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SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 
 

În ultimele trei decenii, economia diverselor ţări a fost afectată de numeroase crize 

financiare care s-au propagat ulterior la nivel regional sau global. Printre acestea, putem aminti: 

“Lunea Neagră”, începută în anul 1987 în Hong-Kong care a avut impact şi asupra Europei de Vest 

şi parţial asupra Statelor Unite ale Americii; „Deceniul pierdut” al Japoniei, în perioada 1990-

2000, la baza căruia a stat vulnerabilitatea sistemului bancar „keiretsu” şi care a condus la stagnarea 

economiei şi declanşarea deflaţiei; criza financiară din Asia din anii 1997-1999, începută în 

Thailanda, cauzată de atacuri speculative asupra baht-ului, care au afectat încrederea investitorilor 

şi s-au extins iniţial în ţările din regiune, ca apoi să afecteze economia Rusiei şi chiar a Braziliei; 

criza argentiniană din 2001 ca urmare a imposibilităţii rambursării datoriilor externe, manifestată 

prin panică bancară şi retragerea investiţiilor, afectând totodată şi ţările din regiune.  

Criza financiară internaţională declanşată începând cu anul 2008 în Statele Unite ale 

Americii odată cu falimentul Lehman Brothers este una dintre cele mai recente crize financiare şi 

cu efecte extinse, resimţite la nivel global. A fost necesară salvarea câtorva mari bănci europene, 

precum ING (Olanda), Royal Bank of Scotland şi Lloyds (Marea Britanie), Commerzbank 

(Germania) şi UBS (Elveţia). România a fost afectată de asemenea în scurt timp, numeroşi 

investitori retrăgându-şi integral sau parţial investiţiile (Nestle, Coca-Cola, Kraft Foods, Colgate 

Palmolive, Mechel) şi mari companii intrând în reorganizare, restructurare sau faliment (Oltchim, 

Arcelor Mittal, Sidex, Grupul Interagro, Alro, Azomureş etc.).  

Conform studiului realizat de Reinhart şi Rogoff (2009) pentru perioada 1800-2008, în 

ultima sută de ani numărul crizelor financiare a crescut cu 300%, iar acestea se răspândesc rapid 

în regiune sau chiar la nivel global. Într-un mediu plin de incertitudini, aşa cum a fost şi continuă 

să fie piaţa de capital internaţională, este foarte important să încercăm să găsim răspunsuri la 

numeroase întrebări precum: care este motivul pentru care pieţele de capital din întreaga lume 

continuă să fie influenţate puternic de crizele financiare? De ce investitorii nu învaţă lecţii din 

experienţele anterioare şi continuă să fie exuberanţi în perioada antemergătoare declanşării unei 

crize financiare? Care sunt aşteptările cu privire la cum vor evolua pieţele de capital de acum 

înainte, după ce oamenii au început sa fie tot mai mult preocupaţi de evoluţia pieţelor de capital 

internaţionale?  
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Elementul-cheie care poate da răspunsurile la toate aceste întrebările este comportamentul 

investitorilor de pe piaţa de capital. Comportamentul investitorilor are un impact deosebit nu numai 

asupra evoluţiei pieţei de capital, dar şi asupra economiei, în general. Dacă valoarea pieţei de 

capital (atât cea prezentă, cât şi cea viitoare) este exagerat de mare, atunci există posibilitatea ca 

oamenii să se orienteze spre a investi în companii nou înfiinţate sau în companii în etapa de 

creştere, în detrimentul dezvoltării altor domenii precum educaţia, medicina, infrastructura etc. În 

schimb, dacă populaţia consideră că piaţa de capital are o valoare mai mare decât valoarea sa reală, 

aceasta poate fi reticentă în a face noi investiţii, orientându-se spre alte modalităţi de economisire 

(fonduri de pensii, alte modalităţi de asigurare a traiului).  

Importanţa finanţelor comportamentale a crescut tot mai mult în ultimii ani. Astfel, foarte 

multe studii, începând din anii 2000 şi până la declanşarea crizei financiare la nivel mondial, au 

ajuns la concluzia că valoarea ridicată a preţurilor acţiunilor listate a fost cauzată de o încredere 

foarte mare a investitorilor, şi nu de o estimare consistentă a valorii reale a acestora. Autorii acestor 

studii au atras atenţia asupra pericolului pe care entuziasmul investitorilor îl poate avea asupra 

economiei mondiale.  

