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1. Introducere  
 
Anomaliile reprezintă tipare pe care rentabilităţile activelor financiare le 

urmează şi care nu sunt în concordanţă cu nicio teorie sau paradigmă centrală. 
Deşi aceste anomalii au fost descoperite iniţial în cazul pieţei de capital din SUA, 
ulterior prezenţa lor a fost confirmată şi pe cazul altor pieţe de capital din lume. 
Teoria centrală la care se raportează existenţa unei anomalii este modelul 
unifactorial de evaluare a activelor financiare (eng. Capital Asset Pricing Model – 
CAPM), introdus în literatura de specialitate de Sharpe (1964), dar dezvoltat în 
continuare de Lintner (1965), Mossin (1966), Black (1972), iar lista poate fi 
completată cu numeroase alte lucrări care au dus la dezvoltarea modelului.  

Dacă iniţial identificarea unei anomalii era interpretată ca o dovadă a 
ineficienţei informaţionale a pieţelor de capital studiate, ulterior comunitatea 
ştiinţifică a considerat prezenţa anomaliilor pe piaţa de capital drept dovada lipsei 
unor factori importanţi din modelul CAPM. Conform modelului CAPM, 
rentabilitatea activelor financiare este influenţată de un singur factor, rentabilitatea 
portofoliului de piaţă. Totodată, rata de rentabilitate medie aşteptată a unui activ 
financiar este cu atât mai mare cu cât riscul asociat activului financiar este mai 
mare. În aceste condiţii, măsura riscului din modelului CAPM explică în totalitate 
diferenţele dintre rentabilităţile medii aşteptate ale activelor financiare.  

Cu toate acestea, testarea empirică a modelului a dus la identificarea unor 
anomalii care nu sunt în concordanţă cu filosofia acestuia. Principalele anomalii 
identificate pe piaţa de capital din SUA sunt efectul de valoare (eng. value effect), 
efectul de mărime (eng. size effect) şi efectul moment (eng. momentum effect). 
Conform efectului de valoare acţiunile companiilor cu o valoare mare a raportului 
dintre diferiţi indicatori financiari-contabili (profitul net pe acţiune, valoarea 
contabilă a capitalurilor proprii pe acţiune, cash flow pe acţiune etc.) şi cursul 
bursier înregistrează, în medie, rentabilităţi mai mari decât cele estimate de 
CAPM. Totodată, acţiunile companiilor cu o valoare mare a acestor raporturi 
înregistrează, în medie, rentabilităţi mai mari decât cele cu o valoare mică a 
acestora cu toate că nu sunt mai riscante conform măsurii riscului din modelul 
CAPM. Efectul de mărime reprezintă o altă dovadă empirică împotriva modelului 
CAPM. Acţiunile companiilor caracterizate de o capitalizare bursieră mică tind să 
înregistreze, în medie, rentabilităţi mai mari decât cele previzionate de CAPM. 
Totodată, acţiunile companiilor cu o capitalizare bursieră mică tind să înre-
gistreze, în medie, rentabilităţi mai mari decât cele ale companiilor cu o 
capitalizare bursieră mare, deşi nu se dovedesc mult mai riscante conform măsurii 
riscului din modelul CAPM. În continuare, conform efectului moment activele 
financiare care au înregistrat un trend crescător al cursurilor bursiere în ultimele 
12 luni anterioare au o probabilitate mare de a continua acest trend crescător şi în 
următoarele 12 luni. În acelaşi timp, acţiunile care au arătat un trend descrescător 
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al cursurilor bursiere în ultimele 12 luni au o probabilitate mare de a urma în 
continuare această traiectorie pentru următoarele 12 luni. În plus, acţiunile cu un 
trend ascendent nu sunt mai puţin riscante decât acţiunile cu trend descendent 
conform măsurii riscului din CAPM.  

Pe baza descoperirii acestor anomalii, unele studii au propus dezvoltarea 
unor modele multifactoriale de evaluare a activelor financiare. Aceste modele 
multifactoriale reprezintă extensii ale CAPM-ului, construite cu scopul eliminării 
anomaliilor care nu sunt în concordanţă cu filosofia modelului. Dintre aceste 
modele pot fi amintite modelul cu trei factori dezvoltat de Fama şi French (1993) 
şi modelul cu patru factori dezvoltat de Carhart (1997). 

Scopul acestui articol este de a inventaria rezultatele studiilor care s-au 
ocupat de identificarea anomaliilor descoperite pe cazul pieţei de capital din SUA, 
în contextul pieţelor de capital din statele fost-comuniste europene. Prin 
inventarierea anomaliilor descoperite pe cazul pieţelor de capital  din statele fost 
comuniste europene se poate evalua gradul de similitudine între aceste pieţe şi 
pieţele de capital dezvoltate. Acest aspect este foarte important deoarece prezenţa 
anomaliilor precum efectul de mărime, efectul de valoare sau efectul moment 
poate sugera aplicabilitatea modelelor multifactoriale de evaluare a activelor 
financiare şi în cazul pieţelor de capital mai puţin dezvoltate cum sunt cele din 
statele fost-comuniste europene. Prezenţa efectului de valoare, de mărime, dar şi a 
efectului moment în cazul pieţelor de capital din statele fost-comuniste europene 
reprezintă o dovadă în plus că din modelul CAPM lipsesc factori importanţi cu un 
impact sistematic asupra rentabilităţii activelor financiare. În aceste condiţii, 
prezenţa anomaliilor în cazul pieţelor de capital din statele fost-comuniste 
europene face inaplicabilă utilizarea modelului CAPM în diferite aplicaţii finan-
ciare precum estimarea costului capitalului propriu sau evaluarea performanţelor 
unui manager de portofoliu care activează pe aceste pieţe. 

