
15. Trei pași uriași pe Wall Street 

 

Venit anual douăzeci de lire, cheltuială nouăsprezece lire și șase pence, rezultatul: fericire. Venit anual 

douăzeci de lire, cheltuială douăzeci de lire și șase pence, rezultatul: nenorocire.1 

— Charles Dickens, David Copperfield 

 

 Acest capitol prezintă reguli pentru cumpărarea de acțiuni și recomandări specifice pentru 

instrumentele pe care le poți folosi pentru a urma liniile directoare de alocare a activelor prezentate în 

Capitolul 14. Până acum, ai luat decizii raționale cu privire la impozite, locuință, asigurări și obținerea 

unui profit maxim de pe urma rezervelor tale de numerar. Ți-ai revizuit obiectivele, stadiul ciclului de 

viață și atitudinea față de risc și ai decis ce pondere din activele tale să plasezi pe piața bursieră. A sosit 

acum momentul să faci o rugăciune scurtă la Biserica Sfânta Treime și câțiva pași îndrăzneți înainte, 

fiind cu mare băgare de seamă să te ferești de cimitirul de pe ambele părți ale străzii. Regulile mele te 

pot ajuta să eviți greșelile costisitoare și cheltuielile inutile de tranzacționare și să-ți crești totodată 

randamentul la un nivel lipsit de riscuri nejustificate. Nu-ți ofer nimic spectaculos, dar știu că, adesea, 

o creștere de 1% sau 2% a randamentului activelor tale poate însemna diferența dintre fericire și 

nenorocire. 

 Cum procedezi când cumperi acțiuni? În principiu, există trei modalități. Eu le numesc Pasul 

La-Mintea-Cocoșului, Pasul Fă-Singur și Pasul Jucătorului-de-Rezervă. 

 În primul caz, cumperi pur și simplu acțiuni în diferite fonduri tip indice cu o bază largă sau în 

ETF-uri indexate, concepute să urmărească diferitele clase de acțiuni care îți alcătuiesc portofoliul. 

Această metodă are și virtutea de a fi extrem de simplă. Și dacă vei întâmpina probleme cu guma de 

mestecat când te plimbi la întâmplare, tot vei reuși să te descurci. Practic, piața te va trage după ea. 

Pentru majoritatea investitorilor, în special pentru cei care preferă o soluție ușoară, cu riscuri mici, le 

recomand să se închine înaintea înțelepciunii pieței și să folosească pentru întreg portofoliul lor de 

investiții fonduri tip index naționale și internaționale. Totodată, le recomand tuturor investitorilor ca 

nucleul portofoliului de investiții — în special partea de pensii — să fie investit în fonduri indexate sau 

ETF-uri. 

 
1 Charles Dickens, Viața lui David Copperfield, vol. 1., trad. Ioan Comșa, Editura Cartea 

Românească, București, 1984, pag. 237. (n. t.)  



 În cadrul celui de-al doilea sistem, treci pe Wall Street în pas de alergare, alegându-ți singur 

acțiunile și acordând, poate, o pondere mai mare anumitor industrii sau țări. Îți recomand ca banii serioși 

pe care îi pui deoparte pentru o pensie liniștită să-i investești într-un portofoliu diversificat de fonduri 

indice. Dar dacă vrei să câștigi niște bani în plus, îți poți permite riscul și, dacă îți place jocul de a-ți 

alege singur acțiunile, ți-am pregătit o serie de reguli prin care poți înclina și mai mult sorții succesului 

în favoarea ta. 

 În al treilea rând, poți aștepta stând pe bordură și desemna un manager de investiții profesionist, 

care să se plimbe pe Wall Street în locul tău. Consilierii profesioniști pot alege mixul de investiții cel 

mai potrivit pentru capacitatea și dorința ta de risc și se pot asigura că beneficiezi de o diversificare 

largă. Din păcate, majoritatea consilierilor de investiții sunt scumpi și se găsesc, deseori, în conflicte de 

interes. Din fericire, acum este disponibilă o nouă specie de consilieri cu costuri reduse. Aceștia folosesc 

adesea tehnologii automate pentru gestionarea portofoliilor diversificate de fonduri indice și percep 

onorarii minime. Îi voi descrie ulterior în cadrul acestui capitol.  

 În edițiile anterioare ale cărții, am descris o strategie numită Pasul Malkiel: achiziția la preț 

redus de acțiuni în fondurile închise. Când a fost publicată prima ediție a acestei cărți, reducerile 

acțiunilor din S.U.A. erau și de 40%. Acum acestea sunt mult mai mici, deoarece aceste fonduri sunt 

evaluate mult mai eficient. Totuși, se pot ivi reduceri atractive, în special la fondurile internaționale și 

la cele de obligațiuni municipale, iar investitorii pricepuți pot profita uneori. În Carnetul de adrese al 

”plimbărețului aleatoriu”, am enumerat câteva fonduri închise, care vând câteodată la reduceri 

atractive. 

 

Pasul La-Mintea-Cocoșului: Investițiile în fonduri tip index 

 Pe termen lung, Indicele Bursier Standard & Poor’s 500, un compozit care reprezintă 

aproximativ trei sferturi din valoarea tuturor acțiunilor comune tranzacționate în S.U.A., obține 

performanțe mult mai bune decât majoritatea experților. Cumpărarea unui portofoliu format din toate 

companiile din cadrul acestui indice se poate dovedi o modalitate ușoară de a deține acțiuni. Am susținut 

în 1973 (în prima ediție a acestei cărți) că mijloacele de adoptare a acestei soluții erau extrem de 

necesare micului investitor: 

The Standard & Poor’s 500-Stock Index, a composite that represents about three-quarters of the value 

of all U.S.-traded common stocks, beats most of the experts over the long pull. Buying a portfolio of all 

companies in this index would be an easy way to own stocks. I argued back in 1973 (in the first edition 

of this book) that the means to adopt this approach was sorely needed for the small investor: 



Avem nevoie de un fond mutual fără comisioane, cu taxe minime de gestionare, care să 

cumpăre, pur și simplu, sutele de acțiuni care alcătuiesc mediile largi ale pieței bursiere și nu 

să treacă de la un set de active la altul, în încercarea de a le găsi pe cele câștigătoare. De fiecare 

dată când se remarcă o performanță sub medie a unui fond mutual, purtătorul de cuvânt al 

fondului se grăbește să sublinieze: „Nu poți cumpăra mediile”. Este timpul ca publicul să poată. 

 La scurt timp după publicarea cărții mele, s-a închegat ideea „fondului de tip indice”. Una dintre 

marile virtuți ale capitalismului este că, atunci când este nevoie de un produs, cineva găsește, de obicei, 

voința de a-l produce. În 1976, a fost creat un fond mutual care i-a permis publicului să joace și el un 

rol. Vanguard 500 Index Trust a cumpărat cele 500 de acțiuni ale S&P 500 în aceeași proporție cu 

ponderea lor în cadrul indicelui. Fiecare investitor a participat proporțional la dividende și la câștigurile 

și pierderile de capital din portofoliul fondului. Astăzi, fondurile indice S&P 500 sunt oferite de mai 

multe complexe de fonduri mutuale, cu raporturi de cheltuieli mai mici de ¹⁄₂₀ dintr-un procent al 

activelor, inferioare cheltuielilor presupuse de fondurile gestionate activ. Unele fonduri indice sunt 

disponibile în baza unui comision zero. Poți cumpăra acum de pe piață în mod convenabil și ieftin. Poți 

achiziționa fonduri indice S&P 500 tranzacționate pe bursă de la State Street Global Advisors, 

BlackRock și Vanguard. 

 Logica din spatele acestei strategii este cea a teoriei pieței eficiente. Dar chiar dacă piețele nu 

ar fi eficiente, indexarea ar fi totuși o strategie de investiții foarte utilă. Întrucât toate acțiunile de pe 

piață trebuie să fie deținute de cineva, rezultă că toți investitorii de pe piață vor obține, în medie, 

randamentul acesteia. Un fond indice beneficiază de randamentul pieței cu cheltuieli minime. Un fond 

mediu gestionat activ are un raport de cheltuieli de aproximativ 1 % pe an. Astfel, un fond mediu 

gestionat activ trebuie să aibă performanțe inferioare pieței per ansamblu în cuantum egal cu valoarea 

cheltuielilor deduse din randamentul brut realizat. Acest lucru ar fi valabil chiar dacă piața nu ar fi 

eficientă. 

