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Rezumat 
 

Principalul domeniu de expertiză științifică al domnului Daniel Traian Pele îl reprezintă statistica 

piețelor financiare și metodele statistice aplicate în analiza industriei financiare și în general, la 

studiul fenomenelor economice.  

Această teză de abilitare are două componente majore: 

- A. Modele statistice pentru piețele financiare – unde sunt detaliate principalele rezultate 

științifice. 

- B. Planul de dezvoltare a carierei.  

 

Prima parte a tezei (A. Modele statistice pentru piețele financiare) acoperă trei subiecte majore 

legate de analiza piețelor financiare:  

a. Entropia informațională și implicațiile acesteia asupra eficienței piețelor și asupra 

modelelor de risc. 

b. Modelarea crahurilor bursiere. 

c. Analiza statistică a pieței criptomonedelor. 

 

Referințele bibliografice sunt redate la finale fiecărui capitol, păstrînd stilul de redactare al 

publicației inițiale. 

 

a. Primul subiect, entropia informațională și implicațiile acesteia asupra eficienței 

piețelor și asupra modelelor de risc, este detaliat în capitolele A.I-A.III.  

 

Primul studiu [1], investighează legătura dintre complexitatea unei piețe de capital și apariția 

unor scăderi dramatice ale prețurilor de tranzacționare. Ipoteza de lucru este că astfel de 

episoade, caracterizate de scăderi bruște și dramatice ale prețurilor de tranzacționare, se produc 

de regulă, în perioade de ineficiență a pieței, atunci când nivelul de complexitate atinge un minim 

local. În acest sens, estimatorul de complexitate este definit prin entropia diferențială. Legătura 

dintre nivelul de complexitate al pieței și apariția unor randamente extreme este ilustrată printr-

un model de regresie logistică. 

Cel de-al treilea studiu [2] utilizează date zilnice pentru indicii principali ai piețelor bursiere 

din țările UE pentru a studia comportamentul incertitudinii acestor piețe bursiere înainte și în 

timpul crizei financiare. Rezultatele arată o diferență semnificativă în modelul de incertitudine al 

piețelor bursiere din UE înainte și în timpul crizei financiare. De asemenea, există o mare 

variabilitate între piețele bursiere din UE din punctul de vedere al gradului de incertitudine, iar 

acest fapt ar putea fi explicat prin inegalitățile de pe piața bursieră și nivelul de dezvoltare 

economică. 

Cel de-al patrulea studiu [3] investighează relația dintre entropia informațională a distribuției 

randamentelor intraday și indicatori riscului de piață (intraday și zilnice). Folosind date privind 
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cursul de schimb EUR / JPY, se constată o relație negativă între entropie și Value-at-Risk zilnic, 

precum și între entropie și Expected Shortfall. Această relație este apoi utilizată pentru prognoza 

zilnică a Value-at-Risk, folosind entropia distribuției randamentelor intraday drept predictor. 

 

b. Cel de-al doilea subiect, modelarea crahurilor bursiere, este detaliat în capitolele A.IV-A.VIII.  

 

Primul studiu pe această temă [4] investighează comportamentul indicilor Bursei de Valori 

București, folosind modele Log-Periodic Power Law (LPPL). 

Analizând comportamentul indicelui BET-FI, al Bursei de Valori București, se demonstrează că 

modelele LPPL sunt un instrument util în identificarea unei bule speculative de pe piața de capital 

și au abilități predictive pentru momentul critic al acesteia. 

Calibrarea iterativă a modelului pentru indicele BET-FI a condus la o estimare rezonabilă a 

momentului de schimbare de regim al pieței bursiere din ianuarie 2008. Utilizând aceeași 

metodologie, este identificat regimul de anti-bulă speculativă din 2008 și este obținută o 

previziune exactă a punctului local de tranziție de fază de la 27/10/2008. 