Comparativ cu studiile realizate în contextul pieţei de capital din SUA, 
efectul de mărime este observabil în cazul unor pieţe de capital din statele fost 
comuniste europene, dar în acelaşi timp neobservabil sau inversat pentru altele. 
Poate cea mai importantă anomalie prezentă pe pieţele de capital din statele fost 
comuniste europene este efectul de valoare. Totuşi, pe unele pieţe de capital 
efectul de valoare nu a fost identificat, iar în cazul altora este inversat. Efectul 
moment este prezent pe toate pieţele de capital analizate de studiile care s-au 
ocupat de identificarea acestei anomalii. Aceste rezultate evidenţiază specificitatea 
pieţelor de capital din fostele state componente ale lagărului comunist, anomaliile 
fiind prezente pentru unele, absente sau inverse pentru altele. 

În continuare lucrarea este structurată după cum urmează. În Secţiunea 2 se 
vor prezenta câteva aspectele teoretice ale modelului CAPM, câteva aspecte 
privind metodologia de testare empirică a modelului şi câteva rezultate ale testării 
modelului. Secţiunea 3 prezintă principalele anomalii identificate pe cazul pieţei 
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de capital din SUA şi rezumă literatura de specialitate care s-a ocupat de 
identificarea anomaliilor în contextul pieţelor de capital din statele fost-comuniste 
europene. În secţiunea 4 sunt comparate rezultatele studiilor care s-au ocupat de 
identificarea anomaliilor în contextul pieţelor de capital din statele fost-comuniste 
europene cu cele obţinute pentru pieţele de capital din SUA. Secţiunea 5 prezintă 
concluziile. 

 
2. Aspecte teoretice şi examinarea empirică a modelului CAPM 
 
2.1. Aspecte teoretice 
 
Modelul CAPM evaluează rentabilitatea unui activ financiar în funcţie de 

riscul său. Conform CAPM, rentabilitatea medie aşteptată a unui activ financiar 
este cu atât mai mare cu cât riscul cuantificat prin coeficientul de volatilitate este 
mai mare. Cu alte cuvinte, un investitor se va aştepta la obţinerea unor câştiguri 
mai mari odată cu acceptarea unor riscuri mai mari. Totodată, rentabilitatea 
activelor financiare este influenţată de un singur factor, rentabilitatea portofoliului 
de piaţă. Deoarece portofoliul de piaţă este neobservabil, fiind mai mult un 
concept teoretic, de obicei acesta este aproximat printr-un indice de active 
financiare cât mai cuprinzător. Relaţia dintre rentabilitate şi risc este evidenţiată 
de CAPM astfel: 

])([)( fMifi RRERRE                                                     

unde: )( iRE 	este rata medie de rentabilitate aşteptată a activului financiar i, fR  

este rata de rentabilitate generată de un activ/portofoliu caracterizat printr-un 
coeficient de volatilitate egal cu 0, i 	coeficientul de volatilitate/beta al activului 

financiar i calculat ca raport între covarianţa dintre rentabilitatea activului 
financiar i şi rentabilitatea portofoliului de piaţă şi varianţa rentabilităţii 
portofoliului de piaţă, )( MRE este rata medie de rentabilitate aşteptată a 

portofoliului de piaţă M,  iar ])([ fM RRE   reprezintă prima de risc de piaţă. 

 
În ceea ce priveşte coeficientul de volatilitate, acesta măsoară sensibilitatea 

rentabilităţii unui activ financiar în raport cu variaţia rentabilităţii portofoliului de 
piaţă. Cu alte cuvinte, modificarea rentabilităţii unui activ financiar datorată 
modificării rentabilităţii portofoliului de piaţă este cu atât mai semnificativă cu cât 
coeficientul de volatilitate este mai mare.   
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2.2. Testarea empirică a modelului CAPM 
 
Prin testarea modelului se au în vedere trei implicaţii ale relaţiei dintre 

rentabilitatea medie aşteptată şi riscul cuantificat prin coeficientul de volatilitate. 
În primul rând, între rentabilitatea medie anticipată şi coeficientul de volatilitate 
există o relaţie liniară şi nicio altă variabilă nu contribuie la explicarea diferenţelor 
dintre rentabilităţile medii sperate ale activelor financiare în plus faţă de 
coeficientul beta. În al doilea rând, prima de risc de piaţă este pozitivă, ceea ce 
înseamnă că rentabilitatea medie aşteptată a portofoliului de piaţă este întotdeauna 
mai mare decât rentabilitatea medie aşteptată a unui activ/portofoliu caracterizat 
de un coeficient de volatilitate egal cu 0. În final, având în vedere diferitele 
dezvoltări ale modelului CAPM, în versiunea sa iniţială portofoliul de active 
necorelat cu portofoliul de piaţă se presupunea a avea rentabilitatea medie 
aşteptată egală cu rata de rentabilitate fără risc la care investitorii se pot 
împrumuta sau pot da cu împrumut fără limitări. În plus, prima de risc de piaţă în 
acest caz este egală cu diferenţa dintre rentabilitatea medie anticipată a 
portofoliului de piaţă şi rata de rentabilitate fără risc. 

Privind verificarea acestor implicaţii, principale testări empirice au fost 
realizate prin utilizarea regresiilor cu date de moment (eng. cross-sectional data) 
sau a regresiilor cu serii de timp. În cele ce urmează aceste două metode vor fi 
descrise (pentru detalii şi alte extensii ale metodelor de testare, vezi, Goyal, 2012).  