 Performanța medie pe termen lung a S&P 500, prin comparație cu cea a fondurilor mutuale și 

a investitorilor instituționali majori, a fost confirmată de numeroase studii descrise în capitolele 

anterioare ale acestei cărți. Da, există excepții. Dar poți număra pe degete fondurile mutuale care au 

obținut performanțe semnificativ superioare celor de tip indice. 

 

Soluția fondurilor indice: Rezumat 

  Să rezumăm acum avantajele utilizării fondurilor tip indice ca mijloc principal de investiții. 

Acestea au produs, în mod regulat, rate de rentabilitate mai mari decât fondurile administrate activ. 

Există două motive fundamentale pentru această performanță: comisioanele de administrare și costurile 



de tranzacționare. Fondurile publice de tip indice și fondurile tranzacționate pe bursă sunt administrate 

pentru onorarii între ¹⁄₂₀ dintr-un procent și 1%, sau chiar mai puțin. Fondurile mutuale publice 

gestionate activ presupun cheltuieli anuale de administrare în jur de un punct procentual. În plus, 

fondurile indice tranzacționează doar atunci când este necesar, în timp ce fondurile active au o rată de 

reînnoire apropiată de 100%. Folosind estimări foarte modeste ale costurilor de tranzacționare, o astfel 

de rată de reînnoire reprezintă, fără îndoială, o povară suplimentară pentru performanță. Chiar dacă 

piețele bursiere nu ar fi eficiente, managementul activ, per ansamblu, nu ar putea obține randamente 

brute care să depășească performanțele pieței. Prin urmare, managerii activi trebuie, în medie, să obțină 

performanțe inferioare fondurilor indice în cuantum egal cu valoarea acestor cheltuieli și a 

dezavantajelor produse de costurile tranzacțiilor. Din păcate, managerii activi, ca grup, se aseamănă cu 

Lake Wobegon, orașul natal fictiv al personalității radio Garrison Keillor, în care „toți copiii sunt peste 

medie”. 

 Totodată, fondurile tip indice sunt prietenoase din punct de vedere fiscal. Ele le permit 

investitorilor să amâne realizarea câștigurilor de capital sau să le evite complet dacă acțiunile sunt 

moștenite ulterior. În măsura în care tendința ascendentă pe termen lung a prețurilor acțiunilor continuă, 

trecerea de la un set de active la altul presupune realizarea de câștiguri de capital supuse impozitării. 

Impozitele sunt o considerație financiară extrem de importantă, deoarece realizarea anterioară a 

câștigurilor de capital va reduce substanțial randamentul net. Fondurile indice nu trec de la un set de 

active la altul și, prin urmare, au tendința de a evita impozitele pe câștigurile de capital. 

 Fondurile indice sunt, de asemenea, relativ previzibile. Când cumperi un fond gestionat activ, 

nu știi niciodată sigur cum va evolua în raport cu colegii săi. Atunci când cumperi un fond index, poți 

fi destul de convins că acesta își va urmări indicele și că va obține cu ușurință performanțe mai bune 

decât un manager de rând. Mai mult, un fond indice este întotdeauna complet investit. Nu ar trebui să 

dai crezare unui manager activ care pretinde că fondul său va face tranziția spre numerar în momentele 

potrivite. Am văzut că alegerea momentului potrivit pe piață nu funcționează. În cele din urmă, 

fondurile tip indice sunt mai ușor de evaluat. În prezent, există peste 5.000 de fonduri mutuale de acțiuni 

și nicio modalitate fiabilă de a prezice care dintre acestea ar putea obține performanțe superioare în 

viitor. Cu fondurile tip indice, știi exact ce primești, iar procesul de investiții este incredibil de simplu. 

 



„Salturile de pe clădiri înalte sunt impresionante, nu zic nu, dar poți întrece performanțele Indicelui 

S&P 500?” 

©2002, de Thomas Cheney: Tipărit cu permisiunea autorului. 

 În ciuda tuturor dovezilor contrare, să presupunem că un investitor încă mai crede în existența 

unui management de investiții superior. Rămân două probleme. Prima, este clar că un asemenea talent 

este foarte rar; și a doua, se pare nu există nicio modalitate eficientă de a identifica dinainte acest talent. 

După cum spuneam în Capitolul 7, fondurile cu cele mai bune performanțe într-o anumită perioadă nu 

obțin cele mai bune performanțe în perioada următoare. Performerii de top din anii 1990 au avut 

randamente îngrozitoare în primul deceniu al anilor 2000. Paul Samuelson a rezumat dificultatea prin 

următoarea analogie. Să presupunem că un alcoolic din douăzeci poate învăța să devină un băutor 

ocazional cumpătat. Un bun clinician ar răspunde: „Chiar dacă este adevărat, poartă-te ca și cum ar fi 

fals, pentru că nu vei reuși niciodată să deosebești acea persoană de ceilalți nouăsprezece și, pe parcursul 

acestei încercări, cinci din douăzeci vor fi distruși”. Samuelson a concluzionat că investitorii ar trebui 

să renunțe să caute astfel de ace în uriașele căruțe cu fân. 

 Tranzacțiile de acțiuni între investitorii instituționali sunt ca un exercițiu izometric: se consumă 

multă energie, dar, de la un manager de investiții la altul, totul se echilibrează, iar costurile de 

tranzacționare pe care managerii le suportă diminuează performanța. La fel ca ogarii la cursele de câini, 

managerii financiari profesioniști par destinați să piardă întrecerea cu iepurele mecanic. Nu este de 

mirare că mulți investitori instituționali, inclusiv Intel, Exxon și Ford, au plasat porțiuni substanțiale 

din activele lor în fonduri index. Până în 2018, peste 40% din fondurile de investiții erau „indexate”. 

 Dar tu? Când cumperi un fond indice, renunți la șansa de a te lăuda la clubul de golf cu 

câștigurile fantastice pe care le-ai obținut prin selectarea câștigătorilor de pe bursă. Diversificarea largă 

exclude pierderile extraordinare în raport cu întreaga piață. De asemenea, prin definiție, exclude 

câștigurile extraordinare. Astfel, mulți critici de pe Wall Street numesc investițiile în fonduri indexate 

„o mediocritate garantată”. Dar experiența arată în mod concludent că persoanele care achiziționează 

fonduri tip indice vor obține, cel mai probabil, rezultate mai bune decât cele ale unui manager obișnuit 

de fonduri, ale cărui comisioane mari de consultanță și rată substanțială de reînnoire a portofoliului tind 

să reducă randamentele investiționale. Pentru mulți, garanția de a juca fiecare rundă de pe piață la 

valoarea nominală este una foarte atractivă. Desigur, această strategie nu exclude riscul: dacă piața 

scade, portofoliul tău îi va călca, garantat, pe urme. 

 Metoda indexării investițiilor oferă alte atracții pentru micul investitor. Îți permite să obții o 

diversificare foarte largă, în schimbul unei investiții mici. De asemenea, îți permite să reduci taxele de 

brokeraj. Fondul tip indice depune tot efortul de colectare a dividendelor din totalul acțiunilor pe care 



le deține și de a-ți trimite în fiecare trimestru câte un cec cu toate veniturile tale (venituri care, de altfel, 

pot fi reinvestite în fond dacă dorești). Pe scurt, fondul indexat este o metodă rațională și utilă de a 

obține aceeași rată de rentabilitate ca a pieței, fără niciun efort și cu cheltuieli minime. 

 

O definiție mai amplă a indexării 

 Strategia de ”indexare” este una pe care am recomandat-o încă de la prima ediție, din 1973 — 

chiar înainte ca fondurile de tip indice să existe. Era, clar, o idee al cărei timp se împlinise. De departe 

cel mai popular indice utilizat este Standard & Poor’s 500 Stock Index, unul foarte reprezentativ pentru 

marile corporații de pe piața S.U.A. Dar, deși recomand indexarea, sau așa-numita investiție pasivă, 

există unele critici valabile cu privire la o definiție prea îngustă a acesteia. Mulți oameni echivalează în 

mod incorect indexarea cu o strategie simplă de cumpărare a Indicelui S&P 500. Acesta nu mai este 

singurul joc din oraș. S&P 500 omite mii de companii mici, care se numără printre cele mai dinamice 

din economie. Astfel, după părerea mea, dacă un investitor vrea să cumpere un singur fond de indici 

din S.U.A., cel mai bun indice general american care poate fi emulat este unul mai larg, cum ar fi Russell 

3000, Wilshire Total Market Index, CRSP Index sau MSCI U.S. Broad Market Index — și nu S&P 500. 

