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ANALIZA FUNDAMENTALĂ A INSTRUMENTELOR 
FINANCIARE ÎN CONTEXTUL DIVERSELOR STILURI 

INVESTIŢIONALE

DANIEL MANAŢE, PAVĂL FĂRCAŞ

„Valoarea este un cuvânt cu multe înţelesuri”
Justice Brandeis

REZUMAT

Lucr a rea  dezvoltă  releva nţa  pentr u 
concluziile şi recomandările raportului de  
analiză fundamentală a unor factori contextuali 
precum şi a diferitelor stiluri investiţionale. Din 
categoria factorilor contextuali am dezvoltat 
aspecte legate de instrumentul financiar, preţul 
acestuia, momentul şi orizontul de timp al analizei 
şi persoana investitorului. Din categoria 
stilurilor investiţionale am trecut în revistă 
stilurile Valoare, Creştere şi Alpha, precum şi 
zonele de intersecţie cu obiectul cercetării 
fundamentale şi cu selecţia celor mai adecvate 
instrumente de lucru în economia raportului de 
analiză.

CUVINTE CHEIE

analiză fundamentală, stiluri investiţionale, rate 
de evaluare, criza subprime. 

I. FACTORI RELEVANŢI ÎN ANALIZA 
FUNDAMENTALĂ

Valoarea, ca şi concept economic, indiferent 
ice atribut i se ataşează , este influenţată de variaţia 

a patru factori: utilitate, raritate, dorinţă şi putere 
de cumpărare. În mod analog, analiza 
(fundamentală) a valorii unui instrument

iifinanciar presupune disecarea tot a patru factori
relevanţi: instrumentul financiar, preţul acestuia,
momentul şi orizontul de timp al analizei şi 
persoana investitorului (Graham şi Dodd, 1940).
Acţiunea acestor factori trebuie privită ca o 
înlănţuire logică de tipul: 

Instrumentul financiar Z ar trebui cumpărat 
cu preţul X, la momentul T, de către investitorul 
Y? 

Instrumentul financiar analizat necesită o 
abordare atât din prisma tipului său (ex. acţiuni, 
obligaţiuni, derivate, etc.), cât mai ales 
dintr-o perspectivă calitativă şi dintr-una 
contextuală.

Referindu-ne în continuare la acţiuni, 
soliditatea afacerii, viabilitatea produselor / 
serviciilor firmei şi poziţionarea lor pe piaţă,
sustenabilitatea creşterii şi a profiturilor, 
perspectivele sectorului economic şi al industriei 
u n d e  o p e r e a z ă  e m i t e n t u l ,  c a l i t a t e a  
managementului şi a resurselor umane sunt doar 
câteva din punctele obligatorii de urmărit. 

Cum multe din aceste aspecte sunt
calitative, subiectivismul analistului poate aduce
deservicii pe ansamblul raportului de analiză 
fundamentală, mai ales la partea de concluzii /
recomandări. Ne referim în special la 
cuantificarea riscului specific, de firmă, în 
contextul estimării costului capitalului 
folosind modelul CAPM extins (Pratt şi
Grabowski, 2008).

unde:
- k = rentabilitatea aşteptată a titlului evaluat;i

- R = rata fără risc;f

- β = coeficientul de volatilitate al titlului “i”;i

- P = (R – R ) = prima de risc a pieţei de capital, o R M f

măsură a riscului sistematic, nediversificabil, al
titlului;

- R = rentabilitatea aşteptată a pieţei de capital M

adecvate pe care este listat titlul evaluat;
- P  = prima pentru riscuri suplimentare, ce RS

poate avea mai multe componente, între care 
menţionăm: primele pentru dimensiune redusă
şi cea de risc nesistematic (de afacere/ specific 
firmei evaluate), etc.

RSRifi PPRk +×+= β
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ABSTRACT

The present work establishes the relevance
of certain contextual factors such as different
investing styles to the conclusions and
recommendations of the fundamental analysis
report. From the category of contextual
factors, aspects such as the financial instrument,
its price, the moment and time span of the
analysis and the investor's person have been
dwelled upon. From the category of investing
styles, the styles based on Value, Growth and
Alpha have been reviewed, as well as their
conjunction areas with the object of fundamental 
research and with the selection of the most
appropriate working tools for the economy of the 
analysis report.
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I . R E L E VANT FAC T O R S I N T H E
FUNDAMENTALANALYSIS

Value as an economic concept, is influenced
by the variation of four factors, in spite of

iany attribute associated to it utility , scarcity,
desire and purchasing power. Similarly, the
(fundamental) analysis of the value of a

iifinancial instrument consists of dissecting
four relevant factors as well: the financial
instrument, its price, the moment and the
time horizon of the analysis and the investor's
person (Graham and Dodd, 1940). The way these
factors act should be regarded as a logical
sequence like:

The Z financial instrument should be bought
at the X price at T moment by the investor
Y?