 
2.2.1. Testarea prin intermediul regresiei cu date de moment 
 
Subliniez faptul că principalul scop al modelului CAPM este de a explica 

diferenţele dintre rentabilităţile medii aşteptate ale activelor financiare. Ca atare, 
utilizarea regresiei cu date de moment pentru testarea modelului este naturală 
deoarece prin această metodă se verifică relaţia dintre seria de rentabilităţi medii 
sperate ale activelor financiare şi seria coeficienţilor de volatilitate ale acestora, la 
un moment dat. Rentabilitatea medie sperată a unui activ financiar este 
aproximată prin media istorică a rentabilităţii acestuia. Deoarece valoarea 
coeficientului de volatilitate a unui activ financiar este neobservabilă, pentru 
implementarea metodologiei de testare este necesară estimarea acestuia. 
Coeficientul de volatilitate poate fi estimat prin intermediul unei regresii cu serii 
de timp care are următoarea formă: 

itMtiiit RR                                                                              (1) 

unde: itR reprezintă rentabilitatea înregistrată a activului i în intervalul de timp t, 

i este termenul liber al regresiei caracteristic activului i, i  este coeficientul de 

volatilitate al activului i, MtR  reprezintă rentabilitatea înregistrată a portofoliului 
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de piaţă M în intervalul de timp t, it  este termenul rezidual în intervalul de timp t, 

t reprezintă intervalul de calcul al rentabilităţii care poate fi o zi, o săptămână, o 
lună etc., iar t=1…T. 

Construind seria de rentabilităţi medii sperate şi cea a coeficienţilor de 
volatilitate, conform celor menţionate anterior, în următoarea etapă are loc 
testarea efectivă a relaţiei dintre rentabilitate şi risc. Regresia de testare a 
modelului CAPM are următoarea formă: 

iii uR   ˆ
10                                                                                 (2) 

unde: iR  este media rentabilităţii activului financiar i pentru perioada analizată, 

0  este termenul liber al regresiei, 1 reprezintă panta dreptei de regresie, î  este 

estimaţia coeficientului beta a activului financiar i obţinută în etapa anterioară, iar 

iu este un termen rezidual. 

 
Conform modelului CAPM, estimaţia termenului liber din ecuaţia (2) 

trebuie să fie egală cu rata de rentabilitate fără risc (aproximată de obicei prin 
media istorică a rentabilităţii unui activ neriscant), iar estimaţia coeficientului 1
trebuie să fie egală cu prima de risc de piaţă (prima de risc de piaţă este calculată 
ca diferenţă între media istorică  a rentabilităţii portofoliului de piaţă şi media 
istorică a rentabilităţii unui activ neriscant).  

Trebuie menţionat că această metodă foloseşte în ecuaţia de testare doar 
activele financiare care sunt listate pe întreaga perioadă de timp considerată în 
studiu. Active financiare nou cotate în această perioadă nu sunt luate în 
considerare. Având în vedere această limită, Fama şi MacBeth (1973) propun o 
extensie a acestei metodologii, ecuaţia (2) fiind estimată pentru fiecare moment 
din perioada analizată, nu doar o sigură dată. În acest caz, media estimaţiilor 
termenului liber va fi comparată cu media istorică a rentabilităţii unui activ 
neriscant, iar media estimaţiilor pantei dreptei de regresie va fi comparată cu 
prima de risc de piaţă. 

 
2.2.2. Testarea prin intermediul regresiei cu serii de timp 
 
Jensen (1968) a fost primul care a observat că relaţia dintre rentabilitatea 

medie aşteptată a unui activ financiar şi coeficientul său de volatilitate poate fi 
testată prin utilizarea unei regresii cu serii de timp. Modelul CAPM sugerează că 
excesul de rentabilitate sperat al unui activ financiar (diferenţa dintre rentabilitatea 
medie aşteptată a activului şi rata de rentabilitate fără risc) este complet explicat 
de excesul de rentabilitate sperat al portofoliului de piaţă. În aceste condiţii, 
regresia de testare are următoarea formă:  
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itftMtiiftit vRRRR  )( ,                                                       (3) 

unde: itR reprezintă rentabilitatea înregistrată a activului i în intervalul de timp t, 

i este termenul liber caracteristic activului i, ftR  reprezintă rentabilitatea 

înregistrată a unui activ neriscant în intervalul de timp t, i  este coeficientul de 

volatilitate al activului i, MtR  reprezintă rentabilitatea înregistrată a portofoliului 

de piaţă M în intervalul de timp t, itv  este termenul rezidual în intervalul de timp t, 

t reprezintă intervalul de calcul al rentabilităţii care poate fi o zi, o săptămână, o 
lună etc., iar t = 1…T.  

Modelul CAPM va fi validat empiric dacă estimaţia termenului liber din 
ecuaţia (3) se dovedeşte a fi nesemnificativă din punct de vedere statistic pentru 
fiecare activ în parte. 

 
2.2.3. Rezultate empirice ale testării modelului CAPM 
 
Încă de la primele testări ale modelului CAPM pe cazul pieţei de capital din 

SUA, studiile au ajuns la concluzii parţiale privind validarea empirică a 
modelului. Fama şi French (2004) revizuiesc literatura de specialitate care s-a 
ocupat de testarea modelului CAPM pentru cazul pieţei de capital din SUA şi 
concluzionează respingerea empirică a acestuia. Estimaţia termenului liber din 
ecuaţia (2) se dovedeşte a fi mai mare decât media istorică a rentabilităţii unui 
activ neriscant, iar estimaţia pantei regresiei (2) este mai mică decât media istorică 
a excesului de rentabilitate a portofoliului de piaţă (prima de risc de piaţă). Din 
studiile care folosesc ca metodologie de testare regresiile cu serii de timp, 
estimaţia termenului liber din ecuaţia (3) este diferită semnificativ de zero şi 
pozitivă în cazul activelor caracterizate de un coeficient de volatilitate mic şi 
negativă în cazul activelor caracterizate de un coeficient de volatilitate mare. În 
concluzie, rentabilitatea efectivă a activelor mai puţin riscante este mai mare decât 
rentabilitatea previzionată de CAPM, iar cea a activelor cu un beta mare mai 
mică.  