 Optzeci de ani de istorie a pieței confirmă faptul că, per ansamblu, acțiunile mai mici au avut 

tendința de a le depăși cele mai mari. De exemplu, din 1926 până în 2018, un portofoliu de acțiuni al 

companiilor mai mici a produs o rată de rentabilitate de aproximativ 12% anual, în timp ce randamentele 

acțiunilor companiilor mai mari (cum ar fi cele din S&P 500) au fost de aproximativ 10%. Deși acțiunile 

mai mici au fost mai riscante decât acțiunile blue chip majore, teoretic, un portofoliu bine diversificat 

de companii mici ar putea produce randamente sporite. Din acest motiv, sunt în favoarea investițiilor 

într-un indice care are o reprezentare mult mai largă a companiilor din S.U.A., inclusiv un număr mare 

de companii dinamice mici, care s-ar putea afla în stadiile incipiente ale ciclurilor lor de creștere. 

 Să ne amintim că S&P 500 reprezintă 75-80% din valoarea de piață a tuturor acțiunilor comune 

restante din S.U.A. Restul de 20-25% din valoarea totală a pieței S.U.A. este format, literalmente, din 

mii de companii. Acestea sunt, în multe cazuri, companiile de creștere emergente, care oferă 

recompense mai mari pentru investiții (precum și riscuri mai mari). Indicele Wilshire conține toate 

acțiunile comune tranzacționate public în S.U.A. Indicii Russell 3000 și MSCI conțin toate acțiunile, 

cu excepția celor mai mici (și mult mai puțin lichide) de pe piață. O serie de fonduri se bazează acum 

pe acești indici mai largi, cunoscuți sub numele de Portofoliul Total al Pieței Bursiere. Totalul fondurilor 

index de pe piața bursieră a furnizat, în mod constant, randamente mai mari decât un manager de fonduri 

mutuale de rând. 



Mai mult, spre deosebire de organizațiile de caritate, indexarea nu trebuie să înceapă (și să se 

termine) acasă. În Capitolul 8 am susținut că investitorii își pot reduce riscurile diversificându-se la 

nivel internațional, incluzând în portofoliu diferite clase de active, cum ar fi proprietățile imobiliare, și 

plasându-și o parte din portofoliu în obligațiuni și substituenți de obligațiuni, inclusiv în titluri de stat 

protejate împotriva inflației. Aceasta este lecția de bază a teoriei portofoliului modern. Așadar, 

investitorii nu ar trebui să cumpere doar un singur fond indice bursier american și să nu dețină alte tipuri 

de active. Dar acesta nu este un argument împotriva indexării, deoarece există în prezent fonduri tip 

indice care imită performanța diferiților indici internaționali, cum ar fi indicele Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) al activelor europene, australiene și din Orientul Îndepărtat (EAFE) și indicele 

MSCI al piețelor emergente. În plus, există fonduri index care dețin trusturi de investiții imobiliare 

(REIT), precum și obligațiuni corporative și guvernamentale. 

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac investitorii este să nu reușească să obțină 

suficientă diversificare internațională. Statele Unite reprezintă doar aproximativ o treime din economia 

mondială. Cu siguranță, un fond total al pieței bursiere din S.U.A. oferă o diversificare globală, deoarece 

multe dintre multinaționalele din S.U.A. își desfășoară o mare parte din afaceri în străinătate. Dar piețele 

emergente ale lumii (cum ar fi China și India) au crescut mult mai repede decât economiile dezvoltate 

și este de așteptat ca progresul să continue. Prin urmare, în recomandările care urmează, îți sugerez ca 

o parte substanțială din fiecare portofoliu să fie investită pe piețele emergente. 

Piețele emergente au, de obicei, populații mai tinere decât lumea dezvoltată. Economiile cu 

populații mai tinere tind să crească mai repede. În plus, în 2018, acestea au avut evaluări de prețuri mai 

atractive decât cele din Statele Unite. Am subliniat că raporturile P/E ajustate ciclic (CAPE) tind să aibă 

o putere previzibilă în prognozarea randamentelor pe termen lung ale acțiunilor de pe piețele dezvoltate. 

Relația este valabilă și pe piețele emergente. CAPE-urile pieței emergente au fost sub 12 în 2018, mai 

puțin de jumătate din nivelul din Statele Unite. Randamentele viitoare pe termen lung au avut tendința 

de a fi generoase atunci când acțiunile au putut fi cumpărate la aceste evaluări de prețuri. 

De asemenea, indexarea este o strategie extrem de eficientă pe piețele emergente. Chiar dacă 

acestea nu sunt, probabilistic vorbind, la fel de eficiente ca piețele dezvoltate, costurile de acces și de 

tranzacționare sunt mult mai mari. Raportul de cheltuieli al fondurilor active este mult mai mare decât 

în cazul piețelor dezvoltate. În plus, lichiditatea este mai mică, iar costurile de tranzacționare sunt mai 

ridicate. Prin urmare, după contabilizarea tuturor cheltuielilor, indexarea se dovedește a fi o strategie 

excelentă de investiții. Standard & Poor’s a raportat în 2018 că, în ultimii 15 ani, 95% din fondurile de 

acțiuni gestionate activ de pe piețele emergente au fost depășite de indicele S&P / IFCI EM. 

 



Un portofoliu specific de fonduri index 

Tabelul de la pagina 383 prezintă selecții specifice de fonduri tip indice pe care investitorii le 

pot folosi pentru a-și construi portofoliile. Tabelul arată procentele recomandate pentru persoanele în 

jur de cincizeci și cinci de ani. Ceilalți pot folosi exact aceleași selecții, modificând pur și simplu 

ponderile cu cele corespunzătoare grupei lor de vârstă. Poate că vei dori să modifici procentele în funcție 

de capacitatea ta personală și de atitudinea față de risc. Cei care vor să-și asume riscuri ceva mai mari, 

în speranța unei recompense superioare, pot crește proporția acțiunilor. Cei care au nevoie de un venit 

constant pentru cheltuieli de trai, pot crește rata de participație a acțiunilor imobiliare și a dividendelor 

acțiunilor de creștere, întrucât acestea oferă venituri curente puțin mai mari. 

UN PORTOFOLIU DE FONDURI DE TIP INDICE POTRIVITE PENTRU INVESTITORII ÎN 

JUR DE CINCIZECI ȘI CINCI DE ANI 

Numerar (5%)* Fidelity Money Market Fund (FXLXX) sau Vanguard Prime Money Market Fund 

(VMMXX) 

Obligațiuni sau substituenți de obligațiuni (27½%)† 

7½% U.S. Vanguard Long-term Corporate Bond Fund ETF (VCLT) sau iShares Corporate Bond ETF 

(LQD) 

7½% Vanguard Emerging Markets Government Bond Fund (VGAVX) 

12½% Wisdom Tree Dividend Growth Fund (DGRW) sau Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)† 

Acțiuni imobiliare (12½%) Vanguard REIT Index Fund (VGSIX) sau Fidelity Spartan REIT Index 

Fund (FRXIX) 

Acțiuni (55%) 27% U.S. Stocks Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) sau Vanguard Total 

Stock Market Index Fund (VTSMX) 

14% Developed International Markets Schwab International Index Fund (SWISX) sau Vanguard 

International Index Fund (VTMGX) 

14% Emerging International Markets Vanguard Emerging Markets Index Fund (VEIEX) sau Fidelity 

Spartan Emerging Markets Index Fund (FFMAX) 

*Un fond de obligațiuni pe termen scurt poate fi înlocuit cu unul dintre fondurile de pe piața monetară 

enumerate. 



†Deși nu se încadrează la rubrica portofoliilor de fonduri indexate, investitorii ar putea lua în calcul 

plasarea unei părți din portofoliul de obligațiuni de pe piața S.U.A. în titluri de stat protejate împotriva 

inflației. Creșterea dividendelor și fondurile de obligațiuni corporative sunt, de asemenea, excepții, 

întrucât nu sunt fonduri indice standard. 