The financial instrument being analyzed
requires an approach based both on its type
(e.g. shares, bonds, derivatives, etc) as well as
mainly on a qualitative and contextual
perspective.

With reference to shares, the business
strength, the viability of the company's
products/services, their positioning on the
market, the growth and profits sustainability,
the perspectives of the economic sector and
of the industry in which the issuer operates, the
quality of management and of human resources
are only a few of the mandatory aspects to be
considered.

As many of these aspects are qualitative,
the analyst's subjectivity can negatively
impact the whole of the fundamental analysis
report, especially the conclusions and
recommendations part. We specifically refer to the
evaluation of the specific risk of the firm, in the
context of the estimation of the cost of equity,
using the extended CAPM model (Pratt and
Grabowski, 2008).

Where:
-k = the expected return of the evaluated sharei

-R = the risk-free ratef

-β = the volatility coeficient of the “i” sharei

- P = (R – R ) = the risk premium of the capitalR M f

market, an evaluation of the systemic risk of “i”
title, non diversifiable

- R = the expected return rate of the adequateM

capital market where the evaluated share is
listed

- P = the premium for extra risks that can haveRS

several components, such as: premiums for
small size and the one for non-systemic risk
(business / specific to the evaluated company),
etc.

RSRifi PPRk +×+= β
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O serie de studii academice (White et al. 
2003) au examinat relaţia dintre riscul de afacere 
şi informaţiile cuprinse în situaţiile financiare, iar
unele concluzii sunt utilizate de importanţi 
furnizori internaţionali de date şi informaţii pentru 
comunitatea investiţională (ex. coeficientul de
volatilitate beta, rata de rentabilitatea aşteptată pe 
sectoare/industrii şi/sau emitenţi, etc.). 

În dorinţa de a controla şi a limita pe cât 
posibil judecăţile prea subiective, Duff and 
Phelps, un important furnizor de consultanţă 
financiară şi informaţii utile investitorilor 
utilizează în cuantificarea riscului specific de 
firmă trei indicatori, care pot fi văzuţi atât ca
măsuri distincte ale riscului de afacere cât şi ca 
măsuri ale performanţei manageriale (Grabowski
şi King, 2009):

- marja operaţională (raportul dintre profitul
operaţional şi cifra de afaceri), având 
interpretarea: cu cât este mai mare, cu atât
riscul specific este mai scăzut;

- coeficientul de variaţie al marjei 
operaţionale (raportul dintre abaterea 
standard a marjei operaţionale şi marja 
operaţională medie a perioadei investigate),

- având interpretarea: cu cât este mai
mic cu atât riscul specific este mai 
scăzut;

- coeficientul de variaţie al rentabilităţii 
financiare ROE (raportul dintre abaterea 
standard a ROE şi ROE medie a perioadei
investigate), având interpretarea: cu cât este
mai mic, cu atât riscul specific este mai 
scăzut.

Preţul reprezintă alfa şi omega în judecarea 
unui plasament în acţiuni, judecata de valoare 
urmărind nu doar dacă se cumpără emitentul
potrivit ci şi dacă se plăteşte „preţul corect”. Vom
aminti că achiziţionarea unor emitenţi la preţuri 
considerate „chilipiruri” a fost şi este una din 
constantele investiţionale ale lui Warren Buffet, 
unul dintre cei mai de succes investitori din toate 
timpurile. 

Momentul se referă la data analizei şi poate 
avea un impact remarcabil asupra concluziilor 
analizei. Un emitent poate părea atractiv într-o 
anumită conjunctură economică iar câteva luni 
mai târziu să apară într-o lumină complet 
nefavorabilă datorită unor factori de influenţă 
macro sau microeconomici.

Revista de evaluare nr. 4(2)/2009

Graficul 1 - Variatiile procentuale ale indicilor BET-C şi EURONEXT, în perioada 
01.02.2009-31.01.2010 şi rata medie anuală a dobânzii obligaţiunilor de stat emise la începutul 

perioadei

Sursa: Buletine BVB, BNR
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Several academic studies (White et al. 2003)
have examined the relation between the business
risk and the information from the financial
statements, and some of the conclusions are being
used by important international data and
information providers for the investment
community (e.g. the beta volatility coefficient, the
expected rate of return on sectors/ industries and/
or issuers, etc.).

In the effort to control and limit as much
as possible the over subjective judgements,
Duff and Phelps, an important financial
consultancy and relevant investment information
supplier, uses three indicators to quantify the
company specific risk, which can be considered as
distinct measurements of business risk and
managerial performance (Grabowski and King,
2009):

- The operational margin (the ratio between
the operational profit and revenues), with
the following interpretation: the bigger it is,
the lower the specific risk is,

- The variation coefficient of the operational
margin (the ratio between the standard
variation of the

operational margin and the average
operational margin of the period under
valuation), that is: the smaller the
coefficient, the smaller the specific risk,

- The variation coefficient of the return on
equity ROE (the ratio between the standard
variation of ROE and the average ROE of
the period of reference), with the following
interpretation: the smaller the coefficient,
the smaller the specific risk.