Al doilea studiu [5] propune o extindere a abordării folosită de Liberatore (2011), utilizând 

un algoritm de detectare a maximelor locale dintr-o serie de timp. Modelele LPPL au fost utilizate 

pe scară largă pentru a descrie comportamentul prețurilor acțiunilor în timpul unei bule 

speculative endogene și pentru a prezice timpul cel mai probabil al schimbării regimului. Deși 

utilitatea lor a fost dovedită în multe lucrări, există încă o lipsă de consens asupra robusteții 

statistice, deoarece estimatorii sunt obținuți printr-un algoritm de optimizare neliniară și sunt 

sensibili la valorile inițiale. 

Al treilea studiu [6] analizează evoluția indicelui BET al Bursei de Valori București printr-un 

model AR-GARCH, iar probabilitatea evenimentelor extreme este estimată prin utilizarea unor 

distribuții stabile; concluzia principală este că distribuțiile stabile pot îmbunătăți semnificativ 

predicția unui eveniment extrem. 

Al patrulea studiu [7] propune două macrocomenzi SAS (SAS macros) pentru estimarea 

parametrilor unei distribuții stabile utilizând metoda McCulloch și metoda Kogon-Williams. 

Motivația pentru acest studiu vine din faptul că, deși există mai multe produse software care se 

ocupă de problema simulării și estimării unei distribuții stabile, SAS, cel mai important software 

pentru analiza statistică, nu are proceduri predefinite pentru distribuțiile stabile. 

Cel de-al cincilea studiu [8] folosește o aplicație directă a distribuțiilor alfa-stabile pentru 

Bursa de Valori din România, arătând modul în care o implementare relativ simplă, în lumea 

reală, a unui instrument matematic complex poate fi mult mai fiabilă în managementul riscurilor 

decât distribuția Gaussiană sau distribuția log-normală. În această lucrare se utilizează un macro 

SAS pentru estimarea parametrilor unei distribuții alfa-stabile, utilizând metoda lui Kogon și 

Williams (1998). Utilizând transformata Fourier, se estimează funcția densitate de probabilitate, 

funcția de repartiție și doi indicatori ai riscului de piață: VaR (99,5%) și TVaR (99%). Pentru 

ilustrarea numerică, se utilizează randamentele zilnice ale indicelui BET; valorile indicatorilor 

riscului de piață, estimați pe ferestre mobile utilizând distribuțiile alfa-stabile și distribuția 

Gaussiană, sunt apoi comparate cu valoarea reală a randamentului indicelui BET. Experimentele 

numerice arată că utilizarea distribuțiilor alfa-stabile pentru estimarea VaR și TVaR poate fi o 
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alternativă mai bună pentru gestionarea riscului activelor financiare decît distribuția Gaussiană 

sau distribuția log-normală. 

 

c. Al treilea subiect, analiza statistică a pieței criptomonedelor, este detaliat în capitolele A.IX-

A.X. 

 

Primul studiu pe această temă [9] investighează proprietățile statistice ale criptomonedelor 

prin utilizarea distribuțiilor alfa-stabile. Valabilitatea legii lui Metcalfe (valoarea unei rețele este 

proporțională cu pătratul numărului de utilizatori conectați la rețea) pentru evaluarea 

criptomonedelor este de asemenea dovedită. Dat fiind că rezultatele arată un potențial pentru un 

comportament imitativ (herding behaviour), modelele LPPL sunt utilizate pentru a capta 

comportamentul ratelor de schimb ale criptomonedelor în timpul unei bule speculative endogene 

și pentru a prezice timpul cel mai probabil al schimbării de regim pentru Bitcoin și indicele CRIX. 

Cel de-al doilea studiu pe această temă [10] folosește entropia de înaltă frecvență pentru a 

prognoza valoarea zilnică a riscului de piață pentru Bitcoin. Studiul arată că entropia distribuției 

randamentelor intraday este un predictor mai bun al VaR zilnic decât modelele clasice GARCH 

bazate pe distribuția Student sau Gaussiană. 
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