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 Mediul financiar aflat într-o continuă schimbare a generat mai multe subiecte de 

dezbatere la nivel academic, în special după manifestarea efectelor crizei financiare la nivel 

internațional. În prima parte a tezei sunt prezentate principalele rezultate ale activităților de 

cercetare realizate după absolvirea programului doctoral, care coincide cu această perioadă 

caracterizată printr-un grad ridicat al turbulențelor de pe piețele financiare internaționale. 

Rezultatele prezentate aici se circumscriu cadrului mai general al încercărilor de a cuantifica 

reacția prețurilor activelor financiare la evenimentele de factură macroeconomică, programate și 

neprogramate și de a fundamenta înțelegerea influențelor de ordin neliniar ale unor astfel de 

evenimente. Aceste eforturi de cercetare iau în considerare atât reacțiile de ordin univariat 

(respectiv impactul asupra activelor individuale), cât și pe cele de ordin multivariat (o analiză a 

perspectivei portofoliilor de active), pentru a caracteriza deciziile de management al unui 

portofoliu în condiții de tulburențe, caracterizate prin manifestarea fenomenului de contagiune.  

 În continuare sunt prezentate principalele secțiuni ale tezei cu descrierea succintă a 

metodologiilor utilizate și a rezultatelor obținute. 

Secțiunea I prezintă o analiză a simultaneității evenimentelor extreme (situate în părțile 

extreme ale distribuțiilor) pentru distribuțiile condiționale dinamice ale randamentelor indicilor 

bursieri. Evenimentele extreme reprezintă un fenomen studiat îndelung în literatura de specialitate. 

Proprietățile dinamice ale distribuțiilor condiționale sunt analizate în prezent prin intermediul 

primelor patru momente cu ajutorul funcțiilor de probabilitate Gram-Charlier. Acest capitol oferă 

o analiză a variațiilor valorilor coeficienților de medie, varianță, asimetrie și aplatizare pentru o 

serie de frecvențe intra-zilnice pentru paisprezece active financiare de pe piața bursieră 

internațională, cu scopul de a dezvolta un mecanism de detectare a salturilor bazat pe estimarea 

unui prag dinamic care se bazează pe primele patru momente ale distribuției. Obiectivul principal 

constă în estimarea simultană a valorilor extreme pentru aceste momente. Considerăm că 

evenimentul care depășește 5% din distribuție în sus sau în jos este un salt în dinamica acestor 

coeficienți și facem comparații între realizările lor pe întreaga mulțime de piețe bursiere analizate 

pentru a studia fenomenul de simultaneitate. La final, această secțiune propune un indicator care 

poate arăta gradul de simultaneiate al dinamicii valorilor extreme ale acestor coeficienți pentru 

diferite frecvențe. 
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Secțiunea a II-a prezintă un studiu al riscului sistemic care constă în analiza așa-numitor 

co-salturi în datele cu frecvență înaltă, utilizând indicatorul de simultaneitate prezentat în prima 

secțiune. Procedurile de detectare a saltului univariat au fost dezvoltate pe scară largă pentru datele 

intra-zi, în timp ce extinderea detecției saltului într-un cadru multivariat, pentru a înțelege corelația 

dintre randamentele activelor, este mai recentă. Co-salturile se referă la apariția în unor mișcări de 

preț extreme în același timp pentru mai multe active. Acest capitol arată că identificarea co-

salturilor este extrem de importantă pentru investitorii care, de obicei, dețin portofolii de active. 

Deciziile privind alocarea portofoliului, gestionarea riscurilor, acoperirea riscurilor și stabilirea 

prețurilor se pot baza pe această analiză. Obiectivul analizei realizate în această secțiune este de a 

investiga existența co-salturilor pe piața financiară din România, folosind date cu privire la 

acțiunile celor 25 de companii cele mai lichide din România (componentele indicelui BET-XT). 

Situațiile cu co-salturi identificate constituie elemente esențiale pentru identificarea reacțiilor 

simultane ale acestor investitorilor de pe aceste piețe, care pot fi utilizate pentru crearea unui 

indicator care să măsoare riscul sistemic. 

Secțiunea a III-a reprezintă un studiu al contagiunii pe piețele bursiere din Europa Centrală 

și de Est care are la bază un test al dinamicii corelațiilor condiționate. Literatura economică de 

specialitate sugerează faptul că fenomenul contagiunii poate fi determinat de: existența legăturilor 

comerciale, respectiv atât comerțul direct între țări, cât și concurența cu piețele terțe; existența unor 

condiții inițiale similare, care determină manifestarea unor dinamici comune ale țărilor, 

determinate de caracteristici macroeconomice similare și legături de natură financiară. În timp ce 

contagiunea poate lua mai multe forme, acest studiu testează manifestarea contagiunii pe piețele 

bursiere în timpul crizelor financiare recente din economiile din Europa Centrală și de Est 

comparativ cu unele țări din Europa de Vest, SUA și Japonia. Contagiunea este definită ca fiind o 

creștere semnificativă a dinamicii comune a piețelor după un șoc care a afectat una dintre piețe 