 Să ne amintim, de asemenea, că am presupus că vei deține cea mai mare parte, dacă nu toate, 

activele într-un plan de pensie avantajat fiscal. Cu siguranță, toate obligațiunile ar trebui deținute în 

astfel de conturi. În cazul în care obligațiunile sunt păstrate în afara conturilor de pensie, ar fi bine să 

alegi obligațiunile scutite fiscal, în locul titlurilor impozabile. Mai mult, dacă acțiunile tale comune vor 

fi deținute în conturi impozabile, ar fi cazul să te pregătești să-ți asumi pierderile fiscale, despre care 

vom discuta mai jos. În cele din urmă, te rog să remarci că ți-am oferit o gamă de fonduri indexate din 

diferite complexe de fonduri mutuale. Datorită colaborării mele îndelungate cu Vanguard Group, am 

ținut să recomand și o serie de fonduri non-Vanguard. Toate fondurile enumerate au raporturi de 

cheltuieli moderate și nu percep comisioane. Mai multe informații despre aceste fonduri, inclusiv 

numerele de telefon și site-urile web, pot fi găsite în Carnetul de adrese al plimbărețului aleatoriu, care 

urmează acestui capitol. ETF-urile pot fi utilizate în locul fondurilor mutuale. 

 

ETF-uri și impozite 

  Unul dintre avantajele, menționate mai sus, ale gestionării pasive a portofoliului (adică pur și 

simplu cumpărarea și deținerea unui fond indexat) este că o astfel de strategie minimizează costurile 

tranzacțiilor, precum și impozitele. Impozitele sunt o considerație financiară extrem de importantă, așa 

cum au arătat doi economiști ai Universității Stanford, Joel Dickson și John Shoven. Folosind un 

eșantion de șaizeci și două de fonduri mutuale cu evidențe pe termen lung, au constatat că, înainte de 

impozitare, 1 dolar investit în 1962 ar fi ajuns în 1992 la 21,89 dolari. Cu toate acestea, după plata 

impozitului pe venit pentru dividende și distribuțiile câștigurilor de capital, același dolar investit în 

fonduri mutuale de către un investitor cu venituri mari ar fi ajuns la doar 9,87 dolari. 

  Într-o măsură considerabilă, fondurile mutuale de tip index ajută la rezolvarea problemei 

fiscale. Deoarece nu fac tranzacții de la un tip de active la altul, reușesc, de regulă, să evite impozitele 

percepute pentru câștigurile de capital. Cu toate acestea, chiar și fondurile indexate pot obține câștiguri 

de capital pentru care deținătorii trebuie să plătească impozite. Aceste câștiguri apar în general 

involuntar, fie din cauza răscumpărării uneia dintre companiile din cadrul indicelui, fie pentru că fondul 

mutual este obligat să vândă. Ultima situație se ivește atunci când acționarii fondurilor mutuale decid 

să-și răscumpere acțiunile și fondul trebuie să vândă active pentru a face rost de numerar. Astfel, nici 



măcar fondurile indexate obișnuite nu sunt o soluție perfectă pentru problema minimizării obligațiilor 

fiscale. 

 Fondurile indexate tranzacționate pe bursă (ETF), cum sunt „păianjenii” (un fond S&P 500) și 

„viperele” (un fond bursier total), pot fi mai eficiente din punct de vedere fiscal decât fondurile de index 

obișnuite, deoarece sunt capabile să efectueze răscumpărări „în natură”. Răscumpărarea în natură se 

desfășoară prin livrarea de acțiuni cu costuri reduse, în schimbul cererilor de răscumpărare. Aceasta nu 

este pentru fond o tranzacție impozabilă, fiindcă nu se realizează niciun câștig care să trebuiască 

distribuit. Mai mult, acționarul ETF care efectuează răscumpărarea plătește impozite calculate pe baza 

costului inițial al acțiunilor — nu pe baza fondului din coșul de acțiuni livrate. ETF-urile au, de 

asemenea, cheltuieli infime. O mare varietate de ETF-uri sunt disponibile nu numai pentru acțiunile din 

S.U.A., ci și pentru cele internaționale. ETF-urile sunt un vehicul excelent pentru investiția sumelor 

forfetare care urmează să fie alocate fondurilor indexate. 

 ETF-urile presupun totuși unele costuri de tranzacționare, inclusiv comisioane de brokeraj2 și 

diferențe de preț între cerere și ofertă. Fondurile mutuale tip indice fără comisioane vor sluji mai bine 

investitorii care vor acumula, în timp, acțiuni indexate în cantități mici. Evită tentația de a cumpăra sau 

vinde ETF-uri la orice oră a zilei. Sunt de acord cu John Bogle, fondatorul Vanguard Group: 

„Investitorii își taie singuri gâtul atunci când tranzacționează ETF-uri”. Dacă te simți ispitit, urmează 

exemplul micuței domnișoare Muffet3 și fugi cât mai departe de păianjeni și de frații lor. 

În tabelul de la pagina 386, enumăr ETF-urile pe care le poți folosi pentru a-ți construi 

portofoliul. Nu uita că pentru investitorii care doresc să-și simplifice cât mai mult procesul achiziției de 

acțiuni, există fonduri mondiale indexate și ETF-uri care asigură o diversificare internațională totală, 

printr-o tranzacție unică. 

  Dacă îți dorești o metodă ușoară, testată în timp, pentru a obține rezultate investiționale 

superioare, te poți opri aici cu lectura. Fondurile mutuale indexate sau ETF-urile pe care le-am enumerat 

vor oferi o largă diversificare, eficiență fiscală și cheltuieli reduse. Iar dacă îți dorești să cumperi acțiuni 

individuale, fă și tu ceea ce investitorii instituționali fac tot mai des: indexează-ți nucleul portofoliului 

conform liniei directoare recomandate și plasează apoi pariuri active folosind fondurile suplimentare. 

Cu un nucleu puternic de fonduri indexate, îți poți asuma aceste pariuri cu riscuri mult mai mici decât 

dacă întreg portofoliul tău ar fi gestionat activ. Și chiar dacă vei face unele erori, ele nu se vor dovedi 

fatale. 

FONDURI TRANZACȚIONATE PE BURSĂ (ETF) 

 
2 Unii brokeri specializați în reduceri oferă tranzacții fără comision pentru ETF-uri. (n. a.) 
3 Personaj dintr-o celebră poezie engleză pentru copii din secolul al XIX-lea. (n. t.) 



 Cod bursier Raportul cheltuielilor  

Bursa totală S.U.A.   

Vanguard Total Stock Market VTI 0,04% 

SPDR Total Stock Market SPTM 0,03% 

Piețe dezvoltate (EAFE)   

Vanguard Europe Pacific VEA 0,07% 

iShares Core MSCI Intl 

Developed Markets IDEV 0,07% 

SPDR Developed World ex-US SPDW 0,04% 

Piețe emergente   

Vanguard Emerging Markets VWO 0,14% 

SPDR Emerging Markets SPEM 0,11% 

iShares Core MSCI Emerging 

Markets IEMG 0,14% 

Total global, fără S.U.A.   

Vanguard FTSE All World ex-

US VEU 0,11% 

SPDR MSCI ACWI ex-US CWI 0,30% 

iShares Core MSCI Total 

International Stock IXUS 0,11% 

Total global, inclusiv S.U.A.   

Vanguard Total World VT 0,10% 

iShares MSCI ACWI ACWI 0,32% 

Piața de obligațiuni S.U.A.*   

Vanguard Total Corporate Bond 

Fund VTC 0,07% 

iShares Investment Grade 

Corporate Bond LQD 0,15% 

Schwab US Aggregate Bond SCHZ 0,04% 



*Investitorii impozabili ar trebui să ia în considerare fondurile de obligațiuni municipale închise 

enumerate la pagina 415. 

 

Pasul Fă-Singur: Reguli potențial utile de selectare a acțiunilor 

 Indexarea este strategia pe care o recomand persoanelor fizice și instituțiilor pentru investițiile 

serioase, cum ar fi economiile pentru pensii. Recunosc totuși că indexarea întregului portofoliu poate fi 

considerată de mulți o strategie foarte anostă. Iar dacă ai niște bani în plus, pe care îți permiți să-i riști, 

îți recomand să folosești proprii pași (și inteligența) pentru a alege câștigătorii. Pentru cei care insistă 

să joace pe cont propriu, Pasul Fă-Singur poate fi atrăgător. 

 Fiind lovit de pasiunea pentru jocuri de noroc încă din copilărie, pot înțelege de ce mulți 

investitori au o dorință nestăpânită de a încerca să aleagă singuri marii câștigători și dezinteresul total 

față de un sistem care promite doar rezultate la fel de bune ca ale pieței, ca întreg. Problema este că e 

nevoie de multă muncă pentru a reuși singur, iar câștigătorii consecvenți sunt foarte rari. Totuși, pentru 

cei care consideră investițiile un joc, iată o strategie sensibilă care, cel puțin, le diminuează riscurile. 

