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Rezumat. În acest studiu încerc să aduc la lumină mecanismul 

autocorelărilor dintre valorile veniturilor aduse de acțiuni la momentul 
deschiderii bursei. Analizez datele despre  evoluția prețului pe parcursul zilei 
pentru 30 de acțiuni parte din Dow Jones Industrial Index. Pe post de 
aproximări ale veniturilor generale la deschidere, am folosit media aritmetică 
și mediana mostrei de venituri realizate de acțiuni la deschiderea bursei 
pentru fiecare dintre zilele de tranzacționare analizate. Am observat că dacă 
se iau împreună veniturile generale ale pieței din ziua precedentă și cele ale 
acțiunilor studiate pentru a explica veniturile afișate la deschidere, atunci 
efectul veniturilor generale obținute în ziua precedentă este negativ în mod 
semnificativ, în vreme ce efectul veniturilor din deschidere afișate în ziua 
precedentă de acțiunile din mostra studiată este pozitiv în mod semnificativ. 
Mai mult, în urma zilelor în care au fost afișate atât valori pozitive, cât și 
valori negative ale veniturilor la deschidere, veniturile realizate la deschidere 
de o acțiune anume tind să fie mai mari dacă veniturile afișate în deschiderea 
zilei precedente au fost pozitive. Acest comportament al prețurilor pare să 
contrazică conceptul de piață eficientă. În final, construiesc o serie de 
portofolii pe baza valorilor afișate la deschiderea sesiunilor de tranzacționare, 
cu o poziționare speculatorie lungă în zilele în care – conform rezultatelor 
cercetării – este de așteptat ca valoarea lor să crească, și o poziționare 
speculatorie scurtă în zilele în care observațiile noastre indică valori reduse la 
deschiderea bursei. Toate portofoliile se dovedesc generatoare de venituri 
pozitive, oferind indicii pentru exploatarea practică a comportamentului 
variațiilor zilnice ale valorilor acțiunilor la deschiderea bursei. 
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