Pe pieţele de capital europene un prim studiu privind testarea empirică a 
implicaţiilor modelului CAPM este realizat de Modigliani et al. (1973). Relaţia 
dintre rentabilitate şi risc, conform modelului CAPM, este pozitivă pentru Franţa, 
Marea Britanie şi Italia, rezultatele fiind similare cu cele obţinute pe pieţele de 
capital din SUA, şi negativă pe cazul Germaniei. Bark (1991), utilizând 
metodologia dezvoltată de Fama şi MacBeth (1973), a testat aplicabilitatea 
modelului CAPM în cazul pieţei de capital din Coreea de Sud. Relaţia dintre 
rentabilitate şi coeficientul de volatilitate este negativă pentru perioada analizată, 
validarea empirică a modelului CAPM este respinsă categoric. Claessens et al. 
(1995) examinează relaţia dintre rentabilitate şi risc pentru un număr de 
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nouăsprezece pieţe de capital emergente din: Brazilia, Chile, Columbia, Coreea de 
Sud, Filipine, Grecia, India, Indonezia, Iordania, Malaiezia, Mexic, Nigeria, 
Pakistan, Portugalia, Taiwan, Thailanda, Turcia, Venezuela şi Zimbabwe. Doar 
pentru nouă din cele nouăsprezece cazuri, estimaţia pantei ecuaţiei (2) se 
dovedeşte a fi diferită semnificativ de zero. În opt ţări din cele nouă, aceasta este 
pozitivă (Coreea de Sud, Filipine, Grecia, Malaiezia, Mexic, Nigeria, Taiwan şi 
Turcia), iar pentru Pakistan este negativă, respingând în acest caz modelul CAPM. 
Cu toate acestea, validarea empirică a modelului pentru şase din cele opt pieţe de 
capital este pusă sub semnul întrebării deoarece estimaţia termenului liber din 
ecuaţia (2) este diferită de media rentabilităţii activului fără risc pentru Filipine, 
Grecia, Malaiezia, Mexic, Nigeria, Pakistan şi Taiwan. Rezultatele lui Claessens 
et al. (1995) contrazic dovezile obţinute de Bark (1991) pentru piaţa de capital din 
Coreea de Sud. Totuşi, trebuie menţionat că metodologiile folosite pentru testarea 
modelului CAPM sunt diferite, acest lucru putând duce la rezultate contradictorii. 
Novak şi Petr (2010) examinează relaţia dintre rentabilitate şi risc în cazul pieţei 
de capital din Suedia. Rezultatele confirmă lipsa unei relaţii între rentabilitatea 
activelor financiare şi coeficientul de volatilitate.  

 
3. Anomalii pe pieţele de capital  
 
Concluzia principală care se desprinde din secţiunea anterioare este că 

modelul CAPM prezintă anumite neajunsuri. În primul rând, estimaţia termenului 
liber din ecuaţia (2) este mai mare decât media istorică a rentabilităţii unui activ 
fără risc, iar estimaţia pantei ecuaţiei (2) este diferită de media istorică a excesului 
de rentabilitate a portofoliului de piaţă (prima de risc de piaţă). Cu toate acestea, 
conform CAPM, coeficientul beta este unica variabilă care explică diferenţele 
dintre rentabilităţile medii sperate ale activelor financiare. Privind această 
implicaţie a modelului, rezultate încurajatoare au fost obţinute de Fama şi 
MacBeth (1973). Adăugând şi alte variabile în partea dreaptă a ecuaţiei (2), se 
ajunge la concluzia că acestea nu au nicio putere în explicarea diferenţelor dintre 
rentabilităţile medii istorice ale activelor financiare în cazul pieţei de capital din 
SUA. Coeficientul de volatilitate este singura variabilă ce explică diferenţele 
dintre rentabilităţile medii istorice ale activelor financiare. 

Totuşi, existenţa lui beta drept unic factor explicativ al diferenţelor dintre 
rentabilităţile medii aşteptate ale activelor financiare este discutabilă. În cazul 
pieţei de capital din SUA, Basu (1977) şi Banz (1981) identifică şi alte surse cu 
putere explicativă. Aceste surse sunt în general caracteristici ale companiilor 
listate pe piaţa de capital precum: raportul dintre profitul net pe acţiune şi cursul 
bursier (eng. earnings-to-price-ratio), raportul dintre valoarea contabilă a 
capitalurilor proprii pe acţiune şi cursul bursier (eng. book-to-market ratio), 
capitalizarea bursieră a companiei (eng. market capitalization) etc. 
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Existenţa acestor variabile suplimentare, care se dovedesc a explica 
diferenţele dintre mediile istorice ale rentabilităţiilor acţiunilor, reprezintă 
anomalii atât timp cât sunt contradictorii filosofiei modelului CAPM. În cele ce 
urmează, secţiunea prezintă principalele anomalii observate de-a lungul timpului 
care au dus la dezvoltarea unor modele multifactoriale de evaluare a activelor 
financiare. 