 Totuși, înainte de a pune în aplicare strategia mea, trebuie să te pui la curent cu toate sursele de 

informare despre investiții. Majoritatea pot fi consultate la bibliotecile publice. Ar trebui să devii un 

cititor pasionat al secțiunilor financiare ale cotidienelor, în special New York Times și Wall Street 

Journal. Săptămânalele, cum ar fi Barron, ar trebui să fie, de asemenea, pe lista ta „de lecturi”. Revistele 

de afaceri precum Bloomberg Businessweek, Fortune și Forbes sunt, la rândul lor, valoroase pentru 

expunerea pe care ți-o oferă la ideile despre investiții. Și serviciile majore de consiliere în materie de 

investiții sunt utile. De exemplu, ar trebui să încerci să obții accesul la Outlook de la Standard & Poor’s, 

la Investment Survey de la Value Line și la Morningstar. În cele din urmă, o multitudine de informații, 

inclusiv recomandări ale analiștilor financiari, sunt disponibile pe internet. 

 În prima ediție din O plimbare aleatorie pe Wall Street, în urmă cu peste patruzeci și cinci de 

ani, am propus patru reguli pentru selectarea cu succes a acțiunilor. Le găsesc și astăzi la fel de utile. În 

forma lor prescurtată, regulile, dintre care unele au fost menționate deja în capitolele anterioare, sunt 

următoarele: 

 

Regula nr. 1: Limitează-ți achizițiile de acțiuni la companii care par capabile să susțină o 

creștere peste medie a veniturilor timp de cel puțin cinci ani. 



 Oricât de dificilă ar fi, miza jocului este alegerea acțiunilor cu venituri în creștere. Creșterea 

constantă nu doar că sporește veniturile și dividendele companiei, dar poate înmulți totodată multiplii 

pe care piața este dispusă să-i plătească pentru aceste venituri. Astfel, cumpărătorul unor acțiuni ale 

căror venituri încep să crească rapid are un beneficiu potențial dublu — atât veniturile, cât și multiplii 

pot crește. 

 

Regula nr. 2: Nu plăti niciodată pentru o acțiune mai mult decât poate fi justificat în mod 

rațional printr-o bază solidă de valoare. 

 Deși sunt convins că nu poți estima niciodată valoarea intrinsecă exactă a unei acțiuni, sunt de 

părere că poți evalua cu aproximație atunci când o acțiune pare să aibă un preț rezonabil. Multiplul 

bursier preț / câștig este un bun punct de pornire: cumpără acțiuni care se vând la multipli aflați în 

concordanță cu acest raport sau nu cu mult peste acesta. Caută situații de creștere pe care piața nu le-a 

identificat deja licitând multiplul acțiunilor la o primă mare. Dacă creșterea este reală, vei obține un 

beneficiu dublu — atât veniturile, cât și multiplul preț / venituri vor crește. Ferește-te de acțiunile cu 

multipli foarte mari, a căror creștere pe mai mulți ani se reflectă deja în prețurile lor reduse. Dacă 

veniturile scad, în loc să crească, poți avea probleme duble — multiplii vor scădea odată cu veniturile. 

Dacă s-ar fi respectat această regulă, s-ar fi evitat pierderile mari suferite de investitorii în acțiunile de 

creștere premium din domeniul înaltei tehnologii, care, la începutul anului 2000, s-au vândut la multipli 

astronomici ai raportului preț / venituri. 

 De reținut că, deși similară, regula nu este, pur și simplu, un nou gir acordat strategiei „cumpără 

acțiuni cu raporturi P/E reduse”. Conform regulii mele, este perfect în regulă să cumperi acțiuni cu un 

multiplu P/E ușor peste media pieței — atâta timp cât perspectivele de creștere ale companiei depășesc 

substanțial media. Poți s-o numești strategie ajustată a raporturilor P/E reduse. Unii o numesc GARP 

(Growth At A Reasonable Price / Creștere la un Preț Rezonabil). Cumpără acțiuni cu multipli P/E 

scăzuți în raport cu perspectivele lor de creștere. Dacă reușești să fii cât de cât exact în alegerea 

companiilor care se bucură de o creștere peste medie reală, vei fi recompensat cu randamente peste 

medie. 

 

Regula nr. 3: Este avantajos să cumperi acțiuni însoțite de genul de povești despre creșterea 

anticipată, pe baza cărora investitorii să-și poată înălța castelele de nisip. 

Am subliniat în Capitolul 2 importanța elementelor psihologice în determinarea prețului 

acțiunilor. Investitorii individuali și instituționali nu sunt computere, care calculează multiplii garantați 



ai raportului preț / câștig și apoi își scot la imprimantă deciziile de cumpărare și vânzare. Sunt ființe 

umane, cu emoții — stăpânite în deciziile lor de piață de lăcomie, instinct de joc, speranță și frică. 

Acesta este motivul pentru care investițiile de succes necesită atât acuratețe intelectuală, cât și 

psihologică. Desigur, nici piața nu este total obiectivă; dacă pare să se stabilească o rată de creștere 

pozitivă, este aproape sigur că acțiunile vor manifesta un anumit tip de urmări. Iar acțiunile sunt ca 

oamenii — unele au personalități mai atractive decât altele, iar îmbunătățirea multiplului unei acțiuni 

poate fi mai slabă dacă povestea sa nu prinde la public. Cheia succesului este să fii acolo unde vor fi 

alți investitori, cu câteva luni înainte de a ajunge ei acolo. Prin urmare, întreabă-te dacă povestea 

acțiunilor tale este una care ar putea capta fantezia maselor. Poate povestea ta să dea naștere unor vise 

virale? Este o poveste pe care baza căreia investitorii pot construi castele de nisip — dar castele de nisip 

care să aibă totuși o bază solidă? 

 

Regula nr. 4: Fă cât mai puține tranzacții cu putință. 

 Sunt de acord cu zicala de pe Wall Street „Păstrează câștigătorii și vinde pierzătorii”, dar nu 

pentru că dau crezare analizei tehnice. Tranzacțiile frecvente nu fac altceva decât să-ți subvenționeze 

brokerul și să-ți mărească, în caz de câștig, povara fiscală. Nu spun: „Nu vinde niciodată o actiunie pe 

plus”. Circumstanțele care te-au determinat să cumperi acțiunile se pot schimba și, mai ales atunci când 

sună ceasul lalelei pe piață, multe dintre acțiunile tale reușite de creștere pot căpăta o pondere exagerată 

în portofoliu, după cum s-a întâmplat pe parcursul bulei internetului, în 1999-2000. Dar este foarte 

dificil să recunoaștem momentul potrivit când trebuie să vindem și ne putem confrunta cu impozite 

mari. Propria-mi filosofie mă determină să reduc cât mai mult posibil numărul tranzacțiilor. Cu toate 

acestea, sunt nemilos cu perdanții. Cu puține excepții, vând înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic 

orice acțiuni în pierdere. Motivul stabilirii acestui calendar este că pierderile sunt deductibile fiscal 

(până la anumite sume) sau pot fi compensate prin câștigurile obținute deja. Astfel, asumarea pierderilor 

îți poate reduce factura fiscală. Poziția pierzătoare ar putea fi păstrată dacă creșterea pe care o aștept 

începe să se concretizeze și sunt convins că stocul meu de acțiuni va da roade în cele din urmă. Dar nu 

recomand prea multă răbdare în situațiile pierzătoare, mai ales atunci când o intervenție promptă poate 

produce beneficii fiscale imediate. 

 Teoria pieței eficiente ne avertizează că este puțin probabil ca respectarea unor reguli atât de 

raționale să conducă la performanțe superioare. Investitorii neprofesioniști lucrează cu multe 

handicapuri. Rapoartele privind veniturile nu sunt întotdeauna de încredere. Și e posibil ca, după ce o 

poveste apare în presa obișnuită, piața să fi ținut deja cont de informații. Alegerea acțiunilor individuale 

seamănă cu reproducerea porcilor spinoși de rasă pură. Studiezi, studiezi, te hotărăști și apoi procedezi 

foarte prudent. În analiza finală, oricât de mult aș spera eu ca investitorii să fi obținut mari performanțe 



în urma sfaturilor mele prețioase, sunt extrem de conștient de faptul că s-ar putea ca cei care au câștigat 

jocul de selectare a acțiunilor să fi beneficiat în principal de intervenția Zeiței Fortuna. 