The price represents the alpha and omega in 
judging a stock investment, the value judgment
behind it aiming not only at buying the right
issuer, but also at paying “the right price”. We
should mention that the acquisition of stocks
issuers at “bargain” considered prices was and still
is, one of the investing constants of Warren Buffet,
one of the most successful investors of all times.

The moment refers to the time of the analysis
and can have a remarkable impact on the findings
of the analysis. An issuer can appear as attractive
in a certain economic context and only several
months later to appear in a totally negative light
due to macro and microeconomic factors of
influence.

Chart 1 – Percent Change of Invexes BET-C and Euronext during February 1, 2008 –
January 31, 2010 and the Average Annual Interest Rate of Treasury Bonds issues at the 

Beginning of the Period

Source: Buletine BVB, BNR
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O firmă supraîndatorată pentru dezvoltare 
într-un mediu aparent stabil, cu dobânzi relativ 
scăzute, apare dintr-odată foarte riscantă la 
momentul unui blocaj al pieţei creditului, însoţit 
de condiţii mai dure de creditare sau de creşterea 
costurilor împrumuturilor. Orizontul de timp al
analizei poate schimba complet perspectiva
asupra instrumentului financiar, putând conduce
chiar la concluzii contrare.

În graficele 1 şi 2 s-au reprezentat variaţiile 
procentuale ale unui indice bursier al pieţei 
româneşti de capital, BET_C, a unui indice bursier
global european, EURONEXT şi rata medie a 

iiidobânzii titlurilor de stat . Pentru orizontul de
timp al analizei de 2 ani, achiziţia unor obligaţiuni 
de stat emise în ianuarie 2009 ar fi fost cea mai 
bună soluţie, de fapt singura care ar fi asigurat 
prezervarea capitalului  investit şi remunerarea la 
o rată minimă fără risc. Să notăm şi că investitorii 
în indicele BET_C ar fi suferit pierderi mult mai 
severe decât cei care ar fi preferat indicele 
EURONEXT. 

Dacă facem analiza pe o perioadă de numai un 
an, perspectiva se schimbă complet.

Nu numai că acţiunile ar fi fost o opţiune net 
superioară obligaţiunilor de stat, dar indicele 
românesc BET_C ar fi adus o remunerare net 
superioară investitorilor faţă de indicele
european.

Dacă ne referim la ultimul factor, persoana
investitorului, există aspecte binecunoscute care 
vor fi luate în considerare, cum ar fi: situaţia 
financiară a investitorului, obiectivele sale 
investiţionale şi toleranţa sa faţă de risc:

a) situaţia financiară a investitorului: ex. nu 
este recomandabil să angajezi în plasamente 
financiare riscante banii din fondul de pensie sau 
economiile strânse în timp pentru achiziţia unei 
case;

b) obiectivele sale investiţionale, în 
termeni de tip al rentabilităţii investiţionale, 
orizont investiţional: ex. se urmăreşte obţinerea 
unui venit regulat, rezonabil şi aproape sigur
(un model frecvent asociat pensionarilor
sau fondurilor de pensii) sau un câştig de capital 
într-un orizont bine definit de timp (un model
asociat tinerilor sau unor fonduri de acţiuni de 
creştere).

Revista de evaluare nr. 4(2)/2009

Graficul 2 - Variaţiile procentuale ale indicilor BET-C, EURONEXT, în perioada 
01.02.2008-31.01.2010 şi rata medie anuală a dobânzii obligaţiunilor de stat emise la începutul 

perioadei

Sursa: Buletine BVB, BNR
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An enterprise over-indebted due to
development efforts in an apparently stable
environment with relatively low interests rates,
suddenly becomes very risky at the time of a
blockage on the credit market followed by tougher
crediting conditions or by the increase in the costs
of lending. The time horizon of the analysis can 
completely overturn the perspective over the
financial instrument, generating even contrary
conclusions.

Charts 1 and 2 are presenting the percentual
variations of a Romanian Stock Exchange index –
BET - C, of a global stock index – EURONEXT,

iiiand the average interest rate of treasury bonds .
For the 2 years time span of the analysis, the
acquisition of treasury bonds, issued in January
2009 would have been the best solution, in fact the
only one which would have provided the
preservation of invested capital and the
remuneration at a minimal, risk-free rate. One
could also note that the investors in the BET-C
index would have experienced much more severe
losses than those that would have preferred the
EURONEXT index.

If we elaborate our analysis for a period of
just one year, the perspective changes completely.

Not only, stocks would have been a far
more superior option to the treasury bonds,
but the Romanian BET-C index would have
generated a far more superior earning for
the investors, compared to the European
index.