 
3.1. Dovezi internaţionale privind prezenţa anomaliilor pe pieţele de capital  
 
Efectul de valoare. Efectul de valoare (eng. value effect) se referă la 

existenţa unei relaţii pozitive între rentabilităţile acţiunilor şi raportul dintre 
anumiţi indicatori financiari-contabili (profitul net pe acţiune, valoarea contabilă a 
capitalurilor proprii pe acţiune, cash flow pe acţiune etc.) şi cursul bursier. Basu 
(1977) observă că acţiunile companiilor cu earnings-to-price ratios mari 
înregistrează rentabilităţi bursiere mai mari decât cele estimate de CAPM, dar şi 
decât cele cu earnings-to-price ratios mici. Ball (1978) confirmă rezultatele lui 
Basu (1977) pentru piaţa de capital din SUA. Rosenberg et al. (1985) observă că 
acţiunile companiilor cu book-to-market ratios mari înregistrează rentabilităţi mai 
mari decât cele estimate de CAPM, dar şi decât cele cu book-to-market ratios 
mici. Acest rezultat este confirmat în timp de Fama şi French (1992), Lakonishok 
et al. (1994) pentru piaţa de capital din SUA. Chan et al. (1991) confirmă 
existenţa unei relaţii pozitive între rentabilităţile activelor financiare şi măsuri 
precum earnings-to-price ratio şi book-to-market-ratio pentru piaţa de capital din 
Japonia. Mai mult de atât, Chan et al. (1991) observă existenţa unei relaţii pozitive 
între rentabilitatea activelor financiare şi măsura cash flow-to-price ratio (raportul 
dintre cash flow-ul pe acţiune şi cursul bursier). Capaul et al. (1993) confirmă 
existenţa efectului de valoare pentru pieţele de capital din Elveţia, Franţa, 
Germania, Marea Britanie şi Japonia. 

Efectul de mărime. Efectul  de mărime (eng. size effect) se referă la 
existenţa unei relaţii negative între rentabilitatea bursieră a companiilor listate şi 
capitalizarea lor bursieră. Mai precis, Banz (1981), în contextul pieţei de capital 
din SUA, a observat că acţiunile companiilor cu o capitalizare bursieră mică 
înregistrează rentabilităţi mai mari decât cele estimate de modelul CAPM. În plus, 
Banz (1981) observă că relaţia dintre rentabilitatea bursieră a companiilor listate 
şi capitalizarea bursieră a acestora este negativă. Cu alte cuvinte, acţiunile 
companiilor cu o capitalizare bursieră mică tind să înregistreze rentabilităţi 
bursiere mai mari decât cele ale companiilor cu o capitalizare bursieră mare. 
Reinganum (1981), Fama şi French (1992) confirmă concluziile lui Banz (1981) 
tot în contextul pieţei de capital din SUA. Chan et al. (1991) observă existenţa 
unei relaţii negative între rentabilităţile companiilor listate pe piaţa de capital din 
Japonia şi capitalizarea bursieră a acestora. Schwert (2003), reanalizând efectul de 
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mărime în cazul pieţei de capital din SUA, ajunge la concluzia că această 
anomalie nu mai este la fel de puternică precum în studiile anterioare. Odată cu 
descoperirea efectului de mărime o serie de studii internaţionale au examinat 
prezenţa acesteia în contextul pieţelor de capital din întreaga lume (pentru mai 
multe detalii, vezi, van Dijk, 2011). Rezultatele obţinute confirmă existenţa unui 
efect de mărime nu numai în cazul pieţei de capital din SUA.  

Efectul moment. Efectul moment (eng. momentum effect) se referă la relaţia 
pozitivă dintre rentabilităţile trecute ale acţiunilor şi rentabilităţile viitoare ale 
acestora. Acţiunile care au înregistrat un trend crescător al cursurilor bursiere în 
ultimele trei până la 12 luni anterioare au o probabilitate mare de a continua acest 
trend crescător şi în următoarele perioade, de trei până la 12 luni. În acelaşi timp, 
acţiunile care au arătat un trend descrescător al cursurilor bursiere în ultimele trei 
până la 12 luni au o probabilitate mare de a urma în continuare această traiectorie 
pentru următoarele trei până la 12 luni. Acest fenomen este observat de Jegadeesh 
şi Titman (1993), în contextul pieţei de capital din SUA. În plus, Jegadeesh şi 
Titman (1993) au arătat că utilizarea unei strategii de tranzacţionare care 
presupune cumpărarea acţiunilor câştigătoare din trecut (cele cu un trend crescător 
al cursului bursier) şi vânzarea acţiunilor pierzătoare din trecut (cele cu un trend 
descrecător al cursului bursier) generează o rentabilitate anormală pozitivă şi 
semnificativă din punct de vedere economic. Rouwenhorst (1998), examinând 
prezenţa efectului moment în contextul pieţelor de capital dezvoltate din Europa, 
ajunge la concluzia că acesta se manifestă şi în afara graniţelor americane. Griffin 
et al. (2003), extinzând analiza lui Rouwenhorst (1998) pentru 40 de pieţe de 
capital, ajung la concluzia că efectul  moment este prezent în cazul tuturor acestor 
pieţe de capital. Totuşi, efectul moment se dovedeşte a fi mai slab în cazul pieţelor 
de capital din Asia comparativ cu cele din alte regiuni ale lumii şi în special cu 
efectul moment din Europa. Rezultatele lui Griffin et al. (2003) sunt confirmate de 
către Chui et al. (2010), care observă existenţa unui efect moment pentru 41 de 
pieţe de capital din întreaga lume. 

 
3.2. Dovezi privind prezenţa anomaliilor pe pieţele de capital din statele  

fost comuniste europene 
 
Dovezile internaţionale privind existenţa unor anomalii pe pieţele de capital 

au dus de-a lungul timpului la dezvoltarea unei direcţii noi de cercetare pentru 
identificarea acestora şi în cadrul unor pieţe de capital mai puţin dezvoltate, 
precum cele din statele fost comuniste europene. Cu toate acestea, rezultatele 
investigaţiilor realizate pentru identificarea unor anomalii, precum cele prezentate 
în secţiunea anterioară, au fost publicate în ultimi ani, reprezentând dovezi 
proaspete privind prezenţa sau lipsa acestor anomalii în cazul unor pieţe de capital 
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care şi-au deschis sau redeschis porţile odată cu înlăturarea regimului comunist, 
care considera inoportună prezenţa pieţei de capital în sistemul financiar naţional.  

