la riscul şi randamentul general al 
portofoliului din care acesta face parte. 
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Pentru a exemplifica metodologia de analiză a acestei contribuţii vom 
considera cazul unui portofoliu constituit pornind de la două titluri T1 şi T2 
combinate în proporţii X1 şi X2. 

Contribuţia fiecărui titlu la randamentul portofoliului este uşor de exprimat 
şi reprezintă aportul fiecărui titlu la formarea randamentului. Suma tuturor 
contribuţiilor va fi chiar acest randament. 

Se ştie că Ep = X1  E1 + X2  E2. 
X1  E1 este contribuţia titlului 1 la speranţa portofoliului. Această contri-

buţie este funcţie de speranţa de randament a titlului şi de proporţia investită în titlu. 
În ceea ce priveşte riscul, problema este mai complexă. 

σ X σ X σ 2 X X cov  
se poate scrie : 

σ X σ X X cov X σ 2X X cov  

σ X X σ X cov X X σ X cov  

σ X X cov X cov X X cov X cov  

σ X cov T , X T X T X cov T , X T X T  

σ X cov X cov  
X1  cov1p reprezintă contribuţia titlului 1 la riscul portofoliului. 
Această contribuţie este funcţie de proporţia investită în titlu şi de riscul 

titlului în portofoliu măsurat de cov1p/σp. 
Acest risc al portofoliului se măsoară plecând de la covariaţia dintre titlul 1 

şi portofoliul la a cărei constituire participă. 
Plecând de la formula ce defineşte riscul unui titlu într-un portofoliu, 
cov

σ

X σ X cov

σ
 

pot fi formulate concluziile: 
 alegerea unui titlu în vederea includerii într-un portofoliu nu se va face în 

funcţie de caracteristicile sale individuale (σ1), ci în funcţie de comporta-
mentul în cadrul portofoliului (cov1p); 

 riscul unui titlu nu este unic, el depinzând de portofoliul în care este inclus. 
 
 Determinarea structurii portofoliului cu varianţa minimală absolută 

(PVMA) (cazul portofoliului de două titluri) 
Portofoliul cu varianţa minimală absolută sau portofoliul optim este acel 

portofoliu ce asigură un maxim de rentabilitate în condiţiile minimizării riscurilor 
asumate. 
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În funcţie de acest portofoliu cu varianţa minimală absolută este posibilă 
separarea mulţimii portofoliilor posibile în două subcategorii distincte, după cum 
urmează: 

a) Portofolii ineficiente (dominate) – sunt acele portofolii situate sub nivelul 
PVMA şi care asociază fiecărei creşteri a riscului o diminuare a rentabilităţi 
aşteptate. 

b) Portofolii eficiente (dominante) – sunt acele portofolii situate deasupra 
nivelului PVMA şi care asociază fiecărei creşteri a riscului o creştere neliniară a 
rentabilităţi preconizate. 

 
C. Managementul portofoliului format din două instrumente financiare 

pe piaţa de capital din ţara noastră  
Pentru a studia aplicabilitatea modelului, am construit un portofoliu format 

din valori mobiliare emise de către două societăţi comerciale din ţara noastră şi 
care sunt tranzacţionate prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti. În acest sens, 
am utilizat două societăţi din cele 10 selectate pentru a face parte din portofoliu 
(din cele 20 analizate). Cele două societăţi alese sunt OMV PETROM SA şi 
Banca Transilvania. 

 
Tabelul 1 

Rentabilitatea titlurilor incluse în portofoliu 
SNP 0,001669
TLV 0,001933

 
Randamentul estimat al portofoliului considerat este determinat astfel: 

Ep = X1  E1 + X2  E2 

unde:  
X1, X2 = ponderile de participare în portofoliu 
E1, E2 = rentabilităţile celor două titluri 
Ep = XSNP  ESNP + XTLV  ETLV 

 
Simultan, am calculat riscul aferent acestei investiţii, conform relaţiei: 

