
Portofoliul de 
investiții



Construire portofoliu de investiții

● Care este profilul meu de risc?

● Expunere RO / international

● Abordare activa sau pasiva?

● Ce instrumente doresc sa includ în portofoliu?

● Contribuții adiționale?

● Alegerea companiei brokeraj / fond mutual



Reguli in construirea unui portofoliu

● Alocarea activelor

● Investitor conservator - doar instrumente cu venit fix

● Investitor moderat - conservator - 60% instrumente cu venit fix

● Investitor moderat - 40% instrumente cu venit fix

● Investitor agresiv - maxim 10% instrumente cu venit fix



Reguli in construirea unui portofoliu

● Alocarea activelor - Acțiuni

● Maxim 10 acțiuni - companii individuale

● Pentru început companii incluse în indicii bursieri

● Maxim 15% expunere pe un emitent

● Companii cu o politica de dividend stabilă

● Companii de tip value cu echilibru financiar bun

● Companii Small Cap - maxim 5% expunere



Reguli in construirea unui portofoliu

● Diversificarea 

● Diversification is the only free lunch -  Harry Markowitz

● Reduce riscul portofoliului de investiții

● Oferă expunere pe mai multe clase de active / valute / zone

● Reduce Volatilitatea portofoliului

● Prea multa diversificare duce la:

a. Performante scazute

b. Bătăi de cap în administrarea portofoliului



Reguli in construirea unui portofoliu

● Diversificarea - Nu-ți pune toate ouăle într-un singur coș!

● Diversificare pe clasele de active care ti se potrivesc

● Diversificare pe zone geografice

● Diversificare pe valute

● Diversificare pe sectoare de activitate

● A diversified portfolio should be diversified at two levels: 

between asset categories and within asset categories

● Scopul final - identificarea acelor clase de active care se 

comporta diferit in diferite condiții de piata



Reguli in construirea unui portofoliu

● Mizează pe varietate - NU cantitate

● Acțiunile - ajuta portofoliul sa creasca

● Titlurile de stat / obligatiunile - stabilitate și venituri fixe

● Imobiliarele - protectie contra inflației

● Instrumente internaționale - expunere pe alte piețe

● Aur - stabilitate și protecție contra inflației

● Crypto - growth / trendy / the new thing

● Cash - securitate / stabilitate - oportunitati



Reguli in construirea unui portofoliu

● Stabilește alocarea potrivită

● Nu te abate de la strategia de investiții

● Evită investițiile de tip Time de Market

● Înțelege instrumentele în care îți investești banii

● Risc mare = castig mare

● Risc mic = castig mic

● Fii atent la taxe și comisioane

● Rebalansează periodic portofoliul



Rebalansarea portofoliului

1. Vinzi din clasa de active care are o pondere prea mare și aloci fonduri 

către cele cu pondere mai mica

a. Implica costuri precum impozit pe profit și comisioane de 

tranzactionare

2. Rebalansarea prin contributiile periodice

a. Achiziții îndreptate spre clasele de active cu pondere mai scăzute



Cand să rebalansezi portofoliul?

- Rebalansare periodica la 6 - 12 luni

- Rebalansarea doar dacă apar abateri mai mari de 20%-25% fata 

de ponderile stabilite

- Modificare in toleranta la risc



Cum te protejezi de scaderea pieței bursiere?

- Expunere pe ETF-uri care se misca contrar pieței

- ETF VXX - ofera expunere pe contractele futures care au ca 

activ suport indicele Volatilitatii CBOE Volatility Index

- Expunere pe titlurile de stat cu maturitate ridicate 

- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

- Poziție short prin intermediul contractelor Futures

https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf#/


Alocare pasiva 
Romania



Portofoliu 60/30/10

Link date portofoliu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IO8KYteG5nPVbgHJLS6kybMhDn7__tluFOSjwceCoU/edit?usp=sharing












Indicatori de urmărit în cazul portofoliului de 
investiții

● Randamentul anual - exprimat in procente

● Volatilitatea portofoliului - deviația standard exprimată in procente

● Beta - sensibilitatea portofoliului in raport cu piata. Un beta de 1.2 fata de indicele 

S&P500 ar însemna ca portofoliul nostru este de 20% mai volatil decat indicele

● Sharpe ratio - măsoară performanța unui portofoliu ajustată la risc. Un portofoliu cu 

o valoare mai mare a indicatorului e considerat mai bun. In caz ca 2 portofolii 

prezinta acelasi randament, cel cu o volatilitate mai mica va avea un Sharpe Ratio 

mai mare.

● Max drawdown - cea mai mare scadere exprimată în procente



Alocarile 
standard



Portofoliu 60/40

Link date portofoliu 

https://portfoliocharts.com/portfolio/classic-60-40/#alternatives


Portofoliu 40/60

Link date portofoliu 

https://portfoliocharts.com/portfolio/classic-60-40/#alternatives