Efectul de valoare. Barry et al. (2002) examinează prezenţa unor anomalii în 
contextul a 35 de pieţe de capital emergente în care sunt incluse şi patru pieţe din 
statele fost comuniste europene (Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria). 
Utilizând un eşantion de 2.000 de companii, acest studiu observă existenţa unui 
efect de valoare. Mai precis, acțiunile companiilor cu book-to-market ratios mari 
înregistrează rentabilităţi mai mari decât cele ale companiilor cu book-to-market 
ratios mici în cadrul pieţelor de capital emergente. În cazul Bulgariei, Matteev 
(2004) analizează prezenţa efectului de valoare pentru un eşantion de 160 de 
acţiuni în perioada 1998-2002. Contrar rezultatelor obţinute pentru piaţa de capital 
din SUA şi nu numai, Matteev (2004), utilizând metodologia lui Fama şi MacBeth 
(1973), nu găseşte nici o relaţie între rentabilitate şi book-to-market-ratio. Pe 
cazul Bursei de Valori București, Tudor (2009) realizează un studiu pe perioada 
2002-2008 care are drept scop testarea relației dintre rentabilitatea acțiunilor 
listate pe această bursă și diferite variabile precum coeficientul de volatilitate, 
capitalizarea bursieră, book-to-market ratio și earnings-to-price ratio. În 
concordanţă cu rezultatele obţinute de Barry et al. (2002), studiul concluzionează 
că book-to-market ratio şi earnings-to-price ratio sunt doi indicatori importanţi în 
explicarea diferenţelor dintre mediile istorice ale rentabilităţilor acţiunilor cotate 
pe piaţa de capital din România. Într-un studiu recent, Borys şi Zemčik (2011) 
examinează prezenţa efecului de valoare în cadrul pieţelor de capital din Polonia, 
Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria. Rezultatele obţinute confirmă existenţa 
efectului de valoare pentru toate cele patru pieţe analizate, dar şi prezenţa unui 
efect de valoare regional atunci când diferenţele dintre rentabilităţile acţiunilor 
cotate pe aceste pieţe sunt analizate împreună. Rezultatele obţinute de Borys şi 
Zemčik (2011) sunt confirmate de Lischewski şi Voronkova (2012) pentru piaţa 
de capital din Polonia. Acţiunile companiilor cu book-to-market ratios mari 
înregistrează rentabilităţi mai mari decât cele ale companiilor cu book-to-market 
ratios mici. Lieksnis (2010), analizând existenţa efectului de valoare în cadrul 
pieţelor de capital situate în ţările baltice (Estonia, Letonia şi Lituania), ajunge la 
rezultate asemănătoare cu cele ale lui Barry et al. (2002). Acţiunile companiilor cu 
book-to-market ratios mari se dovedesc mai profitabile decât cele cu book-to-
market ratios mici în perioada 2002-2010 la nivel regional, media istorică a 
rentabilităţii acestora fiind mai mare. Minović şi Živković (2012), în cazul pieţei 
de capital din Serbia, observă că acţiunile cu book-to-market ratios mari 
înregistrează în medie o rentabilitate mai scăzută decât acţiunile cu book-to-
market ratios mici. Acest rezultat este contrar dovezilor obţinute pentru pieţele de 
capital dezvoltate şi nu numai. 

Efectul de mărime. Barry et al. (2002) identifică un efect de valoare în 
contextul pieţelor de capital emergente analizate, dar efectul de mărime se 
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dovedește a nu fi la fel de robust precum cel de valoare. Media istorică a 
rentabilităţii acţiunilor companiilor cu o capitalizare bursieră mică este mai mare 
decât media istorică a rentabilităţii acţiunilor companiilor cu o capitalizare 
bursieră mare, iar îndepărtarea observaţiilor aberante din seriile de rentabilităţi 
duce la dispariţia efectului de mărime, în timp ce efectul de valoare este în 
continuare prezent. Matteev (2004), contrar rezultatelor obţinute pentru pieţele de 
capital dezvoltate, nu identifică nicio relaţie între rentabilitatea companiilor şi 
capitalizarea bursieră a acestora. Pe cazul pieţei de capital din Romania, Tudor 
(2009) obţine rezultate consistente cu cele obţinute de Matteev (2004) pentru piaţa 
de capital din Bulgaria, efectul de mărime fiind inexistent pentru perioada 
analizată. Borys şi Zemčik (2011), examinând prezenţa efectului de mărime în 
contextul a patru pieţe de capital din statele fost-comuniste europene (Polonia, 
Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria), confirmă rezultatele obţinute pentru piaţa 
de capital din SUA. Efectul de mărime este prezent în cazul fiecărei pieţe, dar şi la 
nivel regional atunci când analiza este realizată pentru întregul eşantion de acţiuni 
cotate pe cele patru pieţe de capital. Lischewski şi Voronkova (2012) confirmă 
rezultatele obţinute de Borys şi Zemčik (2011) pentru piaţa de capital din Polonia. 
Acţiunile companiilor cu o capitalizare bursieră mică înregistrează în medie 
rentabilităţi mai mari decât cele ale companiilor cu o capitalizare bursieră mare. În 
contextul pieţelor de capital situate în ţările baltice (Estonia, Letonia şi Lituania), 
Lieksnis (2010) obţine rezultate asemănătoare cu cele ale lui Barry et al. (2002), 
efectul de valoare fiind mai robust decât efectul de mărime. Cu toate acestea, 
companiile cu o capitalizare bursieră mică tind să înregistreze în medie 
rentabilităţi bursiere mai mari decât cele cu o capitalizare bursieră mare la nivel 
regional pentru perioada 2002-2010. Contrar rezultatelor obţinute pentru piaţa de 
capital din SUA, Minović şi Živković (2012) observă că în cazul pieţei de capital 
din Serbia media istorică a rentabilităţii companiilor cu o capitalizare bursieră 
mare tinde să fie mai mare decât cea a companiilor cu o capitalizare mică.  