Înainte de anul 2008, deşi preţurile acţiunilor erau cele mai mari din istorie, iar investitorii 

cunoşteau această informație, ei continuau să cumpere acţiuni. Unul dintre motivele pentru care 

acest trend se putea observa este fenomenul „free-rider”. Acesta presupune că investitorii se 

bazează pe informaţiile existente în momentul efectuării investiţiei (studii, presă etc., care 

susţineau faptul că preţurile acţiunilor sunt corecte), fără să investească timp pentru o analiză 

proprie a situaţiei pieţei. Un alt motiv poate fi faptul că investitorii nu îşi dau seama că orice acţiune 

individuală influenţează piaţa de capital. Aceştia consideră că evoluţia pieţei este dictată de 

investitorii instituţionali care fac analize pre-investiţii. Astfel, ei aleg să investească în acţiuni ca 

urmare a faptului că alţi investitori „informaţi” au investit înaintea lor, ceea ce le conferă siguranţă 

şi încredere în corectitudinea preţului acţiunilor.  

Obiectivul fundamental al prezentei lucrări este acela de a determina o măsură a 

sentimentului investitorilor la un moment dat şi de a identifica care este modalitatea în care acest 

sentiment influenţează piaţa de capital din România. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este 

necesară o înţelegere foarte clară a modului în care investitorii se comportă, care sunt elementele 

care le afectează acţiunile şi care sunt principalele erori de comportament pe care investitorii le 

manifestă în deciziile lor de investire pe piaţa de capital.  
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Lucrarea de faţă este structurată după cum urmează: în primul capitol am dezbătut aspecte 

generale referitoare la pieţele de capital, precum prezentarea principalelor caracteristici ale pieţelor 

de capital, scopurile burselor de valori, evoluţia pieţei de capital globale după 1975 şi importanţa 

pe care lichiditatea acţiunilor şi transparenţa companiilor listate o au asupra încrederii investitorilor 

prezenţi pe pieţele de capital. Mi-am îndreptat atenţia ulterior spre piaţa de capital din România, 

unde numărul societăţilor listate a cunoscut o creştere semnificativă ȋn primii ani după deschiderea 

burselor, acesta urmȃnd un trend descendent ulterior, pȃnă ȋn momentul ȋn care fluctuaţia a devenit 

nesemnificativă. Conform cercetărilor realizate de organizaţia New Financials, există diferenţe 

semnificative ale adâncimii pieţelor de capital (en. capital market depth) la nivelul ţărilor din 

Uniunea Europeană, precum şi ale adâncimii medii a Uniunii Europene comparativ cu cea a 

Statelor Unite ale Americii. În acest context, în perioada 2014-2016, România ocupa ultimul loc 

în topul lichidităţii pieţelor de capital ale UE, cu un punctaj de 14 puncte din 100.  

În pasul următor, am prezentat principalele probleme întâmpinate de investitori în relaţia 

cu managementul companiilor emitente şi am discutat despre teoria de agent şi asimetria 

informaţiilor şi impactul acestora asupra percepţiei investitorilor deoarece performanţa pe termen 

lung a unei companii se află ȋn legătură directă cu calitatea echipei de management a companiei, 

formată atȃt din directorii executivi, cȃt şi din cei neexecutivi sau administratorii, deciziile luate 

de aceştia şi modalitatea lor de implementare astfel ȋncȃt să conducă la rezultatele aşteptate. Astfel, 

ca acţionar al unei companii, investitorul ȋntȃmpină anumite dezavantaje ȋn relaţia cu companiile 

ȋn cadrul cărora este acţionar, aspecte prezentate în detaliu în acest capitol.  

În ultima parte a primului capitol am abordat subiectul noilor reglementări de pe piaţa de 

capital referitoare la abuzul de piaţă. Am detaliat aspecte referitoare la abuzul de piaţă, definiţia 

informaţiei privilegiată şi a importanţei pe care respectarea reglementărilor o are asupra întăririi 

încrederii investitorilor în piaţa de capital.  