 În ciuda tuturor pericolelor, alegerea actiunilor individuale de acțiuni este un joc fascinant. Cred 

că regulile mele înclină cotele în favoarea ta, protejându-te în același timp de riscul excesiv presupus 

de acțiunile cu multipli mari. Dar dacă alegi acest traseu, nu uita că numeroși alți investitori — inclusiv 

profesioniști — încearcă să practice același joc. Iar șansele ca cineva să întreacă în mod constant 

performanțele pieței sunt destul de mici. Cu toate acestea, pentru mulți dintre noi, strădania de a întrece 

piața este un joc mult prea distractiv pentru a renunța la el. Chiar dacă ai ști sigur că nu te vei descurca 

mai bine decât media, sunt convins că majoritatea dintre voi cu temperamente speculative vor dori să 

continue jocul selectării acțiunilor individuale, cel puțin cu o parte din banii de investiții. Regulile mele 

îți permit să faci asta într-un mod care îți limitează semnificativ expunerea la risc. 

 Dacă vrei să-ți alegi singur acțiunile, îți sugerez cu tărie o strategie mixtă: indexează nucleul 

portofoliului tău și încearcă să practici jocul de selecție a acțiunilor cu banii pe care îți permiți să-i supui 

unui risc oarecum ridicat. În cazul în care partea principală a fondurilor de pensie este larg indexată și 

activele tale sunt diversificate prin obligațiuni și imobiliare, atunci te poți avânta și selecta niște stocuri 

individuale de acțiuni, atât timp cât știi că baza economiilor tale este relativ în siguranță. 

Pasul Jucătorului-de-Rezervă: Angajează un ”plimbăreț” pe Wall 

Street profesionist 

Există o modalitate mai ușoară de a practica jocul investițional: în loc să încerci să alegi 

câștigătorii individuali (acțiunile), alege cei mai buni antrenori (managerii de investiții). Acești 

„antrenori” vin sub forma unor manageri activi de fonduri mutuale și există câteva mii din care poți 

alege. 

În edițiile anterioare ale acestei cărți, am oferit numele câtorva manageri de investiții care s-au 

bucurat de performanțe pe termen lung ale managementului de portofoliu, precum și scurte biografii 

care explică stilurile lor de investiții. Acești manageri au fost printre foarte puținii care au demonstrat 

capacitatea de a învinge piața pe perioade lungi de timp. Am abandonat acea practică în ediția actuală 

din două motive. 

În primul rând, cu excepția lui Warren Buffett, acești manageri s-au retras acum din 

administrarea activă a portofoliului, iar în 2018, Buffett însuși a depășit cu mult vârsta de pensionare. 

Chiar și el a urmărit indicele S&P 500 în ultimii cinci ani până în 2018, iar acum este un puternic 

susținător al indexării. În al doilea rând, am devenit tot mai convins că performanțele anterioare ale 

managerilor de fonduri mutuale sunt, în esență, inutile în prezicerea succesului viitor. Cele câteva 



exemple de performanțe constant superioare nu au o frecvență mai mare decât ar fi de așteptat din 

întâmplare. 

Vreme de peste patruzeci și cinci de ani, am studiat persistența performanței fondurilor mutuale 

și am concluzionat că este, pur și simplu, imposibil ca investitorii să garanteze randamente peste medie 

prin achiziționarea fondurilor cu cele mai bune rezultate recente. Am testat o strategie prin care, la 

începutul fiecărui an, investitorii ar clasifica toate fondurile generale de acțiuni pe baza performanțelor 

acestora din ultimele douăsprezece luni, din ultimii cinci sau zece ani și am presupus că investitorul ar 

cumpăra primele zece fonduri, primele douăzeci și așa mai departe. Nu există nicio modalitate de a 

întrece piața în mod consecvent, achiziționând fonduri mutuale care au avut cândva cele mai bun 

rezultate. 

Am testat totodată o strategie de achiziție a celor mai „bune” fonduri, conform clasamentelor 

întocmite de principalele reviste financiare sau servicii de consultanță. Implicația clară a acestor teste 

în laboratorul de performanță a fondurilor, precum și în lucrările academice discutate în Partea a doua 

a acestei cărți, este că nu poți avea garanția că o performanță excelentă va continua cu persistență în 

viitor. De fapt, cel mai adesea se întâmplă ca marii performerii ai unei anumite perioade să fie ultimele 

găini în următoarea. 

Există vreo modalitate de selecție a unui fond gestionat activ, care să aibă șanse să devină un 

performer peste medie? De-a lungul anilor, am întreprins numeroase studii privind randamentele 

fondurilor mutuale, în încercarea de a explica de ce unele fonduri au performanțe mai bune decât altele. 

Așa cum am indicat mai devreme, performanța anterioară nu este utilă în prezicerea randamentelor 

viitoare. Cele două variabile care fac cea mai bună treabă în prezicerea performanței viitoare sunt 

cheltuielile de administrare și cifra de afaceri. Cheltuielile mari și cifra de afaceri ridicată scad 

randamentele — în special randamentele după impozitare, dacă fondurile sunt deținute în conturi 

impozabile. Cele mai performante fonduri gestionate activ au rate de costuri moderate și cifre de afaceri 

scăzute. Cu cât sunt mai puține cheltuielile percepute de furnizorul serviciului de investiții, cu atât vor 

fi mai numeroase pentru investitor. După cum spunea Jack Bogle, fondatorul Vanguard Group, în 

domeniul fondurilor mutuale, „primești ceea ce nu plătești”. 

 

Consilierii de investiții, standard și automatizați 

 Dacă respecți cu atenție recomandările din această carte, chiar nu ai nevoie de un consilier de 

investiții. Cu excepția cazului în care ai o varietate de complicații fiscale sau de probleme juridice, ar 



trebui să poți realiza de unul singur diversificarea și reechilibrarea necesare. S-ar putea chiar să 

descoperi că este distractiv să poți prelua controlul complet al programului tău de investiții. 

 Problema consilierilor de investiții este că sunt, de regulă, destul de scumpi și se găsesc adesea 

în conflict de interese. Mulți consilieri îți vor percepe anual 1% din active sau chiar mai mult pentru 

înființarea unui cont cu un portofoliu diversificat corespunzător. PriceMetrix, Inc. a calculat media 

industriei la puțin peste 1%. Dar majoritatea consilierilor au o taxă anuală minimă între 1.000 și 1.500 

de dolari. Asta înseamnă că, pentru investitorii mici de pe piață, serviciile de consiliere investițională 

sunt efectiv inaccesibile sau că ar trebui să plătească un procent mult mai mare din portofoliul lor de 

investiții decât 1%. În plus, unii consilieri se pot afla în conflict de interese și asta înseamnă că îți vor 

recomanda instrumente de investiții pentru care câștigă un comision suplimentar. Prin urmare, se 

întâmplă des ca investitorii să fie direcționați către portofolii scumpe, gestionate activ, în locul 

fondurilor indexate, cu costuri reduse. Dacă consideri că ai nevoie de un consilier de investiții, asigură-

te că acesta este unul care lucrează „exclusiv pentru onorariu”. Acești consilieri nu sunt plătiți pentru 

distribuirea produselor de investiții și, prin urmare, există o probabilitate mai mare să ia decizii care 

sunt complet în interesul tău, și nu al lor. 

 Serviciile de investiții complet automatizate (roboadvisors) nu numai că oferă sfaturi de 

investiții automatizate, ci se bazează exclusiv pe internet pentru a-și coopta clienții și a-și înființa 

conturile. Nu există întâlniri față în față. Depozitele, retragerile, transferurile, raportarea (și, desigur, 

administrarea investițiilor în sine) sunt gestionate electronic, prin intermediul unui dispozitiv web sau 

mobil. Înainte să continuăm, trebuie să-mi lămuresc potențialul conflict de interese. Ocup funcția de 

director de investiții al Wealthfront, o firmă de consultanță în investiții complet automatizată. De 

asemenea, fac parte din comitetul de investiții al Rebalance, o firmă de consultanță care permite, într-o 

anumită măsură, contactul telefonic cu un consilier uman. 