σ X σ X σ 2 X X σ  

σ X σ X σ 2 X X σ /  
 
Investitorul are posibilitatea de a opta asupra ponderilor alocate fiecărui tip 

de acţiuni în portofoliul virtual ce urmează a fi creat. Influenţa acestei ponderi 
asupra evoluţiei randamentului şi a riscului portofoliului este prezentată în tabelul 
următor: 
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Tabelul 2 
Indicatori analiză rentabilitate şi risc pentru portofoliul  

format din acţiunile SNP şi TLV 
XSNP XTLV XESNP XETLV EP X2SNP X2TLV X2SNPσ2SNP X2TLVσ2TLV 

100,00% 0,00% 0,001669 0,000000 0,001669 1,00 0,00 0,000221 0,000000 
90,00% 10,00% 0,0015021 0,0001933 0,001695 0,81 0,01 0,000179 0,000003 
80,00% 20,00% 0,0013352 0,0003866 0,001722 0,64 0,04 0,000141 0,000013 
70,00% 30,00% 0,0011683 0,0005799 0,001748 0,49 0,09 0,000108 0,000030 
60,00% 40,00% 0,0010014 0,0007732 0,001775 0,36 0,16 0,000080 0,000053 
50,00% 50,00% 0,0008345 0,0009665 0,001801 0,25 0,25 0,000055 0,000083 
40,00% 60,00% 0,0006676 0,0011598 0,001827 0,16 0,36 0,000035 0,000120 
30,00% 70,00% 0,0005007 0,0013531 0,001854 0,09 0,49 0,000020 0,000163 
20,00% 80,00% 0,0003338 0,0015464 0,001880 0,04 0,64 0,000009 0,000212 
10,00% 90,00% 0,0001669 0,0017397 0,001907 0,01 0,81 0,000002 0,000269 

 
2XSNPXTLVσSNP/TLV σ2P σP 

0 0,000221 0,014866 
0,00001998 0,000202 0,014224 
0,00003552 0,000190 0,013793 
0,00004662 0,000185 0,013594 
0,00005328 0,000186 0,013637 
0,0000555 0,000194 0,013919 

0,00005328 0,000208 0,014428 
0,00004662 0,000229 0,015139 
0,00003552 0,000257 0,016026 
0,00001998 0,000291 0,017062 

 
Din interpretarea rezultatelor anterioare se concluzionează: 
 în cazul portofoliului echiponderat format din cele două titluri, spre 

exemplu, s-a înregistrat o rentabilitate zilnică de 0,1801% în condiţiile 
unei abateri medii pătratice de 1,3919%, ceea ce înseamnă că 
rentabilitatea viitoare sperată va avea cea mai mare probabilitate să fie 
egală cu 0,1801% ± 1,3919%, respectiv să fie cuprinsă în intervalul  
{-1,2118; 1,572}; 

 valoarea maximă a rentabilităţii care poate fi obţinută este de 1,572%, 
valoare care bucură investitorul cu preferinţă pentru risc care acceptă 
titlurile cu o volatilitate cât mai mare având convingerea că va câştiga 
rentabilitatea superioară mediei; 

 în schimb, un investitor cu aversiune faţă de risc nu va accepta decât 
titlurile care înregistrează cea mai mare rentabilitate la o unitate de risc 
aferent sau, situaţia inversă, când titlurile înregistrează cel mai mic risc 
pe unitatea de rentabilitate previzionată. 
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D. Rentabilitatea şi riscul unui portofoliu format din „n” titluri financiare 
Pe baza metodologiei prezentate anterior, este posibilă determinarea 

randamentului şi a riscului pentru orice tip de portofoliu de instrumente 
financiare, indiferent de numărul titlurilor incluse în structura acestuia. 

Dacă extindem, într-o primă fază, analiza precedentă la un portofoliu de trei 
titluri financiare, putem considera că acesta reprezintă o combinaţie între titlul nou 
inclus şi portofoliul de două instrumente financiare considerat anterior. Această 
combinaţie este cu atât mai eficientă cu cât curba risc–câştig este mai apropiată de 
axa verticală şi de partea de sus a graficului (risc minim–câştig maxim). Cu cât 
corelaţia între titluri este mai mică (negativă), cu atât curba este mai înclinată spre 
dreapta. 