Efectul moment. Avižinis şi Pajuste (2007) testează prezenţa efectului 
moment pentru șapte pieţe de capital din statele fost comuniste europene (Croaţia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia şi Ungaria) pentru perioada  
2002-2006. Pentru fiecare piaţă, acţiunile care au înregistrat un trend ascendent al 
cursului bursier în ultimele trei până la 12 luni anterioare au tendinţa de a continua 
acest trend crescător, iar cele cu un trend descendent tind să-l urmeze şi în 
următoarele luni. Chui et al. (2010) examinează prezenţa efectului moment în 
cadrul a 41 de pieţe de capital. Din cele 41 de pieţe de capital în care se regăsesc 
şi pieţe de capital europene, doar Polonia aparţine de grupul pieţelor de capital din 
statele fost comuniste europene. Rezultatele obţinute sunt foarte interesante, 
efectul moment fiind pozitiv pentru majoritatea pieţelor de capital, iar, în plus, 
utilizarea unei strategii de tranzacţionare care presupune cumpărarea acţiunilor 
câştigătoare din trecut (cele cu un trend crescător al cursului bursier) şi vânzarea 
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acţiunilor pierzătoare din trecut (cele cu un trend descrescător al cursului bursier) 
generează cea mai mare rentabilitate anormală în cazul pieţei de capital din 
Polonia. Lieksnis (2010) realizează un studiu cu scopul identificării efectului 
moment pentru un eşantion de companii din cele trei ţări baltice: Estonia, Letonia 
şi Lituania. Pentru perioada 2002-2010, la nivel regional, se observă prezenţa unui 
efect moment pozitiv. 

 
4. Anomalii internaţionale versus anomalii prezente pe pieţele de capital  

 din statele fost comuniste europene  
 
Identificarea unor anomalii precum efectul de mărime, efectul de valoare 

sau efectul moment reprezintă dovezi importante care pun la încercare validarea 
empirică a modelului CAPM. Deşi identificate iniţial în cazul pieţei de capital din 
SUA, acestea îşi confirmă prezenţa şi pe cazul altor pieţe de capital din întreaga 
lume. Descoperirea anomaliilor pe piaţa de capital din SUA a dus la elaborarea 
unor modele empirice precum modelul cu trei factori al lui Fama şi French (1993). 
Acest model empiric reuşeşte să elimine anomaliile datorate caracteristicilor de 
mărime şi book-to-market ratio ale companiilor prin includerea în modelul CAPM 
a doi factori suplimentari. Cu toate acestea, identificarea efectului moment de 
către Jegadeesh şi Titman (1993) a reprezentat o nouă provocare pentru universul 
modelelor de evaluare a activelor financiare, atât timp cât modelul cu trei factori 
propus de Fama şi French (1993) nu reuşeşte să explice în totalitate mediile 
rentabilităţilor portofoliilor sortate conform performanţelor trecute ale acestora. 
Soluţia apare odată cu studiul lui Carhart (1997), care propune introducerea în 
modelul lui Fama şi French (1993) a celui de-al patrulea factor care reuşeşte  
într-un final să elimine efectul moment observat pe piaţa de capital din SUA. 

Concluzia principală a celor menţionate anterior este că toate aceste 
anomalii identificate au dus la construirea de noi modele de evaluare a activelor 
financiare care îşi dovedesc aplicabilitatea de cele mai multe ori în cazul pieţei de 
capital din SUA. Cu toate acestea, aplicabilitatea acestor modele în cazul pieţelor 
de capital din statele fost comuniste europene este discutabilă. Efectul de mărime 
este observabil în cazul unor pieţe din această categorie, dar în acelaşi timp 
neobservabil sau inversat pentru altele. Această dovadă poate evidenţia speci-
ficitatea unor pieţe de capital situate în fostele state componente ale lagărului 
comunist. Din dovezile prezentate în secţiunea anterioară, cea mai importantă 
anomalie prezentă pe pieţele de capital din statele fost comuniste europene este 
poate cea datorată indicatorului book-to-market ratio fiind identificată în cele mai 
multe cazuri. Deoarece pe unele pieţe efectul de valoare nu este identificat, iar în 
cazul altora este inversat, putem concluziona, din nou, specificitatea acestor pieţe. 
Efectul moment se dovedeşte a fi la fel de important precum cel de valoare. 
Interesant este că Chui et al. (2010) au observat că utilizarea unei strategii de 
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tranzacţionare care presupune cumpărarea acţiunilor câştigătoare din trecut (cele 
cu un trend crescător al cursului bursier) şi vânzarea acţiunilor pierzătoare din 
trecut (cele cu un trend descrescător al cursului bursier) generează cea mai mare 
rentabilitate anormală în cazul pieţei de capital din Polonia, singura din eşantion 
care face parte din grupul celor din statele fost-comuniste europene. 

Cu toate acestea, analiza anomaliilor pentru pieţele de capital din statele fost 
comuniste europene este limitată. Studiile care s-au ocupat de această temă sunt 
puţine, de multe ori fenomenul fiind corelat cu lipsa datelor financiare pentru 
realizarea unor analize amănunţite privind prezenţa acestora. Perioada de timp de 
când unele dintre pieţe şi-au deschis sau redeschis porţile este scurtă, datele 
istorice fiind disponibile pentru perioade modeste de timp cu un impact direct 
asupra implementării metodologiilor construite pentru identificarea efectului de 
mărime, de valoare sau a efectului moment. Comparativ cu pieţele de capital 
dezvoltate, pieţele de capital din statele fost-comuniste europene suferă de o lipsă 
cronică de lichiditate punând la îndoială relevanţa rezultatelor obţinute. 