Cel de-al doilea capitol abordează aspecte referitoare la teoria finanţelor tradiţionale 

conform căreia investitorii sunt raţionali, iar pieţele de capital sunt eficiente din punct de vedere 

informaţional. Conform Statman (1999), „Finanţele standard (tradiţionale) sunt bazate pe 

principiile lui Miller şi Modigliani, pe teoria portofoliului a lui Markowitz, pe teoria CAPM a lui 

Sharpe, Lintner şi Black şi pe teoria opţiunilor elaborată de Black, Sholes şi Merton”. Toate aceste 

modele au condiţii mult mai relaxate decât în economia reală. Am prezentat diverse teorii ale 

finanţelor standard, precum teoria utilităţii, teorema lui Bayes, Homo Economicus, iar apoi am 
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abordat extins teoria eficienţei pieţelor de capital, cu discuţie referitoare la cele trei forme de 

eficienţă informaţională şi studii ale cercetărilor în domeniu atât pe termen scurt, cât şi pe termen 

lung.  

Finalul capitolului este dedicat unui studiu empiric al eficienţei pieţei de capital din 

România, în formă slabă şi semi-puternică. Ca o concluzie, putem afirma că, deşi randamentele 

zilnice ale indicatorului BET nu urmează o distribuţie gaussiană, ipoteza de mers aleatoriu nu poate 

fi infirmată. Astfel, ipoteza de eficienţă informaţională în formă slabă a pieţei de capital din 

România este susţinută de studiul empiric realizat în perioada ianuarie 2010-martie 2018. În ceea 

ce priveşte eficienţa în formă semi-puternică, am ales să analizez existenţa de anomalii pe piaţa de 

capital din România în funcţie de ziua de tranzacţionare din săptămână prin utilizarea preţurilor 

zilnice de ȋnchidere pentru indicele Bucharest Exchange Trading (BET) în aceeaşi perioadă, şi 

anume 1 ianuarie 2010 – 31 martie 2018. Am utilizat două regresii pentru testarea efectului de 

calendar şi concluzia a fost existenţa unor rentabilităţi semnificativ mai mici în zilele de luni, 

comparativ cu media rentabilităţilor celorlalte zile din săptămână şi prezenţa efectului zilei de joi, 

cu rentabilităţi semnificativ mai mari în zilele de joi comparativ cu media rentabilităţilor celorlalte 

zile din săptămână.  

Din dorinţa de a discuta în detaliu comportamentul iraţional al investitorilor, al treilea 

capitol reprezintă o trecere de la viziunea tradiţională a pieţelor de capital (marcată de prezenţa 

investitorilor raţionali care urmează îndeaproape modelele teoretice aferentei acestei teorii), la 

viziunea comportamentală asupra pieţelor de capital care a apărut ca urmare a nevoii de a întelege 

şi de a explica modalitatea în care investitorii şi piaţa în general reacţionează în practică. Noul 

concept introdus ȋn literatura de specialitate, acela de comportament iraţional al investitorilor, este 

bazat pe deviaţii psihologice comportamentale (Barber şi Odean, 2000, French şi Poterba, 1991, 

Ivkovic şi Weisbenner, 2005, Statman et al., 2006, Bailey et al., 2011 etc.). O definiţie a finanţelor 

comportamentale oferită de Fromlet (2001) este următoarea “Comportamentul investitorului este 

o parte a finanţelor comportamentale, care urmăresc să înțeleagă și să prezică implicațiile 

sistematice ale proceselor decizionale psihologice asupra pieței financiare. Finanţele 

comportamentale combină comportamentul individual și fenomenele pieței și utilizează 

cunoștințele preluate atât din domeniul psihologic, cât și din teoria financiară.” În acest capitol 

am discutat despre două concepte propuse de teoria finanţelor comportamentale, şi anume 

conceptul de raţionalitate limitată (care consideră că un individ este raţional în momentul în care 
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ia o decizie, însă nivelul raţionalităţii este limitat de cunoştinţele deţinute şi de sentimentele 

puternice pe care le simte) şi teoria perspectivei, alternativă a teoriei utilităţii, care are ca scop 

explicarea deviaţiilor comportamentului investitorilor faţă de reacţiile presupuse de teoria 

finanţelor tradiţionale. Am prezentat apoi unele dintre cauzele identificate care influenţează 

comportamentul investitorilor, precum nivelul de educaţie, diferenţele culturale, vârsta, 

apartenenţa la un grup, atenţia acordată ştirilor financiare şi articolelor de presă etc. Ultima parte 

a capitolului face un rezumat al literaturii de specialitate referitoare la comportamentul iraţional al 

investitorilor, cu orientare inclusiv spre cercetările realizate pe piaţa de capital din România.   