Elementele prezentate anterior pot fi reprezentate grafic astfel: 
 

 
 

Figura 1. Cazul combinaţiilor de trei titluri 
	

Pe baza elementelor metodologice prezentate în cazul portofoliului cu n 
titluri, rentabilitatea şi riscul pot fi  determinate astfel: 

E X E  

σ X σ X X cov ; 							i j 

sau dacă notăm covij prin σij şi Vi = σi
2 prin σii atunci:  

σ X X σ  

 
După cum se poate observa, chiar şi în cazul portofoliilor formate din „n” 

titluri financiare, rentabilitatea portofoliilor este dependentă de rentabilităţile 



Modele specifice în analiza portofoliului 
	

15
	

15

estimate ale fiecărui titlu inclus în structura potofoliului, precum şi de ponderea pe 
care acestea o deţin în această structură. 

 În cazul riscului portofoliului se poate observa faptul că nivelul acestuia 
este influenţat atât de: 

 riscurile individuale ale fiecărui titlu inclus în portofoliu; 
 ponderea fiecărui titlu în structura portofoliului; 
 covariaţiile dintre rentabilităţile titlurilor, luate în considerare două câte 

două. 
 
E. Determinarea portofoliului optim cu ajutorul modelului Markowitz 
Modelul Markowitz de diversificare a portofoliilor de instrumente 

financiare poate conduce la identificarea unor portofolii optime de titluri riscante, 
respectiv a unor portofolii care oferă un maxim al rentabilităţii estimate pentru un 
anumit nivel al riscului pe care sunt dispuşi să şi-l asume investitorii de capital în 
funcţie de comportamentul lor faţă de risc. 

Din punct de vedere matematic, portofoliul optim va satisface următoarele 
condiţii: 

min	σ X X cov  

sub restricţiile: 

E X E E  

∑ X 1. 

În acest caz se utilizează metoda Lagrange, cu ajutorul căreia se determină 
soluţiile optime, după cum urmează : 

L σ λ E X E λ 1 X  

Pentru a obţine soluţia optimă se rezolvă sistemul: 

δL
δλ

E X E 0 

δL
δλ

1 X 0 
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δL
δX

δσ
δX

	λ E λ 0 

.... 

δL
δX

δσ
δX

	λ E λ 0 

Din care pentru oricare ar fi „i” şi „j”, rezultă: 

δσ
δX

	λ E
δσ
δX

	λ E  

Multiplicatorul λ1 măsoară variaţia riscului pe unitatea de variaţie a 
randamentului, λ1 = δσe/δEe adică panta tangentei la frontiera de eficienţă în 
punctul e. 
Notăm cu 

s
δE
δσ

⟹ λ
1
s
⟹ E E s

δσ

δE
δσ

δE
 

Multiplicând fiecare termen cu Xie şi însumând după i vom obţine : 

X E E s X
δσ

δE
X

δσ

δE
⟹ 

E X E s
δσ

δE
X

δσ

δE
 

unde: 

∑ X E  = suma contribuţiilor titlurilor la randamentul portofoliului e 
(Ee); 
δσ

δ
 = riscul titlului în portofoliul e 

σ
; 

∑ X δσ

δ
 = suma contribuţiilor titlurilor la riscul portofoliului e (σe); 

În final se va obţine relaţia conform căreia: 

E E s
cov
σ

σ  

Aceasta este condiţia necesară, dar nu şi suficientă, de eficienţă pentru un 
titlu pentru a fi deţinut într-un portofoliu eficient. 



Modele specifice în analiza portofoliului 
	

17
	

17

Toate combinaţiile optime ale tuturor portofoliilor de n titluri de pe o piaţă 
pot fi unite printr-o curba care poartă denumirea de frontieră eficientă, concept 
introdus de către acelaşi Harry Markowitz în lucrarea sa intitulată „Portfolio 
selection” (1952). Această curbă are implicit o formă convexă. Pentru orice punct 
din interiorul frontierei eficiente există cel puţin un portofoliu pe piaţă căruia i se 
poate pune în corespondenţă un set de variabile risc–câştig. Portofoliile de pe 
frontiera eficientă au următoarea proprietate: la un anumit nivel al câştigului 
portofoliul are varianţa minimă (risc minim) sau la un anumit nivel de risc 
portofoliul oferă câştigul aşteptat maxim dintre toate celelalte variante de 
combinaţii posibile. 

