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Strategii de investiþii – cumperi
pe scãdere, pe creºtere sau

urmãreºti consecvent un plan?

T
rendurile profitabile vin
ºi pleacã, iar investitorii
se întreabã dacã ar trebui
sã îºi ajusteze portofoliile
în funcþie de dinamica
pieþelor. Când preþurile
scad, ar trebui sã cumpere
în anticiparea recuperã-

rii? Sau ar trebui sã cumpere când pre-
þurile cresc, în ideea cã ascensiunea va
continua? Pentru a rãspunde acestei
dileme, echipa companiei de admini-
strare a investiþiilor New York Life
Investments a comparat cele douã op-
þiuni cu alternativa urmãririi consec-

vente a unui plan financiar, rezultatele
fiind publicate într-un articol apãrut pe
site-ul Advisor Channel - Visual
Capitalist, la finele sãptãmânii trecute.

Povestea a trei portofolii

Pentru evaluarea acestor strategii,
s-a comparat peformanþa istoricã a trei
portofolii ipotetice:
ü Portofoliul “Cumpãrã pe scãdere”

(engl. by the dip): 100% din sumã
este investitã în clasa de active cu
cea mai slabã performanþã din anul
precedent;

ü Portofoliul “Cumpãrã pe creºtere”

(engl. by the rise): 100% din sumã
este investitã în clasa de active cu
cea mai bunã performanþã din anul
precedent;

ü Portofoliul “Urmãreºte un plan”:
60% din sumã este investitã în ac-
þiunile companiilor cu evaluãri ridi-
cate din Statele Unite (engl. US lar-
ge cap stocks) ºi 40% în obligaþiuni
americane recomandate investiþii-
lor (US investment grade bonds),
structurã care rãmâne neschimbatã
pentru întreaga duratã de analizã.
Pentru determinarea activelor cu

cele mai bune ºi cele mai slabe perfor-

manþe în fiecare an, au fost luate în
considerare treisprezece clase de acti-
ve, respectiv patru din categoria acþiu-
nilor, cinci sunt instrumente cu venit
fix ºi patru sunt investiþii alternative.
(vezi tabelul 1)

Valorile portofoliilor în timp

S-a presupus cã toate cele trei por-
tofolii aveau aceeaºi valoare iniþialã de
10.000 de dolari, la 1 ianuarie 2011.
Iatã cum ar fi arãtat valorile portofolii-
lor la sfârºitul fiecãrui an al ultimei de-
cade. (vezi tabelul 2)

Portofoliul “Cumpãrã pe scãdere” a

urcat abrupt în 2012. Acþiunile pieþe-
lor emergente, clasa de active cu cea
mai slabã performanþã în 2011, a avut
o revenire în anul urmãtor, marcând un
randament anual de 19%. Dar, porto-
foliul a înregistrat o scãdere semnifi-
cativã în 2015. Mãrfurile globale au
avut cel mai slab randament doi ani la
rând, cu un declin de 33%, în 2015. În
cele din urmã, portofoliul “Cumpãrã
pe scãdere” a încheiat la o valoare
apropiatã de cea de start, având câºti-
guri totale de numai 812 dolari.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

CONFERINÞA NAÞIUNILOR UNITE PRIVIND SCHIMBAREA CLIMATICÃ:
31 OCTOMBRIE-12 NOIEMBRIE

Circa 1 trilion de lire – cheltuielile
estimate ale Marii Britanii pentru
protecþia mediului

C
onferinþa Cop 26 a Na-
þiunilor Unite privind
schimbarea climaticã
Glasgow urmeazã sã

aibã loc în perioada 31 oc-
tombrie-12 noiembrie ºi este
promovatã de guvernul Marii
Britanii ºi de prim-ministrul
Boris Johnson ca fiind cea mai im-
portantã conferinþã din istorie pri-
vind schimbãrile climatice. Obiecti-
vul minim privind sumele alocate de

cãtre guvernele lumii pentru a
fi cheltuite imediat se ridicã
la 100 de miliarde de dolari.
Experþii prognozeazã o chel-
tuialã de 1 trilion de lire doar
pentru Marea Britanie, pânã
la atingerea obiectivului de
zero emisii, aproximativ în

2035.
Acest nivel de cheltuialã are poten-

þialul de a destabiliza economia mon-
dialã, dacã este repetat de toþi partici-

panþii. Mai mult, doar guvernele se pot
angaja în cheltuieli de asemenea di-
mensiuni, deoarece numai ele pot crea
impozitele ºi taxele ºi finanþa
obligaþiunile necesare.

Aceasta se potriveºte cu ambiþiile
fanaticilor schimbãrilor climatice,
care vor sã elimine sistemul capitalist
ºi sã-l înlocuiascã cu o utopie unde
vom îngheþa în case ºi nu vom mai
mânca niciodatã carne.

(continuare în pagina 4)

DEALOGIC:

Fuziunile bancare din SUA,
la cel mai ridicat nivel de dupã
criza financiarã
l Tranzacþii de 54 miliarde dolari în primele nouã luni din 2021, faþã de 17 miliarde dolari
în aceeaºi perioadã din 2020

Î
n mãsura în care, în SUA, incerti-
tudinea legatã de pandemie se mai
atenueazã, bãncile americane se
grãbesc sã se consolideze într-un

ritm care nu a mai fost atins de la criza
financiarã, potrivit unei analize Wall
Street Journal (WSJ).

Sursa, care citeazã datele Dealogic,
aratã cã valoarea totalã a tranzacþiilor
din domeniul bancar american, anun-

þate pânã la sfârºitul lunii septembrie
2021, a atins 54 de miliarde de dolari,
ceea ce semnificã o creºtere majorã
faþã de tranzacþiile în sumã de 17 mi-
liarde de dolari din aceeaºi perioadã a
anului 2020. Conform WSJ, nivelul
menþionat este mai mare decât în ori-
care an de dupã 2008 (anul crizei fi-
nanciare), când valoarea tranzacþiilor a
atins 55,4 miliarde de dolari.

Potrivit S&P Global, valoarea tran-
zacþiilor din 2021 depãºeºte valorile
consemnate în întreg anul 2018 ºi în
2020: 29,6 miliarde de dolari, respec-
tiv 27,8 miliarde de dolari. În 2019, fu-
ziunile din domeniul bancar al SUA
s-au situat la 54,8 miliarde de dolari,
iar analiºtii aºteaptã depãºirea acestei
sume în 2021. (A.V.)

(continuare în pagina 11)
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ADRIAN CODIRLAªU,
VICEPREªEDINTE CFA
ROMÂNIA:

“Investitorilor
individuali le este
foarte greu sã facã
market timing”

P
entru investitorii individiuali
sau pentru cei instituþionali de
dimensiuni relativ reduse, care

nu au acces la informaþiile de care
dispun investitorii instituþionali
globali, este foarte greu sã facã
market timing, spune Adrian Co-
dirlaºu, vicepreºedintele CFA
România.

A.I.

(continuare în pagina 9)

AURELIAN DOCHIA, ANALIST
ECONOMIC:

“Fondurile ce
reflectã compoziþia
pieþei sunt
câºtigãtoare pe
termen lung”

F
ondurile de investiþii ce replicã
structura pieþei, adicã care se
bazeazã pe o administrare pasi-

vã, sunt câºtigãtoare pe termen
lung, pentru cã economia creºte,
ceea ce se reflectã în rezultatele
companiilor, spune analistul eco-
nomic Aurelian Dochia.

A.I.
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