If we consider the last factor, the person of
the investor , there are well known aspects that
shall be taken into consideration, such as: the
investor's financial state, his investing objectives
and his risk tolerance:

a) the investor's financial state: e.g. it is not
recommended to invest money from the pension
fund or the savings for the acquisition of a house in
risky financial placements;

b) his investing objectives in terms of
investment return, investing time span: e.g. the
gain of a regular, reasonable and almost sure
income is pursued (a frequent pattern, associated
to retired people and pension funds) or a capital
gain in a well defined time span (a pattern
associated to young people or to certain growth
stock funds).

Chart 2 – Percent Change of Invexes BET-C and Euronext during February 1, 2009 – 
January 31, 2010 and the Average Annual Interest Rate of Treasury Bonds issues at the 

Beginning of the Period

Source: BVB, BNR Bulletins

113



Mărimea orizontului investiţional este 
esenţială, şi, alături de orizontul analizei,  este 
unul dintre cei mai importanţi factori de 
considerat în analiza fundamentală. Pentru
speculatorii cu deţineri de până la un an, şi pentru 
investitorii cu deţineri de minimum 3 ani,
perspectiva temporală asupra industriilor este 
extrem de relevantă. În tabelul 1 exemplificăm cu
topurile temporale la unul şi trei ani realizate la 
începutul lui 2010, pe baza variaţiilor procentuale
ale indicilor industriilor nord americane, primele 
5 poziţii.

Clasamentul la un an este dominat de sectoare 
ciclice (materiale, industrii, tehnologii, 

ivdiscreţionare , etc.), care cresc mai puternic decât 
piaţa în perioadele de revenire economică.
Aceleaşi industrii au însă o contracţie mai 
pronunţată în perioadele de declin economic decât 
industriile defensive (utilităţi, sănătate, telecom, 
etc.), de exemplu. În cazul unui orizont 
investiţional de trei ani, de exemplu, pariul cel mai
bun ar fi fost pe utilităţi. 

Aceste modele de evoluţie, evidenţiate 
pentru industriile ciclice, cele non-ciclice 
sau cele defensive trebuie înţelese şi extrapolate, 
în funcţie de conjunctura economică şi 
outlookul de interes specific (global, regional sau 
local). 

Analistul lucrează prin interpretarea 
suprapunerii ciclului bursier peste ciclul
economic, cheia fiind identificarea corectă a 
poziţiei în aceste cicluri a unor sectoare, şi implicit 
a titlurilor emise de firmele din aceste sectoare pe 
pieţele de capital. 

Sectoarele Financiare şi cel de Tehnologii 
sunt aşa numiţii „tauri timpurii” (early bulls) şi 
sunt primele care profită de revenirea  
economică, încă de la punctul de minim al 
c i c l u l u i  e c o n o m i c .  S u n t u r m a t e d e

Telecom şi Industriile de valoare adăugată mare, 
care sunt „tauri intermediari” (middle bulls) 
având raliuri de creştere în perioada medie de 
revenire economică.

Materialele, Energia şi Industriile de bază,
sunt mai degrabă „tauri întârziaţi”, declanşarea 
creşterii semnificative apărând aproape de 
apogeul creşterii ciclice economice.

Înainte de a parcurge vârful creşterii
economice se manifestă un raliu pozitiv al 
sectoarelor Sănătate şi Bunuri de consum, care pot 
fi considerate şi „urşi timpurii”. Utilităţile 
reprezintă un sector tip „urs intermediar”, care se
contractă bursier în zona maximului economic. În 
mijlocul declinului economic sectoarele 
Financiare şi Discreţionare joacă rolul de „urşi 
întârziaţi”, contractându-se bursier, ca un
preludiu al minimelor bursiere viitoare.

Exemple de elemente de urmărit, în afara 
sectoarelor şi industriilor, sunt: şomajul, în 
aspectele sale importante (ex. rata creării de noi 
locuri de muncă în zonele geopolitice de interes 
pentru afacerea analizată), cererea de materii
prime şi materiale, consumurile energetice, indicii 
de transport şi comenzile de transport, sentimentul 
de piaţă al investitorilor/ antreprenorilor, etc.

c) toleranţa sa la risc: un investitor cu 
toleranţă mare la risc acceptă mai uşor deprecierea 
mai mare a capitalului investit comparativ cu unul 
cu toleranţă redusă la risc; în schimb, primul va
dori un câştig mai mare, proporţional cu riscul 
superior asumat. 