Frontiera eficientă a unei pieţe este formată din punctele de varianţă minimă 
a curbelor aferente profilurilor risc–câştig ale tuturor combinaţiilor de titluri de pe 
o piaţă. Acest nou concept asociat plasamentelor pe pieţele financiare este dificil 
de evidenţiat empiric datorită numărului mare de titluri riscante care pot fi 
combinate. 

Strategia de acţiune a unui investitor este determinată de reuniunea dintre 
mulţimea dorinţelor şi mulţimea posibilităţilor. Mulţimea dorinţelor este 
constituită din curbele de indiferenţă, care sunt expresia preferinţei investitorului 
în planul E - σ şi rezultă direct din funcţia sa de utilitate. Mulţimea posibilităţilor 
este reprezentată prin frontiera de eficienţă în planul E – σ, care se obţine plecând 
de la mulţimea anticipaţiilor investitorilor privind titlurile individuale. Numai 
portofoliile eficiente sunt însă luate în considerare de investitor. Alegerea 
investitorului va fi cea care corespunde punctului de tangenţă dintre cele două 
curbe. În acest punct se obţine portofoliul optim. 

 

 
 
Portofoliul ales va depinde de gradul de aversiune pentru risc al 

investitorului. Dacă aversiunea sa este puternică, el va alege un portofoliu situat 
pe partea stângă a frontierei de eficienţă corespunzătoare celui mai slab nivel de 
risc. Cu o aversiune mai slabă va selecta un portofoliu situat mai la dreapta pe 
frontieră. 
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Conform studiilor elaborate de către Markowitz şi continuate ulterior de 
către Sharpe, cea de a doua etapă în construcţia unui portofoliu eficient presupune 
includerea în structura portofoliului a titlurilor fără risc. Fiecare portofoliu are 
asociată o dreaptă a alocării capitalului – DAC, care porneşte din punctul aferent 
ratei fără risc a pieţei. Investitorul va încerca o serie de combinaţii până când va 
obţine acea combinaţie pentru care dreapta alocării capitalurilor este tangentă la 
frontiera eficientă. Punctul P în care dreapta DAC este tangentă la frontiera 
eficientă corespunde portofoliului optim care maximizează rata câştigului acceptat 
în funcţie de risc („reward - to – variability ratio). Acest portofoliu P este punctul 
final în construcţia portofoliului optim (eficient) conform teoriei alocării 
capitalului (Markovitz). 

 

 
 
F. Managementul portofoliului format din trei instrumente financiare 

pe piaţa de capital din ţara noastră 
Portofoliul format din cele două titluri financiare (acţiuni emise de către 

OMV PETROM SA şi Banca Transilvania) analizat anterior poate fi diversificat 
prin introducerea în structura sa a unui al treilea instrument financiar. 

În acest sens, investitorul de capital are posibilitatea de a achiziţiona două 
categorii de instrumente financiare, şi anume: 

 valori mobiliare emise de către o entitate economică; 
 titluri de stat. 
 
 Randamentul şi riscul unui portofoliu format din trei categorii de 

acţiuni 
În vederea formării acestui portofoliu, am inclus în structura portofoliului de 

instrumente financiare acţiuni emise de către Societatea de Investiţii Financiare 
SIF MUNTENIA SA. Pe baza metodologiei prezentate anterior se va calcula 
randamentul şi riscul aferent acţiunilor emise de către emitentul considerat. 

Ep = X1  E1 + X2  E2 + X3  E3 



Modele specifice în analiza portofoliului 
	

19
	

19

Ep = XSNP  ESNP + XTLV  ETLV + XSIF4  ESIF4 

În continuare vor fi determinate valorile coeficienţilor de corelaţie dintre 
cele trei instrumente financiare incluse în structura portofoliului: 

σ X X σ  

σ X σ X σ X σ 2 X X σ

2 X X σ 2 X X σ  

σ X σ X σ X σ 2
X X σ /  

	2 σ / 2 X X σ /  
 
Şi în acest caz, investitorul poate opta asupra ponderilor alocate fiecărui tip 

de acţiuni în portofoliul construit. Influenţa acestei ponderi asupra evoluţiei 
randamentului şi a riscului portofoliului este prezentată în tabelul următor: 

 
Tabelul 3 

Indicatori analiză rentabilitate şi risc pentru portofoliul  
format din acţiunile SNP, TLV şi SIF4 