Al patrulea capitol este dedicat în exclusivitate erorilor de comportament ale investitorilor 

pe piaţa de capital. Acest capitol este descriptiv, fiind abordate mai mult de zece tipuri de erori de 

comportament dintre cele peste 50 discutate în literatura de specialitate. Este important de reţinut 

faptul că anumite erori au atȃt aspecte cognitive, cȃt şi emoţionale şi acestea trebuie tratate cu 

atenţie ȋn ȋncercarea de a apropia comportamentul investitorului de cel ideal, considerat ȋn teoria 

finanţelor tradiţionale. Ȋn categoria erorilor cognitive am discutat despre conservatorismul (engl. 

conservatism), confirmarea (engl. confirmation), reprezentativitatea sau stereotipia investiţională 

(engl. representativeness), disonanţa cognitivă (engl. cognitive dissonance), iluzia de control (engl. 

illusion of control), ancorarea şi ajustarea (engl. anchoring and adjustment bias), contabilizarea 

mentală (engl. mental accounting) şi disponibilitatea (availability bias). Din categoria erorilor 

emoţionale fac parte, printre altele, aversiunea la pierdere (engl. loss aversion), aversiunea la regret 

(engl. regret aversion), efectul de status-quo (engl. status-quo bias), ȋncrederea excesivă ȋn propria 

judecată (engl. overconfidence), efectul de dispoziţie (engl. disposition effect), comportamentul de 

grup (engl. herd behavior).  

Înţelegerea erorilor de comportament este o soluţie prin care investitorii pot găsi modalităţi 

de remediere ale acestora din dorinţa de a deveni persoane cu o capacitate mai mare de a lua decizii 

de investire cu rezultate îmbunătăţite în viitor (Suresh, 2013). Ȋn timp ce erorile emoţionale nu pot, 

de cele mai multe ori, să fie corectate, iar investitorul trebuie să se adapteze la acestea, referitor la 

erorile cognitive, ȋmbunătăţiri ȋn comportament pot fi obţinute (Jones, 2012). Câteva modalităţi 

prin care investitorii pot evita sub-diversificarea sau alte consecinţe negative apărute ca urmare a 

erorilor de comportament sunt prezentate în acest capitol. 

Ajungând aproape de final, ultimul capitol, cel de-al cincilea, cuprinde în prima parte o 

prezentare a principalelor studii referitoare la stabilirea unei modalităţi de determinare cantitativă 
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a sentimentului investitorilor. Un spectru larg de cercetări a demonstrat faptul că sentimentul 

investitorilor afectează preţurile acţiunilor tranzacţionate pe piaţa de capital. Diverse relaţii dintre 

sentimentul investitorilor şi anomaliile de pe piaţă au fost analizate, precum: reacţia exagerată a 

preţurilor ca urmare a publicării rezultatelor financiare (Livnat şi Petrovic, 2008), reacţia la alte 

anunţuri (Bergman şi Roychowdhury, 2008), evoluţia preţurilor după ofertele publice iniţiale 

(Cornelli et al., 2006) etc. De asemenea, Baker şi Wurgler (2007) au subliniat faptul că acţiunile 

companiilor tinere, pentru care nu există suficiente informaţii istorice, a celor în creştere, a celor 

neprofitabile sau neplătitoare de dividende sau în dificultate financiară, sunt cele mai afectate de 

sentimentul investitorilor.  