Unii analişti au accentuat însă şi importanţa 
gradului de diversificare al investitorului înainte 
de eventuala achiziţie (Sabal, 2007). La bază stă 
ipoteza corelaţiei dintre mărimea costului specific 
al capitalului şi gradul de diversificare propriu 
unui anumit investitor în sensul că un investitor 
diversificat ar putea accepta o rată de rentabilitate 

Revista de evaluare nr. 4(2)/2009

Tabel 1 - Top 5 Cele mai performante industrii nordamericane*

Numele industriei
Procentul de variaţie

într-o perioadã de un an
Numele industriei

Procentul de variaţie

într-o perioadã de 3 ani

DJ US Automobiles Index 365,76% DJ US Electricity Index 36,82%

DJ US Forestry & Paper Index 300,63% DJ US Specialty Chemicals Index 35,.25%

DJ US Paper Index 300,63% DJ US Brewers Index 24,74%

DJ US Full Line Insurance Index 207,67% DJ US Aerospace & Defense Index 24,05%

DJ US Automobiles & Parts Index 199,58% DJ US Coal Index 22,11%

*Sursa www.bigcharts.marketwatch.com

114



The Valuation Journal no 4(2)/2009

The length of the investing time horizon is
essential, and, along with the time spam of the
analysis, is one of the most important factors to be
considered in the fundamental analysis. For
speculators that have placements for up to a year
and for investors with placements for three years
minimum, the time perspective on industries is
extremely relevant. In the table 1 we are
exemplifying the time rankings at one and three
years done at the beginning of 2010 based on
percentual variations of north-American
industrial indexes, top 5 positions:

The one-year ranking is dominated by
cyclical sectors (materials, industrial ,

ivtechnological, discretionary , etc), that grow
faster than the overall market during periods of
economic recovery. But, the same industries
experience a sharper contraction during periods of
economic decline than, for example, defensive
industries (utilities, health, telecom, etc.). So, we
can say, for example, that the best bet for a three
year investment horizon would have been on
utilities.

These evolution patterns, highlighted for
cyclical, non-cyclical or defensive industries,
have to be understood and extrapolated according
to the economical context and to the outlook of
specific interest (global, regional or local).

The analyst works by interpreting the
overlapping of the stock market cycle over the
economic cycle, the key being the correct
identification of certain sectors' position over
these cycles and, subsequently, of the titles issued
by the companies form these sectors on equity
markets.

The Financial and Technological sectors are
the so-called “earlybulls” and are the first to profit
from the economical come-back, even from the
lowest point of the economic cycle. They are

followed by Telecom and High Value-added
Industries, called “middle bulls” that experience
rallies during the middle part of the economical
recovery.

Materials, Energy and Basic Industries, are
rather “delayed bulls” for which the significant
increase is triggered close to the peak of the
cyclical economic growth.

Before the ending of the economic growth
peak, there is a positive rally of the Health
and Consumer Goods sectors that can be
considered to be “early bears”. Utilities are an
“intermediate bear” type of sector, that contract
on the stock market during the period of
economic boom. In the middle of the economic
decline, the Financial and Discretionary
Sectors play the role of “delayed bears”, by
contracting as a prelude to the future stock
markets lows.

As examples of elements to be pursued,
besides sectors and industries, there are:
unemployment, in its important aspects (e.g. the
rate of new jobs creation in the geo-political areas
of interest for the business under scrutiny), the
demand in raw materials, the energy consumption,
the transportation indexes and transportation
orders, the overall market state-of-mind of
investors/entrepreneurs, etc.

c) his risk tolerance: an investor with a high
degree of risk tolerance accepts more easily a
higher depreciation of the invested capital
compared to one that has a low risk tolerance; vice
versa, the first one will expect a higher return,
according to the higher level of risk he took.

Some of the analysts also highlighted the
importance of the investor's degree of
diversification before a potential acquisition
(Sabal, 2007). This is based on the assumption of
correlation between the specific cost of capital

Tabel 1 - Top 5 Best Performing North-American Industries*

Industry Name
Percent Change over

one year period
Industry Name

Percent Change over

three years period

DJ US Automobiles Index 365.76% DJ US Electricity Index 36.82%

DJ US Forestry & Paper Index 300.63% DJ US Specialty Chemicals Index 35.25%

DJ US Paper Index 300.63% DJ US Brewers Index 24.74%

DJ US Full Line Insurance Index 207.67% DJ US Aerospace & Defense Index 24.05%

DJ US Automobiles & Parts Index 199.58% DJ US Coal Index 22.11%

*Source www.bigcharts.marketwatch.com
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mai scăzută pentru instrumentul Y decât un 
investitor nediversificat.

Sunt însă şi aspecte mai puţin relevante  
pentru analiza fundamentală în sine, cum ar fi
capacitatea investitorului de înţelegere a
caracteristicilor de risc şi rentabilitate specifice
instrumentelor financiare sau de a-şi asuma riscuri 
economice în procesul investiţional (gradul de 
sofisticare).

II. IMPACTUL STILURILOR 
INVESTIŢIONALE ASUPRA ANALIZEI 
FUNDAMENTALE 

Calitatea analizei fundamentale rezidă şi în 
înţelegerea profundă a resorturilor ascunse ale 
diferitelor stiluri investiţionale şi realizarea unui 
acord fin între instrumentarul de analiză,
obiectivele investiţionale. Vom trece în revistă 
câteva din principalele stiluri investiţionale şi 
vom evidenţia aspecte de interes pentru analiza 
fundamentală.

