
Investiții în 
ETF-uri



Investitii pasive

● Prespune o strategie de tip BUY & HOLD pe termen lung

● Strategia cauta sa minimizeze comisioanele și sa evite tranzacțiile 

dese care pot eroda randamentul portofoliului la final de an

● Scopul investitiilor pasive este de a crește valoarea portofoliului 

treptat

● Ideea de baza e ca piața are o tendință de apreciere pe termen lung 

iar investitorii activi reușesc rar să obțină randamente mai bune decât 

piața pe termen lung

● Presupun investiții în fonduri de indici sau ETF-uri



Ce sunt ETF-urile?

● ETF = Exchange-Traded Funds

● Fonduri deschise de investiții care urmăresc evoluția unui activ 

suport având o politică de investiții transparentă

● Colecție diversificată de active (actiuni, obligațiuni) în diverse 

ponderi

● Numărul unităților de fond emise nu este limitat

● Cele mai multe etf-uri urmăresc evoluția unui indice



Caracteristici ale unui ETF

● Diversificare instantă

● Expunere instantă pe o anumită piața sau sector

● Costuri reduse 

● Lichiditate mare

● Transparență ridicată

● Ușor accesibil

● Atenuare riscuri



Tipuri de ETF-uri

● Sectoriale (financiar, sanatate, tehnologie etc)

● Regionale (Europa, Asia etc)

● Clase de active (venit fix, marfuri, imobiliare etc)

● Capitalizare (small cap, blue chip etc)

● Dezvoltare economica (piețe de frontieră, piete dezvoltate )

● Cele mai multe etf-uri urmăresc evoluția unui indice

● Reglementate UE prin cadrul UCITS - cadru de reglementare care 

permite vânzarea de fonduri mutuale din Europa. Fondurile UCITS sunt 

percepute ca investiții sigure și bine reglementate și sunt populare 

printre mulți investitori care doresc să investească în toată Europa.



Cum analizezi un ETF?

● Tipul ETF-ului

○  Sectorial, indice, regionale etc

● Clasa de active (acțiuni, instrumente cu venit fix, marfuri)

● Metodologie de replicare

○ Replicare fizică - cu deținere a instrumentelor

○ Replicare sampling - replicare partiala

○ Replicare sintetica - prin instrumente derivate

● Valuta activelor aflate in administrare 

● Cost - TER (Total Expense Ratio)

● Domiciliul

https://www.justetf.com/uk/academy/synthetic-replication-of-etfs.html


Cum analizezi un ETF?

● Cu acumulare sau distribuire de dividend

● Managerul de fond  (Ishares, Vanguard etc)

● Expunere geografică

● Valoare activelor in administrare (AUM)

● Hedged vs Unhedged



Ce este Hedging-ul valutar?

● Presupune o protecție împotriva riscului valutar

● Atunci cand investesti într-un instrument financiar denominat 

in alta valuta partic iti asumi 2 riscuri:

○ Riscul privind fluctuațiile prețului instrumentului

○ Riscul valutar



Recomandari privind valutele

● Alege ETF-uri in EURO

○ In România suntem mai expuși la EUR

○ Comisioane de transfer mai mici

Instrument DA NU

Obligațiuni X

Actiuni X

Hedged vs Unhedged



Cei mai mari furnizori de ETF-uri

● iShares - Blackrock 

● Vanguard

● Amundi

● WisdomTree

Resursa utila:

● https://www.justetf.com/en/



Tranzacționabile la bursă

Evolutie ETF BET

● Unitățile de fond se tranzacționează la bursă ca 

orice alt instrument financiar

● Dividendele distribuite sau capitalizate?



ETF-uri de analizat

● iShares Core MSCI World UCITS ETF

● iShares Core S&P 500 UCITS ETF

● iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

● iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

● iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

● iShares European Property Yield UCITS ETF

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251882/
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/291770/
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/296576/
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/264659/
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251808/


Link

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/etf-investments#/?productView=all&fst=50567&dataView=keyFacts&fac=43549%7C43563%7C43566%7C43573%7C43588%7C43774%7C43775&pageNumber=1