Testarea modelului CAPM, precum şi examinarea diferiţilor indicatori: 
earnings-to-price-ratio, book-to-market ratio, capitalizarea bursieră, drept surse 
ale diferenţelor dintre rentabilităţile medii aşteptate ale activelor financiare, se 
bazează pe rentabilităţi înregistrate care sunt realizări şi nu anticipaţii. Aceasta 
este poate cea mai importantă problemă în testarea empirică a modelului CAPM, 
deoarece studiile presupun implicit o coincidenţă perfectă între rentabilităţile 
înregistrate şi cele anticipate. Această critică este foarte importantă, fiind sugerată 
de diferite studii, precum Pettengill et al. (1995) sau Elton (1999).   

Deşi modelele cu trei factori şi patru factori reprezintă competitori 
importanţi ai modelului CAPM, lipsa de fundamentare teoretică pune la îndoială 
folosirea lor în diferite aplicaţii financiare, precum determinarea costului 
capitalului propriu, evaluarea performanţelor unui manager de portofoliu sau 
utilizarea acestora în studii de eveniment. Conform viziunii lui Fama şi French 
(1992), capitalizarea bursieră şi indicatorul book-to-market-ratio reprezintă  
proxy-uri ale sensibilităţii rentabilităţii activelor financiare în raport cu alţi doi 
factori importanţi care nu se regăsesc în modelul CAPM şi care au un impact 
sistematic asupra rentabilităţii activelor financiare. Acţiunile cu o capitalizare 
bursieră mică şi o book-to-market ratio mare sunt mai riscante decât cele cu o 
capitalizare bursieră mare şi o book-to-market ratio mică, acesta fiind motivul 
pentru rentabilităţile lor bursiere mai mari.  Acţiunile cu book-to-market ratios 
mici sunt considerate acţiuni ale companiilor care au generat câştiguri şi cash 
flow-uri substanţiale în trecut şi plătesc dividende scăzute deoarece au identificat 
oportunităţi sustenabile de investire, iar acţiunile cu book-to-market ratios mari 
sunt considerate ca fiind acţiuni ale companiilor care au înregistrat rezultate slabe 
de-a lungul timpului. Cu toate acestea, Lakonishok et al. (1994) au arătat că 
acţiunile caracterizate de book-to-market ratios mari nu sunt mai riscante decât 
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acţiunile cu book-to-market ratios mici. Mai mult de atât, dacă investitorii vor 
considera că performanţele companiilor din trecut vor continua şi în viitor, 
rentabilitatea superioară a acţiunilor cu book-to-market ratios mari comparativ cu 
cea a acţiunilor cu book-to-market ratios mici poate fi un rezultat al erorilor de 
judecată a acestora (deoarece investitorii consideră performanţele din trecut 
repetabile şi în viitor). Dacă eventual aceste erori de judecată sunt corectate, ceea 
ce observăm pe baza datelor istorice este prezenţa unui efect de valoare pentru 
perioadele trecute. 

 
5. Concluzii 
 
Principalul scop al acestui articol a fost inventarierea rezultatelor privind 

existenţa anomaliilor precum efectul de valoare, efectul de mărime şi efectul 
moment în cazul pieţelor de capital din statele fost-comuniste europene. Dacă 
iniţial aceste anomalii au fost identificate în cazul pieţei de capital din SUA, 
ulterior studii din întreaga lume au confirmat prezenţa acestora şi pe alte pieţe de 
capital. Importanţa identificării acestor anomalii este dată de implicaţiile 
descoperirii lor asupra validităţii modelului CAPM, dar şi asupra dezvoltării  
ulterioare a unor modele multifactoriale de evaluare a activelor financiare 
construite cu scopul explicării acestora.  

Comparativ cu studiile realizate în contextul pieţei de capital din SUA, 
efectul de mărime este observabil în cazul unor pieţe de capital din statele fost 
comuniste europene, dar în acelaşi timp neobservabil sau inversat pentru altele. 
Această dovadă poate evidenţia specificitatea pieţelor situate în fostele state 
componente ale lagărului comunist. Poate cea mai importantă anomalie prezentă 
pe pieţele de capital din statele fost-comuniste europene este cea datorată 
indicatorului book-to-market ratio fiind identificată în cele mai multe cazuri. 
Totuşi, pe unele pieţe de capital efectul de valoare nu a fost identificat, iar în cazul 
altora este inversat. Aceste rezultate sugerează din nou specificitatea unor pieţe de 
capital din statele fost-comuniste europene. Efectul moment se dovedeşte la 
rândul lui prezent pe pieţele de capital analizate de studiile care s-au ocupat de 
identificarea acestei anomalii. 

Prezenţa efectului de valoare, de mărime, dar şi a efectului moment în cazul 
unor pieţe de capital din statele fost-comuniste europene reprezintă o dovadă în 
plus că din modelul CAPM lipsesc factori importanţi cu un impact sistematic 
asupra rentabilităţii activelor financiare. În aceste condiţii, prezenţa anomaliilor în 
cazul pieţelor de capital din statele fost-comuniste europene face inaplicabilă 
utilizarea modelului CAPM în diferite aplicaţii financiare, precum estimarea 
costului capitalului propriu sau evaluarea performanţelor unui manager de 
portofoliu care activează pe aceste pieţe. 
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Cu toate acestea, analiza anomaliilor precum efectul de mărime, efectul de 
valoare şi efectul moment pentru pieţele de capital din statele fost-comuniste 
europene este limitată. Studiile care s-au ocupat de această temă sunt puţine, de 
multe ori fenomenul fiind corelat cu lipsa datelor financiare pentru realizarea unor 
analize amănunţite privind prezenţa acestor anomalii. Perioada de timp de când 
unele dintre pieţe şi-au deschis sau redeschis porţile este scurtă, iar datele istorice 
sunt disponibile pentru perioade modeste de timp. Comparativ cu pieţele de 
capital dezvoltate, pieţele de capital din statele fost comuniste europene suferă de 
o lipsă cronică de lichiditate, relevanţa rezultatelor obţinute fiind discutabilă de 
cele mai multe ori. 
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