Stilul Valoare (Value Investment Style): 
preocuparea principală a investitorilor vizează 
preţul de achiziţie înaintea înţelegerii 
perspectivelor de creşterea ale emitentului. 
Aceasta constă în a cumpăra cu cât mai puţini lei 
azi, un leu de profit viitor în firma respectivă, sau
să cumperi cât mai ieftin o firmă cu active
valoroase.

Ipoteza principală de lucru este aceea că 
profiturile viitoare au tendinţa să revină în timp la 
o valoare istorică medie sau mediană, chiar dacă la 
data achiziţiei sunt mai reduse, cu efect în 
tranzacţionarea la multiplii scăzuţi la data 
achiziţiei. Se presupune astfel că şi multiplii vor 
avea o expansiune similară sau chiar mai 
puternică.

O altă ipoteză este că, în general, 
comunitatea investiţională are mai degrabă
tendinţa să aibă o reacţie exagerată la ştirile  
foarte proaste (la extremă fiind panica) sau la 

cele foarte bune (la extremă fiind lăcomia), astfel 
că titlurile percepute cu probleme sunt supra -
vândute (over -  sold), iar cele percepute ca fiind
pe val ajung să fie supra - cumpărate (over -
bought). Multiplii unor firme ajung astfel să cadă 
mai mult decât ar presupune starea lor financiară 
şi poziţia lor pe piaţă.

O serie de studii empirice au arătat că, pe
termen lung, stilul Valoare poate asigura o 
rentabilitate în exces faţă de cea a pieţei, în 
special pe segmentul firmelor având capitalizare
bursieră (Bodie şi Kane, 2005). De interes 
pentru analist sunt însă cele trei substiluri 
aferente:

- sub-stilul multiplu P/E scăzut (low P/E):
vizează identificarea unor acţiuni cu 
multipli de profit scăzuţi, în general în 
industrii cum sunt cele defensive, ciclice sau 
în contracţie, 

- sub-stilul contrar (contrarian): sunt căutaţi 
emitenţi care au aparent probleme serioase, 
cel puţin de imagine, şi majoritatea 
investitorilor urmăresc să scape de aceste
titluri în timp ce investitorul contrar le
cumpără mizând pe o revenire bazată pe 
ciclurile economice; un exemplu local
potrivit este titlul IMPACT, listat la
categoria I-a BVB, care a înregistrat minime 
incredibile la începutul lui 2009, pe fondul 
unor anumite probleme particulare, 
accentuate de declinul pieţei imobiliare, dar 
care a revenit la fel de spectaculos într-o 
perioadă scurtă, având un raliu al P/E de 
excepţie fără rezultate financiare
concludente;

- sub-stilul r andament r idicat (high
yield): se caută emitenţi cu randament 

vridicat al dividendului şi un istoric 
relevant sub acest aspect având în vedere 
faptul, că pe termen lung, randamentul
dividendului a constituit o proporţie 
importantă a rentabilităţii totale a  
acţiunilor. 
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*P/E calculat pe baza ultimelor 4 profituri trimestriale raportate
**P/E calculat pe baza profitului estimat de societate pentru 2009 în BVC 

Sursa: IFB Finwest SA

Emitentul P/E
*
03.2009 P/E

*
02.2010 P/E

*
03.2009 P/E

**
02.2010

IMPACT 3,4 252,3 0,16 48,68

Creşterea 74,2x 304,2x
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and the diversification degree specific to a
certain investor, in the sense that a diversified
investor could accept a lower rate of return
for the Y instrument than an undiversified
investor.

There are also aspects less relevant for
the fundamental analysis itself, such as the
investor's capacity to understand the risk
and return specific characteristics of the
financial instruments or to take on economical
risks in the investment process (degree of
sophistication).

II. THE IMPACT OF INVESTMENT
STYLES ON FUNDAMENTAL
ANALYSIS

The quality of the fundamental analysis
also resides in the deep understanding of
the hidden mechanisms of different investment
styles and in the achievement of a subtle
tuning between the tools of analysis and the
investment objectives. We shall revise some
of the main investment styles and we shall
highlight points of interest for the fundamental
analysis.

The Value Investment Style – the
investor's main concern regards the acquisition
price before understanding the growth
perspectives of the issuer. This consists in
buying for as few of today's lei a future leu
in profit of the mentioned company or buying
as cheap as possible a company with valuable
assets.

The main working assumption is that future
profits have the tendency to return over time to an
average or median historical value, even if at the
time of acquisition they are smaller, with
influence in the transactions at low multipliers at
the time of acquisition. Thus, it is presumed that
even the multipliers shall have a similar expansion
or even stronger.

Another hypothesis, is that, usually, the
investing community rather tends to over-react to
very bad news (to the extreme - panic) or to very
good ones (to the extreme - greed), so that the title
shares perceived as problematic are over-sold and
the ones considered as on-a-roll become over-
bought. Thus, the multipliers of some companies
fall more than their financial status or market
share should indicate.