În cea de-a doua parte a capitolului, am realizat un studiu empiric la nivelul pieţei de capital 

din România. Acest subcapitol acordă atenţie posibilităţii construirii unui indicator compozit care 

să reprezinte un proxy pentru evaluarea sentimentului investitorului asupra rentabilităţii generale 

a pieţei de capital din România şi a rentabilităţii principalelor industrii ale căror companii sunt 

listate la Bursa de Valori Bucureşti. Metodologia pe care o utilizez are la bază modelele utilizate 

în studiile elaborate de Baker şi Wurgler (2007) şi de Huang, Yang şi Sheng (2014), adaptate la 

caracteristicile pieţei de capital din România. Având în vedere cantitatea limitată a datelor 

disponibile pe piaţa de capital din România, precum şi activitatea restrânsă privind listările de noi 

companii pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), am ales să utilizez doar trei dintre variabilele 

utilizate în studiile mai sus menţionate, şi anume: i. volumul tranzacţionat măsurat de rulajul 

Bursei de Valori de la Bucureşti (TURN), ii. prima aplicată companiilor plătitoare de dividende 

(PDND) şi iii. discount-ul fondurilor închise de investiţii (CEFD). Datele utilizate acoperă 

perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2017. Un număr total de 78 de companii 

au făcut parte din eşantionul utilizat, acestea fiind companii care figurează ca fiind listate pe tot 

parcursul anului 2016, inclusiv cele suspendate de la tranzacţionare pentru care există însă date 

pentru perioada anterioară suspendării. Am utilizat metoda analizei în componente principale şi 

am calculat indicelui compozit al sentimentului investitorilor. Apoi am determinat relaţia dintre 

rentabilitatea indicelui BET şi sentimentul investitorilor şi am verificat senzitivitatea indicatorului 

compozit pentru rentabilitatea diferitelor industrii. De asemenea, am analizat relaţia dintre 

rentabilitatea indicelui BET şi sentimentul investitorilor din diferite perioade (şi anume 𝑡 şi 𝑡 − 1).  

Rezultatul acestui studiu relevă faptul că există o influenţă semnificativă a sentimentului 

investitorilor asupra rentabilităţii pieţei de capital din România reprezentată de rentabilitatea 
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indicelui BET, precum şi asupra principalelor industrii prezente pe piaţa de capital din România. 

Astfel, se observă faptul că sentimentul curent al investitorilor este semnificativ şi pozitiv corelat 

atât cu rentabilitatea indicelui BET, cât şi cu rentabilităţile medii ale fiecărei industrii analizate, la 

un nivel de semnificaţie de 1% sau de 5%, cu excepţia rentabilităţilor industriei metalurgice şi a 

altor industrii, unde nivelul de semnificaţie este de 10%. Această observaţie înseamnă că un 

sentiment optimist al investitorilor cauzează o cerere mai mare de titluri şi automat o rentabilitate 

mărită. Cel mai mare impact al sentimentului investitorilor se observă asupra instituţiilor financiar 

bancare şi a instituţiilor oferind alte servicii de intermediere financiară. Observaţiile de mai sus 

sunt în linie cu concluziile obţinute de Huang et al. (2014). 

În ceea ce priveşte regresia reprezentând influenţa sentimentului investitorilor din două 

perioade consecutive asupra rentabilităţii indicelui BET, se observă un nivel de semnificaţie de 1% 

pentru coeficienţii ambelor variabile independente. Însă, rentabilitatea BET este pozitiv corelată 

cu sentimentul investitorilor din perioada curentă, dar invers corelată cu sentimentul din perioada 

anterioară. Această concluzie este de asemenea conformă cu cea obţinută de  Huang et al. (2014) 

în analiza acestora privind impactul sentimentului asupra diverselor industrii. O explicaţie posibilă 

a acestui rezultat poate fi corecţia puternică a preţurilor acţiunilor tranzacţionate pe piaţa de capital 

din România după înregistrarea unei creşteri cauzate în principal de un sentiment al investitorilor 

foarte puternic, care este considerat iraţional.  

Lucrarea de faţă este prima lucrare care identifică sentimentul investitorilor de pe piaţa de 

capital din România în formă cantitativă şi relevă faptul că, într-adevăr, acest sentiment are un 

impact puternic asupra pieţei de capital. Lucrarea se adresează în special investitorilor individuali, 

dar şi celor instituţionali, analiştilor  de investiţii şi managerilor de portofoliu, autorităţii de 

supraveghere şi tuturor celorlalţi participanţilor de pe piaţa de capital din România pentru care este 

esenţială înţelegerea modalității în care evoluţia preţurilor acţiunilor listate evoluează şi care sunt 

cauzele care stau la baza acestor evoluţii.  

 