XSNP XTLV XSIF4 XSNP ESNP XTLVETLV XSIF4ESIF4 EP X2SNP 
100,00% 0,00% 0,00% 0,001669 0,000000 0,000000 0,001669 1,000000 

80,00% 10,00% 10,00% 0,001335 0,000193 0,000134 0,001662 0,640000 
10,00% 80,00% 10,00% 0,000167 0,001546 0,000134 0,001847 0,010000 
60,00% 20,00% 20,00% 0,001001 0,000387 0,000268 0,001656 0,360000 
40,00% 30,00% 30,00% 0,000668 0,000580 0,000401 0,001649 0,160000 
30,00% 40,00% 30,00% 0,000501 0,000773 0,000401 0,001675 0,090000 
20,00% 40,00% 40,00% 0,000334 0,000773 0,000535 0,001642 0,040000 
40,00% 20,00% 40,00% 0,000668 0,000387 0,000535 0,001589 0,160000 
0,00% 50,00% 50,00% 0,000000 0,000967 0,000669 0,001636 0,000000 

50,00% 0,00% 50,00% 0,000835 0,000000 0,000669 0,001504 0,250000 
30,00% 10,00% 60,00% 0,000501 0,000193 0,000803 0,001497 0,090000 
10,00% 30,00% 60,00% 0,000167 0,000580 0,000803 0,001550 0,010000 
10,00% 20,00% 70,00% 0,000167 0,000387 0,000937 0,001490 0,010000 
10,00% 10,00% 80,00% 0,000167 0,000193 0,001070 0,001431 0,010000 
20,00% 0,00% 80,00% 0,000334 0,000000 0,001070 0,001404 0,040000 
0,00% 20,00% 80,00% 0,000000 0,000387 0,001070 0,001457 0,000000 

10,00% 0,00% 90,00% 0,000167 0,000000 0,001204 0,001371 0,010000 
0,00% 10,00% 90,00% 0,000000 0,000193 0,001204 0,001398 0,000000 
0,00% 0,00% 100,00% 0,000000 0,000000 0,001338 0,001338 0,000000 

33,00% 33,00% 34,00% 0,000551 0,000638 0,000455 0,001644 0,108900 
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X2TLV X2SIF4 X2SNPσ2SNP X2TLVσ2TLV X2SIF4σ2SIF4 
2XSNPXTLV 

σSNP/TLV 
0,000000 0,000000 0,000221 0,000000 0,000000 0,000000 
0,010000 0,010000 0,000141 0,000003 0,000003 0,000018 
0,640000 0,010000 0,000002 0,000212 0,000003 0,000018 
0,040000 0,040000 0,000080 0,000013 0,000013 0,000027 
0,090000 0,090000 0,000035 0,000030 0,000029 0,000027 
0,160000 0,090000 0,000020 0,000053 0,000029 0,000027 
0,160000 0,160000 0,000009 0,000053 0,000051 0,000018 
0,040000 0,160000 0,000035 0,000013 0,000051 0,000018 
0,250000 0,250000 0,000000 0,000083 0,000079 0,000000 
0,000000 0,250000 0,000055 0,000000 0,000079 0,000000 
0,010000 0,360000 0,000020 0,000003 0,000114 0,000007 
0,090000 0,360000 0,000002 0,000030 0,000114 0,000007 
0,040000 0,490000 0,000002 0,000013 0,000155 0,000004 
0,010000 0,640000 0,000002 0,000003 0,000203 0,000002 
0,000000 0,640000 0,000009 0,000000 0,000203 0,000000 
0,040000 0,640000 0,000000 0,000013 0,000203 0,000000 
0,000000 0,810000 0,000002 0,000000 0,000257 0,000000 
0,010000 0,810000 0,000000 0,000003 0,000257 0,000000 
0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000317 0,000000 
0,108900 0,115600 0,000024 0,000036 0,000037 0,000024 