Several empirical studies have revealed that,
on the long run, the Value Investment Style can
provide a return superior to the one of the market,
especially on the small cap segment (Bodie and
Kane, 2005). For the analyst, the three associated
sub stiles are of interest:

- The low P/E sub-style: aims at identifying
stocks with low profit multipliers, in
industries such as defensive, cyclical or
contracting;

- The contrarian sub style: looks for
issuers that apparently face serious
problems, at least with their image,
and the majority of investors looks
for a way to get rid of their stocks, while
the contrarian buys them betting for a
come-back based on the economic
cycles; a proper local example can be the
IMPACT stock, listed on the category I of
BSE, that registered incredible minimums
at the beginning of 2009 due to certain
internal problems, exacerbated by the
decline of the real-estate market, but which
had a similarly spectacular come-back in a
short period of time with an exceptional
P/E rally without any conclusive financial
results;

- The high yield sub-style: looks for
vthe issuers with a high dividend return

and a re levan t h i s to ry on th i s
aspect, considering that, in the long run,
the dividend return represented an
important part of the total return of the
stocks.

*P/E estimated based on the 4 last reported quarterly profits
**P/E calculated based on the profit budgeted by the company for 2009 

Source: IFB Finwest SA

Issuer P/E *
03.2009 P/E *

02.2010 P/E*
03.2009 P/E **

02.2010

IMPACT 3.4 252.3 0.16 48.68

Growth 74.2x 304.2x
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Stilul Creştere (Growth Investment Style):
focalizarea în acest stil este spre perspectivele de 
creştere ale afacerii - vânzări/profituri în ideea că 
dacă un emitent are o creştere constantă 
sustenabilă a profiturilor, atunci şi preţul acţiunii 
va creşte cu aceeaşi rată.

Investitorii care adoptă acest stil acceptă să 
plătească preţuri cu atât mai ridicate pentru o 
acţiune cu cât perspectivele de creştere a 
profiturilor pe acţiune (EPS) sunt mai bune. 
Acţiunile de creştere se tranzacţionează la 
multiplii ridicaţi, fie de profit (P/E), fie de capital 
propriu (P/BV), fie de cifră de afaceri (P/S). Dacă 
creşterea previzionată a EPS nu este cea aşteptată,
multiplii se pot contracta proporţional cu 
contracţia profitului pe acţiune.

Sub-stilurile principale ale Creşterii sunt
următoarele: 

- impu lsu l p r ofit u r ilor (earn ings
momentum): vizează emitenţi care au 
salturi apreciabile în profiturile perioadei 
raportate faţă de perioada similară a anului 
precedent (ex. profit T3 2009 / profit T3 
2008); ratele potenţiale de creştere “g” ale 
acestor firme sunt mai ridicate decât ale 
firmelor aflate în stadiu de creştere stabilă 
sau croazieră;

- creştere stabilă (consistent growth):
ceea ce se urmăreşte sunt emitenţi cu 
profituri consistente, stabile pe termen 
lung, fără surprize mari; ratele potenţiale 
de creştere “g” ale acestor firme sunt 
medii dar sustenabilitatea profiturilor 
justifică în ochii investitorilor preţuri 
ridicate de tranzacţionare, şi, deci, multipli
ridicaţi. 

În efectuarea judecăţilor de valoare pe 
multiplii de profit, elemente de referinţă sunt 
media şi mediana istorică a multiplilor. După 
raliuri puternice, cum am văzut pe toate pieţele de 
capital în perioada aprilie - noiembrie 2009,
multiplii de profit au crescut în general mai repede 
decât creşterea EPS. Din acest motiv, comparaţia 
procentului de revenire a cotaţiilor de la minime 
cu procentele de revenire a profiturilor este 
necesară.

Aplatizarea creşterii abrupte a multiplilor 
semnalează şi necesitatea de a căuta emitenţi cu 
perspective cât mai bune de creştere a EPS peste
aşteptările analiştilor deoarece după raliuri, 
creşterea aşteptată a cotaţiilor va avea mai degrabă 

capacitatea de creştere organică a afacerilor decât 
aşteptările investitorilor de creştere a preţurilor de 
tranzacţionare. 

Cunoscând aceste aspecte, analistul îşi 
poate rafina şi adapta instrumentele de lucru
când se adresează, fie unor clienţi adepţi ai 
stilului Valoare, fie unor clienţi adepţi ai stilului 
Creştere.

Stilul Alfa (Alpha Investment Style): una
dintre dilemele investitorilor sofisticaţi moderni 
vizează dificultatea alegerii între cele două 
strategii investiţionale de bază: activă vs. pasivă 
(active vs. passive). În timp ce în primul caz, 
investitorii fac judecăţi de valoare şi folosesc 
instrumente şi stiluri adecvate cu scopul de a 
obţine o rentabilitate superioară pieţei, în al doilea 
caz se urmăreşte pur şi simplu piaţa, mai concret 
un indice reprezentativ luat drept jalon 
(benchmark) în ideea că pe termen lung şi în mod 
repetat nu poţi “bate” piaţa.