  Serviciul automat pregătește portofolii diversificate, alocate între mai multe clase de active, 

adecvate nevoilor clienților individuali. Prin simplificarea canalului care intermediază administrarea 

investițiilor, serviciile de investiții automatizate sunt capabile să reducă drastic comisioanele, percepând 

un sfert de procent (25 puncte de bază), chiar și pentru conturile mici, de până în 500 de dolari. Cei din 

generația millennials sunt deosebit de atrași de astfel de servicii. Sunt obișnuiți să se aboneze la toate 

serviciile pe cale electronică. Mulți tineri consideră că a fi nevoiți să vorbească cu un consilier este ceva 

negativ. Ei tind să definească serviciul în termeni de comoditate, mai degrabă decât de interacțiune. 

 Procesul începe cu un chestionar online. Clientul este întrebat despre salariul său, situația 

fiscală, activele și gradul de îndatorare, dacă există. Apoi, este rugat să furnizeze informații cu privire 

la obiectivele investiționale și să răspundă la o serie de întrebări prin care i se evaluează apetitul de risc 

și disponibilitatea temperamentală de a-și asuma volatilitatea pieței. Consilierul află dacă fondul de 



investiții este dedicat economiilor de pensie sau dacă are un alt scop specific, cum ar fi acumularea 

avansului pentru locuință sau crearea unei plase de siguranță în caz de îmbolnăvire. Cu cât răspunsurile 

clientului la întrebările atitudinale sunt mai puțin consistente, cu atât individul este mai puțin tolerant 

la risc. Matricea generală de risc combină atât scorurile obiective, cât și cele subiective și acordă o mare 

importanță componentei care reflectă aversiunea față de risc. Această abordare tinde să compenseze 

tendința persoanelor (în special bărbați) de a-și supraestima adevăratele toleranțe la risc. 

 Clientul este încurajat să conecteze orice alte conturi de economii, pensii și investiții la serviciul 

automat. Acest lucru permite serviciului să ofere sfaturi în concordanță cu situația financiară totală a 

individului. Conectarea tuturor conturilor financiare ale unui client va permite, de asemenea, 

consilierului automat să ofere o planificare financiară, precum și servicii de gestionare a investițiilor. 

Serviciul automat este capabil să sfătuiască clientul cu privire la cuantumul economiilor necesare în 

timp pentru îndeplinirea obiectivelor individuale de pensionare. Colectarea datelor în programele de 

planificare financiară se face pe cale electronică. 

 Datele din conturile financiare și comportamentul investițional din trecut au tendința de a 

reflecta practicile de cheltuire și atitudinile reale ale unei persoane față de risc și de a fi mult mai exacte 

decât informațiile pe care cineva le-ar putea furniza unui consilier financiar tradițional. Pe baza acestor 

informații, serviciul automat atribuie un scor de risc, care este utilizat în selecția unui portofoliu optim 

din setul de oportunități eficiente de portofolii posibile. Teoria modernă a portofoliului, așa cum este 

descrisă în Capitolul 8, este utilizată pentru a alege mixul optim de investiții. 

 Există mai multe aspecte ale administrării investițiilor la care un consilier automat se poate 

dovedi mai eficient decât un consilier tradițional, față în față. Majoritatea portofoliilor automatizate sunt 

alcătuite exclusiv din fonduri indexate. Sunt utilizate doar fondurile indice cu cel mai mic cost și sunt 

accesate prin ETF-uri. Consilierii automatizați pot crea programe prin care se asigură că portofoliul 

clientului este reechilibrat automat, pentru a menține nivelul de risc al participațiilor în concordanță cu 

preferințele clientului. Reechilibrarea poate fi adesea realizată prin investiții de dividende sau prin 

alocarea de noi depozite de numerar în clasele de active care au devenit subponderale. O procedură 

automatizată poate determina cu ușurință când este cazul reechilibrării și cum ar trebui implementată 

aceasta. 

 Fondurile indice utilizate de consilierii automatizați sunt deja eficiente din punct de vedere 

fiscal, deoarece fondurile sunt pasive și nu realizează câștiguri de capital la fel ca managerii activi. 

Colectarea pierderilor fiscale (CPF) poate contribui semnificativ la randamentul după impozitare al 

investitorului. În timp ce consilierii tradiționali oferă acest serviciu investitorilor bogați, consilierii 

automatizați, prin monitorizarea continuă a portofoliilor, pot colecta pierderile mult mai eficient și pot 

pune tehnica la dispoziția unei clientele mult mai mari. 



 CPF este bijuteria coroanei gestionării impozitelor. Aceasta presupune vânzarea unei investiții 

care se tranzacționează în pierdere și înlocuirea ei cu o investiție extrem de bine corelată, dar nu identică. 

Acest lucru îți permite să păstrezi caracteristicile de risc și randament ale portofoliului tău, generând în 

același timp pierderi care pot fi utilizate pentru reducerea impozitelor curente. 

 Deși colectarea pierderilor fiscale nu face decât să-ți amâne impozitele, economiile fiscale 

generate pot fi reinvestite și se pot acumula cu timpul. Drept urmare, aproape întoteauna, este mai bine 

să-ți plătești impozitele mai târziu decât mai devreme. În plus, rata finală a impozitului pentru câștigul 

de capital pe termen lung pe care o plătești pentru o bază scăzută va fi mai mică decât rata de impozitare 

de care beneficiezi dacă colectezi o pierdere de capital pe termen scurt. Mai mult, dacă portofoliul este 

deținut pentru a fi moștenit ulterior de urmașii tăi sau este utilizat pentru o contribuție caritabilă, 

impozitul poate fi evitat permanent. 

 Colectarea pierderilor fiscale presupune trecerea de la un set de active la altul, pentru a realiza 

pierderi fiscale. Dar strategia este pe deplin compatibilă cu indexarea tradițională. În exemplul următor, 

voi folosi S&P 500 ca indicator de piață. (Aceeași strategie poate fi utilizată pentru un indicator bursier 

total, cum ar fi indicele Russell 3000.) Putem reproduce comportamentul S&P 500 deținând un eșantion 

de 250 de acțiuni. Acestea sunt alese pentru a copia industria și compoziția dimensiunii indicelui, 

reducând în același timp erorile de urmărire între eșantion și indicele general. 

 Acum, să presupunem că acțiunile companiilor farmaceutice mari au scăzut ca valoare. S-ar 

putea să vrei să vinzi Merck, pentru a realiza o pierdere, și să cumperi Pfizer, pentru a reuși să urmărești 

în continuare indicele. Sau, în cazul în care s-ar deprecia acțiunile producătorilor de autovehiculele, ai 

putea vinde Ford și cumpăra General Motors. Automatizând procesul, poți căuta în continuu pierderi 

de realizat. Colectarea pierderilor fiscale poate adăuga o sumă semnificativă la randamentul anual după 

impozitare al investitorului. 

 Pierderile generate de vânzarea pozițiilor cu pierderi nerealizate pot contrabalansa orice 

câștiguri realizate în celelalte părți ale portofoliului. Să presupunem, de exemplu, că un investitor a 

realizat câștiguri dintr-o tranzacție imobiliară, cum ar fi vânzarea unei case. Sau să zicem că a realizat 

câștiguri dintr-un fond mutual gestionat activ sau dintr-un fond multifactor beta inteligent, precum cele 

descrise în Capitolul 11. Colectarea pierderilor fiscale permite unui investitor să evite impozitul, altfel 

obligatoriu, iar pierderile fiscale nete de până la 3.000 de dolari pot fi deduse din venituri. Tehnica este 

perfect compatibilă cu indexarea pe scară largă și poate oferi beneficii fiabile investitorilor. Programele 

de calculator sunt cele mai potrivite metode de maximizare a beneficiilor CPF. Prin monitorizarea 

portofoliilor 24 de ore din 24, consilierul automat poate profita de scăderile temporare de pe piață4. 

 
4 Chiar dacă nu folosești un consilier automat, poți să-ți colectezi singur pierderile. De exemplu, dacă 

prețul ETF-ului de pe piețele emergente MSCI a scăzut, îl poți vinde și cumpăra un ETF Vanguard 



 Pe lângă serviciile complet automatizate, există și servicii hibrid, care utilizează tehnologia 

pentru a facilita anumite funcții, permițând, de asemenea, un contact individual limitat cu un consilier 

uman. Vanguard Personal Advisory Services oferă servicii de gestionare a portofoliului care utilizează 

atât investiții indexate cu costuri reduse, cât și fonduri administrate de Vanguard. Vanguard oferă 

clienților posibilitatea de a vorbi direct cu un consilier, fie prin telefon, fie prin apel video. Contactul 

uman are un preț, deoarece acest serviciu percepe investitorilor o taxă anuală de gestionare de 30 de 

puncte de bază (30/100 dintr-un procent), iar cerința minimă de investiție (50.000 de dolari) tinde să fie 

mai mare decât în cazul serviciilor complet automatizate. 

