
Strategii de 
investiții



Calendarul dividendelor

Convocator 
AGA

Data cum 
dividend

Data 
ex-dividend

Data de 
înregistrare Data plății



Recomandări la distribuția de dividende

1. Investește doar dacă acea companie are perspective și pentru 

viitor și după distribuția dividendelor

2. Companiile cu o politică de dividend stabilă sunt mai cautate de 

investitori



Exemplu
strategie  



Nuclearelectrica



Strategie de investiții eficiente pentru dividende

● Estimarea dividendelor care ar urma sa fie distribuite anul viitor

1. Rezultat 9 luni + Rezultat T4 = Profit estimat anual

2. Profit estimat * Rata distributie profit = Valoare distribuție

3. Valoare distribuție / Număr acțiuni = Valoare dividend

4. Valoare dividend / Pret acțiune * 100 = Randament dividend



Întrebări frecvente

● Merită să cumpăr pentru dividend?

● Merită să cumpăr la data ex-dividend?

● Prețul scade mai mult decât dividendul?

● Ce impozit plătesc dacă primesc dividende?



Distributia de 
actiuni gratuite



Distribuția de acțiuni gratuite

● Unele companii preferă să reinvestească profitul realizând 

majorări de capital prin încorporarea profitului în capitalul 

social

● Companiile distribuie acțiuni gratuite investitorilor fidelizând 

astfel investitorii

● Acționarii care dețin acțiuni ale companiei la data de 

înregistrare vor primi acțiuni gratuite



Ce se intampla după majorarea de capital?

Nr acțiuni Pret actiune Valoare

Inainte de 
majorare 100 2 lei 200 lei

Dupa distributia 
de actiuni 
gratuite

300 0,66 lei 200 lei



Popescu 24 1 leu 24 lei
Ionescu 36 1 leu 36 lei

Investescu 12 1 leu 12 lei

BVBescu 38 1 leu 38 lei



Popescu 72 0,33 lei 24 lei
Ionescu 108 0,33 lei 36 lei

Investescu 36 0,33 lei 12 lei

BVBescu 114 0,33 lei 38 lei



Recomandări la distribuția de acțiuni gratuite

1. Ce perspective are compania pentru viitor?

2. Fii atent la evoluția prețului după data ex

3. Unii investitori vor prefera să vândă acțiunile gratuite

4. Acțiunile gratuite nu reprezintă randament de X%



Value investing

1. Strategie de investiții activa

2. Presupune analiza companiilor și identificarea companiilor 

subevaluate

3. Investiția în acțiunile companiilor care se tranzactioneaza sub 

marjă de siguranță



Value investing



Value investing



Strategia Buy & Hold

1. Strategie de investitie pasiva

2. Se bazează pe ideea ca puțini investitori reușesc sa bata piața 

prin abordarea activa

3. Presupune achiziții de instrumente financiare in mod constant 

și reinvestirea dividendelor



Care investiție crezi că e mai profitabilă?

Analizează graficul de mai jos. Dacă ai avea 1200 de lei disponibili pentru a-i investi 
într-o afacere care ar avea una din evoluțiile de mai jos. 
Dacă suma de 1200 lei ai imparti-o lunar.
În care companie ai investi?



Care investiție crezi că e mai profitabilă?

Link calcule

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1paPM2NF5O6IFCikRIrAUfqDWDmPMJx6I_SiFDo7f2Is/edit#gid=0


The art of letting go



DCA - Dollar 
Cost Averaging



DCA - Dollar Cost Averaging

● Presupune achiziția periodică de instrumente financiare la 

intervale regulate obtinand astfel un cost mediu mai bun

● Poate fi o strategie bună pentru micul investitor care 

economisește periodic o mica parte din salariu

● Strategie folosită și de fondurile de pensii private

● Folosita de obicei in cazul instrumentelor de tip:

a. ETF

b. Fonduri mutuale

c. Actiuni / imbunatatire cost mediu



Avantaje Dezavantaje

- Usor de aplicat

- Reducerea riscului

- Reducerea costului mediu

- Elimina emotiile

-  Depinde de alocarea portofoliului

- Randamente mai mici

- Costuri / Comisioane mai mari



Link exemplu

Exemplu DCA - Nuclearelectrica

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1sqnTxQ4ZaKtFekg985hLbnty4v-PqYK0IqfFp5zQ0/edit#gid=0


Strategia contrariana (Market Timing)

1. Se bazează pe principiul buy low sell High

2. Adepții strategiei aplica principiul Buy when there is blood on 

the street

3. Se folosesc de

a.  analiza tehnica pentru a identifica momente de exit

b. analiza fundamentală / multiplii de pret pentru exit



Strategia Growth Investing

1. Investiția în startup-uri sau plasamente private

2. Analiza companiilor și investiția în companii cu potențial ridicat 

de creștere

Avantaje Dezavantaje

- Randamente ridicate

- Contribui la creșterea unui business

- Riscuri ridicate

- Necesita cunostinte avansate

- Necesita o suma de bani mare 



Strategia Income Investing

1. Investiția în companii cu politica de dividend stabilă

2. Investiția în obligațiuni corporative

3. Scopul e de a obține periodic venituri pasive 

Avantaje Dezavantaje

- Pui în aplicare puterea dobânzii 

compuse

- Venituri recurente din dividende sau 

cupoane

- Riscuri mai mici

- Necesita timp pentru managementul 

portofoliului

- Costuri mai mari cu comisioanele



Strategia Smart Beta

Strategie de investiție ce combină avantajele investițiilor pasive cu cele ale managementului 

activ, prin intermediul unui ETF sau fond mutual.

Smart Beta reprezintă o strategie care își propune să obțină randamente superioare celor din 

piață, să îmbunătățească diversificarea și să reducă riscul prin investiția în indicii personalizați.

Anumite strategii smart beta urmăresc aceleași companii ca cele din indicele tradițional, dar 

oferă o pondere diferită companiilor din compoziția sa.

Aceste ponderi nu vor mai ține cont doar de capitalizarea companiilor, dar și de alte 

caracteristici precum volatilitatea, lichiditatea, valoarea sau impulsul acestora.



Strategia Smart Beta
Spre exemplu, într-o strategie Smart Beta ce ar urmări indicele BET, o companie precum 

Teraplast ar putea primi o pondere mai mare de 1.83 datorită volatilității și impulsului ascendent 

din ultimul an.

Alte strategii Smart Beta nu folosesc companii folosite de indicele tradițional, dar prezintă reguli 

stabilite în selectarea acestora. Un astfel de indice poate include companii în funcție de 

profiturile companiei, valoarea contabilă, dividendele oferite și altele în detrimentul capitalizării.

Investitorii ceva mai conservatori, ar folosi strategii ce se concentrează pe acțiuni cu volatilitate 

istorică mică și dividende atractive cu o istorie îndelungată.

Acest tip de strategie este ideal pentru investitorii ce doresc să își maximizeze randamentul 

potențial, portofoliul fiind în același timp diversificat, minimizand astfel pe cât posibil riscurile.



Strategia Smart Beta



Povestea celor 
3 portofolii



Cea mai buna strategie de investiții?

1. Cumperi pe scădere - Investesti in clasa de active cu cea mai slabă 

performanță în anul anterior

2. Cumperi pe creștere - Investesti in clasa de active cu cea mai buna 

performanta în anul anterior

3. Urmezi strategia - Portofoliul 60/40 (60 acțiuni 40 instrumente cu venit fix)





Rezultate ultimii 10 ani