 
2XSNPXSIFσSNP/SIF4 2XTLVXSIF4σTLV/SIF4 σ2P σP 

0,000000 0,000000 0,000221 0,014866 
0,000016 0,000002 0,000183 0,013545 
0,000002 0,000016 0,000253 0,015910 
0,000024 0,000008 0,000164 0,012794 
0,000024 0,000017 0,000162 0,012713 
0,000018 0,000023 0,000169 0,013011 
0,000016 0,000031 0,000177 0,013316 
0,000032 0,000016 0,000164 0,012819 
0,000000 0,000049 0,000211 0,014517 
0,000050 0,000000 0,000184 0,013565 
0,000036 0,000012 0,000191 0,013830 
0,000012 0,000035 0,000200 0,014130 
0,000014 0,000027 0,000216 0,014706 
0,000016 0,000016 0,000242 0,015556 
0,000032 0,000000 0,000243 0,015601 
0,000000 0,000031 0,000247 0,015723 
0,000018 0,000000 0,000277 0,016637 
0,000000 0,000017 0,000278 0,016660 
0,000000 0,000000 0,000317 0,017804 
0,000022 0,000022 0,000165 0,012846 

 
După cum se poate observa, introducerea în structura portofoliului a celui de 

al treilea tip de instrumente financiare, respectiv a acţiunilor SIF4 – Muntenia, a 
condus la o creştere a randamentului portofoliului, concomitent cu o diminuare a 
riscului aferent acestei investiţii. Această situaţie este datorată faptului că noile 
acţiuni incluse în portofoliu sunt unele cu un risc specific mai redus. 
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 Randamentul şi riscul unui portofoliu format din două categorii de 
acţiuni şi un titlu de stat 

O altă variantă de diversificare a portofoliului de instrumente financiare o 
reprezintă achiziţionarea de titluri de stat. Acestea prezintă marele avantaj că, spre 
deosebire de valorile mobiliare emise de entităţi economice, ele nu sunt purtătoare 
de risc. Pentru a analiza acest tip de portofoliu am inclus titluri de stat cu un 
randament zilnic de 0,015836%. Rata dobânzii pentru obligaţiunile de stat cu 
dobândă am preluat-o de pe site-ul Băncii Naţionale a României www.bnro.ro, 
dar, deoarece aceasta este disponibilă sub forma ratei anuale a dobânzii, am 
obţinut rata zilnică a dobânzii pe baza următoarei formule: 

1 rata ă 	 	 1 rata ă  
 

Tabelul 4 
Rentabilitatea titlurilor incluse în portofoliu 

SNP 0,001669
TLV 0,001933
TS 0,015836

 
De asemenea, şi în acest caz, am simulat mai multe variante de alocare a 

ponderilor de participare a titlurilor în construcţia portofoliului, rezultatele fiind 
prezentate în tabelul următor: 

 
Tabelul 5 

Indicatori analiză rentabilitate şi risc pentru portofoliul  
format din acţiunile SNP, TLV şi un titlu de stat 

XSNP XTLV XTS EP σ2P σP 
100,00% 0,00% 0,00% 0,001669 0,000221 0,014866 
80,00% 10,00% 10,00% 0,003112 0,000183 0,013545 
10,00% 80,00% 10,00% 0,003297 0,000253 0,015910 
60,00% 20,00% 20,00% 0,004555 0,000164 0,012794 
40,00% 30,00% 30,00% 0,005998 0,000162 0,012713 
30,00% 40,00% 30,00% 0,006025 0,000169 0,013011 
20,00% 40,00% 40,00% 0,007441 0,000177 0,013316 
40,00% 20,00% 40,00% 0,007389 0,000164 0,012819 
0,00% 50,00% 50,00% 0,008885 0,000211 0,014517 
50,00% 0,00% 50,00% 0,008753 0,000184 0,013565 
30,00% 10,00% 60,00% 0,010196 0,000191 0,013830 
10,00% 30,00% 60,00% 0,010248 0,000200 0,014130 
10,00% 20,00% 70,00% 0,011639 0,000216 0,014706 
10,00% 10,00% 80,00% 0,013029 0,000242 0,015556 
20,00% 0,00% 80,00% 0,013003 0,000243 0,015601 
0,00% 20,00% 80,00% 0,013055 0,000247 0,015723 
10,00% 0,00% 90,00% 0,014419 0,000277 0,016637 
0,00% 10,00% 90,00% 0,014446 0,000278 0,016660 
0,00% 0,00% 100,00% 0,015836 0,000317 0,017804 
33,00% 33,00% 34,00% 0,006573 0,000165 0,012846 
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