 Rebalance este o companie specializată în portofolii pentru pensii, avantajate fiscal. Dintre 

toate serviciile de portofoliu, acestea sunt cel mai puțin automatizate (portofoliile sunt selectate de un 

comitet de investiții). Ei subliniază avantajul de a avea un consilier dedicat, care este întotdeauna 

disponibil prin telefon. Taxa anuală este de 50 de puncte de bază, care este totuși mai mică decât 

onorariul obișnuit perceput de consilierii personali tradiționali. 

 Charles Schwab, principalul broker specializat în comisioane reduse, și-a introdus propriul 

serviciu de portofoliu, numit Schwab Intelligent Portfolios. Schwab solicită o investiție minimă de 

5.000 de dolari și selectează și rebalansează portofoliile în concordanță cu vârsta și obiectivele 

investitorului. Deși nu percepe nicio taxă explicită pentru serviciu, portofoliile conțin în principal 

fonduri sponsorizate de Schwab, cu raporturi de cheltuieli care sunt, în general, considerabil mai mari 

decât raporturile fondurilor indexate simple, ponderate prin capitalizare. Mai mult, investitorul trebuie 

să dețină o parte substanțială a portofoliului în numerar. Deși Schwab își descrie serviciul său ca fiind 

unul „automatizat”, este improbabil ca portofoliile selectate să fie în concordanță cu cele rezultate dintr-

un program automat optimizat. 

 

Câteva gânduri de final pentru plimbarea noastră 

 Am ajuns la capătul plimbării noastre. Să ne uităm în urmă pentru o clipă și să vedem pe unde 

am umblat. Este clar că abilitatea de a obține în mod constant performanțe peste medie este extrem de 

rară. Nici analiza fundamentală a fundației solide a valorii acțiunilor, nici analiza tehnică a înclinației 

pieței de a înălța castele de nisip nu pot produce rezultate fiabile superioare. Chiar și profesioniștii 

trebuie să-și ascundă fața de rușine atunci când își compară rezultatele de selecție a acțiunilor cu cele 

obținute prin metoda aruncării cu săgeți la țintă. 

 
EM, pentru a-ți menține expunerea. Întrucât cele două ETF-uri utilizează indici subiacenți diferiți, 
vânzarea nu se supune reglementărilor Fiscului. (n. a.) 



  Politicile raționale de investiții pentru persoane obișnuite trebuie dezvoltate în două etape. În 

primul rând, este extrem de important să înțelegi compromisurile între risc și randament disponibile și 

să-ți adaptezi procesul de selecție a activelor în funcție de temperamentul și cerințele tale. Partea a IV-

a a furnizat un ghid atent pentru această porțiune a plimbării, incluzând o serie de exerciții de încălzire 

referitoare la diferite aspecte, de la planificarea fiscală la gestionarea fondurilor de rezervă și oferind 

un ghid al alocării portofoliului pentru un ciclu de viață. Acest capitol a acoperit cea mai mare parte a 

plimbării pe Wall Street — trei pași importanți pentru achiziția de acțiuni comune. Am început prin a-

ți propune strategii raționale, aflate în concordanță cu existența unor piețe rezonabil de eficiente. 

Strategia de indexare este cea pe care o recomand cu cea mai mare ardoare. Cel puțin nucleul fiecărui 

portofoliu de investiții ar trebui indexat. Recunosc, totuși, că a spune majorității investitorilor că nu 

există nicio speranță de a depăși performanțele medii este ca și cum i-ai spune unui copil de șase ani că 

nu există Moș Crăciun. Le răpești tot farmecul vieții. 

 Celor care sunt contaminați incurabil de microbul speculațiilor, care insistă să-și aleagă singuri 

acțiunile în încercarea de a învinge piața, le-am oferit patru reguli. Șansele nu sunt de partea ta, dar este 

posibil să ai noroc și să dai lovitura. Sunt, de asemenea, foarte sceptic că poți găsi manageri de investiții 

care au talentul de a găsi acele bancnote de 100 de dolari rătăcite prin piață. Nu uita niciodată că 

performanțele anterioare nu sunt nicidecum un ghid fiabil pentru performanțele viitoare. 

 Investițiile seamănă puțin cu amorul. În ultimă instanță, este, de fapt, o artă, care necesită un 

anumit talent și prezența unei forțe misterioase, numită noroc. Într-adevăr, norocul poate fi responsabil 

de 99% din succesul celor foarte puțini care au depășit mediile. „Deși bărbații se măgulesc cu acțiunile 

lor mărețe”, scria La Rochefoucauld, „adesea, acestea nu sunt rezultatul unui plan excelent, ci al 

întâmplării”. 

Jocul investițiilor seamănă cu amorul într-o altă privință importantă. Este mult prea distractiv 

ca să renunți la el. Dacă ai talentul de a recunoaște acțiunile care au o valoare bună și arta de a recunoaște 

o poveste care va capta fantezia celorlalți, este un sentiment minunat să vezi că piața te răsplătește. 

Chiar dacă nu ești atât de norocos, regulile mele te vor ajuta să limitezi riscurile și să eviți o mare parte 

din durerea provocată uneori de joc. Dacă știi că vei câștiga, sau cel puțin că nu vei pierde prea mult, și 

dacă vei indexa măcar nucleul portofoliului tău, vei putea practica jocul cu mai multă satisfacție. Sper 

că, în cel mai rău caz, această carte te va face să te bucuri de joc. 

 



Un ultim exemplu 

 Printre aspectele care mi-au dat cea mai mare satisfacție în scrierea celei de-a douăsprezece 

ediții a acestei cărți s-au numărat multele scrisori primite de la investitori recunoscători. Ei mi-au 

povestit cât de mult au avut de câștigat pentru că mi-au urmat sfatul simplu, care a rămas același de 

peste patruzeci și cinci de ani. Aceste lecții atemporale presupun o diversificare largă, o reechilibrarea 

anuală, utilizarea fondurilor indexate și menținerea traseului ales. 

UN PORTOFOLIU LARG DIVERSIFICAT DE FONDURI MUTUALE (CU REBALANSARE 

ANUALĂ) A PRODUS RANDAMENTE ACCEPTABILE CHIAR ȘI ÎN PRIMUL DECENIU 

AL ANILOR 2000 

33% Venit fix (VBMFX) 

27% Acțiuni S.U.A. (VTSMX) 

14% Piețe internaționale dezvoltate (VDMIX) 

14% Piețe emergente (VEIEX) 

12 Trusturi de investiții imobiliare (VGSIX) 

 

100% Acțiuni S.U.A. (VTSMX) 

Sursa: Vanguard and Morningstar. 



 Primul deceniu al noului mileniu a fost unul dintre cele mai provocatoare perioade pentru 

investitori. Chiar și un fond total larg diversificat, dedicat exclusiv acțiunilor din S.U.A. a pierdut bani. 

Dar chiar și în acest deceniu oribil, dacă ai fi adoptat lecțiile atemporale susținute de mine, ai fi obținut 

rezultate satisfăcătoare. Graficul de mai sus arată că o investiție în VTSMX (Vanguard Total Stock 

Market Fund) nu a produs randamente pozitive în primul deceniu din anii 2000, deceniul „pierdut”. Să 

presupunem însă că un investitor și-a diversificat portofoliul cu un procent apropiat de cifra 

conservatoare sugerată de mine la pagina 383 pentru investitorii în jurul vârstei de 55 de ani. Portofoliul 

diversificat (rebalansat anual) ar fi produs o rentabilitate satisfăcătoare, chiar și în timpul uneia dintre 

cele mai îngrozitoare decade experimentate vreodată de investitori. Iar dacă investitorul ar fi folosit, de 

asemenea, echilibrarea costurilor în dolari, pentru a adăuga în mod constant, cu timpul, sume mici la 

portofoliu, rezultatele ar fi fost și mai bune. Dacă vei respecta regulile simple și lecțiile atemporale 

expuse în această carte, este posibil să o duci bine, chiar și în cele mai dificile vremuri. 
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