(sau un grup de țări). Am constatat că acești coeficienți de corelație devin din ce în ce mai 

semnificativi din punct de vedere statistic, pe măsură ce trecem de la stadiile incipiente ale 

eșantionului nostru spre sfârșitul acestuia. Testul prezentat în acest capitol ia în considerare faptul 

că dependențele liniare se pot schimba de la o zi la alta și pot oferi dovezi puternice în sprijinul 

fenomenului de contagiune. 
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Secțiunea IV constituie o încercare de a dezvolta o analiză a studiului de eveniment care 

se bazează riguros pe dinamica momentelor de ordin superior pentru a surprinde impactul 

deciziilor de politică monetară europene. Coeficienții de asimetrie și aplatizare sunt două dintre 

cele mai renumite trăsături ale distribuțiilor empirice ale randamentelor activelor tranzacționate la 

bursa de valori. Implicațiile lor în gestionarea riscurilor și în studiul direcției prețurilor au generat 

o un flux semnificativ de cercetări științifice din domeniu. Folosind o specificație asemănătoare 

celei abordate în cadrul modelului GARCH clasic, acest capitol dezvoltă modele care guvernează 

dinamica coeficienților de asimetrie, co-asimetrie, aplatizare și co-aplatizare, pentru o gamă largă 

de active tranzacționate pe piața bursieră europeană. Calibrarea acestor modele duce la obținerea 

unui set de valori pentru dinamica distribuțiilor condiționale ale portofoliilor de active. În cadrul 

acestei secțiuni folosim un set de evenimente legate de politica monetară pentru a construi un 

studiu de eveniment care caracterizează schimbarea distribuției condiționate a portofoliilor de 

active din interiorul zonei euro. Rezultatele noastre permit o caracterizare mai largă a reacției pieței 

bursiere la astfel de evenimente prin raportare la studiile din această categorie. 

Secțiunea V continuă analiza momentelor de ordin superior și aplică același model la 

dinamica coeficienților de asimetrie și co-asimetrie pentru piața de capital din România. Capitolul 

aplică acest model pentru randamentele logaritmice ale celor mai lichide acțiuni românești pentru 

a identifica asimetriile individuale și comune pentru perioada ianuarie 2010 - septembrie 2015. O 

analiză a modificărilor de regim de tip Markov pentru toate seriile ne-a arătat momentele la care 

coeficienții de co-asimetrie pentru portofoliul teoretic și-au schimbat regimul și au scos în evidență 

momentele în care coeficienții individuali și-au schimbat nivelurile simultan. Capitolul se încheie 

cu un comentariu cu privire la aceste schimbări și posibilele lor implicații pentru managementul 

riscului și estimarea tendințelor de preț (direction of change). 

Secțiunea VI prezintă o analiză într-o stare incipientă a măsurii în care impactul anunțurilor 

macroeconomice dețin niveluri semnificative de persistență pentru datele de pe piața financiară. 

Impactul emisiunilor programate ale variabilelor macroeconomice asupra dinamicii piețelor 

financiare a atras întotdeauna interesul cercetătorilor care au încercat să cuantifice reacțiile pieței 

din perspectiva volatilirăților și a salturilor. Capitolul investighează măsura în care apariția 

reacțiilor de piață datorate anunțurilor macroeconomice are un impact asupra probabilității unei 

reacții cauzate de următorul anunț privind valoarea aceleiași variabile macroeconomice. În acest 
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capitol măsurăm acest impact prin intermediul modificărilor de volatilitate post-eveniment și al 

unei metodologii propuse pentru realizarea unei conexiuni între salturi și evenimente. Rezultatele 

noastre arată că impactul anterior al unei variabile macroeconomice asupra pieței modifică 

semnificativ probabilitatea unui impact detectat pentru lansarea actuală. 

Secțiunea a VII-a prezintă o analiză a măsurii în care volatilitatea poate fi conectată la 

conceptul de lichiditate cu o aplicație pentru activele lichide listate la Bursa de Valori București. 

Perceput ca un indicator pentru diferitele caracteristici ale pieței bursiere prin acoperirea unui 

spectru larg de semnificații care variază de la definiții limitate în literatura academică la referințe 

mai puțin clare în limbajul colocvial, conceptul de lichiditate influențează semnificativ dinamica 

pieței. Obiectivele acestui capitol sunt de două categorii: în prima etapă am construit un indicator 

compozit de lichiditate pentru piața de capital din România utilizând metodologia PCA (analiza 

componentelor principale), în timp ce în al doilea pas am investigat impactul acesteia asupra 

volatilității pieței. Folosind o măsurare a schimbărilor de regim de tip Markov am extras regimurile 

de volatilitate ridicată ale randamentelor și ale indicatorului de lichiditate compozit și am investigat 

capacitatea de alertă timpurie a indicatorului de lichiditate compozit. În majoritatea cazurilor, lipsa 

de lichiditate a pieței declanșează regimul de volatilitate ridicat pe piață. Rezultatele arată, de 

asemenea, că, atunci când piața financiară se află la niveluri mai ridicate de lichiditate, performanța 

prognozei volatilității este îmbunătățită. 

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare se referă la prezentarea situației actuale a carierei 

universitare, pe de-o parte și la prezentarea unei propuneri cu privire la evoluția viitoare, pe de altă 

parte. Această prezentare se bazează pe o evaluare creată pe baza unor obiective considerate 

necesare unei cariere academice în domeniul finanțelor cantitative. 

 