Stilurile Valoare şi Creştere fac parte evident 
din categoria strategiilor active şi sunt parte a ceea 
ce denumim managementul activ de portofoliu. 
La polul opus se află stilul bazat pe indexare 
(indexing) în care se selectează un indice jalon, a 
cărui rentabilitate aşteptată ne satisface şi se 
copiază/reproduce în portofoliul investitorului. În 
acest caz, contribuţia analistului se poate axa pe 
analiza rentabilităţilor istorice şi aşteptate ale unor 
indici diverşi, corelat cu elementele cum ar fi
obiectivele investiţionale.

Mai interesant este însă să exemplificăm o 
variantă mai complexă de stil activ, ce poate fi 
combinată în variante de creştere sau de valoare: 
stilul alfa. Iniţial, căutarea lui urmărea mai 
degrabă să faciliteze întocmirea unor clasamente 
în rândul managerilor activi, şi, respectiv să 
compare diverse portofolii, instrumente sau chiar 
stiluri, în sensul unui clasament în funcţie de 
mărimea lui . În timp, putem spune că atenţia 
concentrată în primul rând pe acest parametru a 
condus la definirea unui stil investiţional având ca 
obiectiv maximizarea parametrului pentru
portofoliul deţinut. 

Acţiunile cu α pozitiv şi cât mai mare sunt 
incluse în portofoliu în ipoteza că sunt 
subevaluate. Alfa este o măsură a rentabilităţii în 
exces a unui instrument financiar de capital, de ex. 
o acţiune, comparativ cu rentabilitatea aşteptată 
pentru titlul respectiv pe baza coeficientului său 
de volatilitate în raport cu piaţa etalon, ţinând 
cont şi de rata fără risc. 
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The Growth Investment Style: the focus
of this style is towards the growth perspectives
of the business - sales/ profits, on the matter
that a constant sustainable growth of an
issuer's profits will generate an increase
in the price of shares at a similar rate.

The investors that adopt this style agree
to pay the higher prices for a share, the better
are the perspectives of net earning increase per
stock unit (EPS). The growth shares are sold at
high multipliers, be it profit (P/E), equity (P/BV)
or revenue (P/S). If the expected growth of EPS is
not of the expected value, the multipliers can
contract in proportion to the contraction of profit
per share.

The sub-styles of the Growth Investment Style
are the following:

- The earnings momentum: aims at the
issuers that experience significant leaps
in profits for the period compared to
the similar period of the precedent year

rd rd(e.g. profit 3 Q 2009 / profit 3 Q 2008); the
“g” potential growth rates for these
companies are higher than for the
companies in the status of consistent growth
or cruise;

- The consistent growth: the issuers with
significant profits, stable on the long run,
free of any big surprises, are targeted; the
“g” potential growth rates for these
companies are average, the profits
sustainability, justifies for the investors the
high transaction prices and, by this, the high
multipliers.

In making value judgments on profit
multipliers, the references are the historical
average and the median of multipliers. As
seen on every capital market in the April
2009 -November 2009 period, after strong
rallies, the profit multipliers have generally
increased faster than the increase in EPS.
Based on this, the comparison between the
percentage of share come-backs from minimums
and the percentage of profit come-backs is
needed.

The lowering of the abrupt increase of
multipliers also shows the need to seek
issuers with perspectives if EPS increase as
high as possible over the analyst's expectations,
because after rallies, the expected quotation
growth will rather reflect the capacity of the
businesses' organic growth than of the

investor's expectation of growth for the selling
price.

By knowing these aspects, the analyst
can refine and adapt his tools in addressing,
either Value style customers or Growth style
ones.

The Alpha Investment Style: one of the
modern sophisticated investors' dilemmas
relates to the difficulty in choosing between the
two basic investment strategies: active vs.
passive. While in the first case, the investors make
value judgments and use tools and proper styles,
in the attempt to obtain a return superior to the one
of the market, in the second case the market is
simply followed, specifically a representing index
is considered as benchmark, on the account that on
the long run and repeatedly, you cannot “beat” the
market.

Obviously, the Value and Growth styles
belong to the actives strategies category,
and are a part of what we call active portfolio
management. On the opposite side, there is the
Indexing style, in which a benchmarking
index is selected, whose expected return is
satisfying and it is copied/reproduced in the
investor's portfolio. In this case, the analyst's
contribution can consist of the analysis of
historical and expected returns of several indexes,
in correlation to elements like investment
objectives.

But it is even more interesting to exemplify
a more complex variation of active style
that can be combined in growth or value
variants: the Alpha Style. Initially, the search
for aimed mainly at facilitating the
establishment of rankings among active
managers, and to compare different portfolios,
tools or even styles, in the sense of a ranking
according to the size of . In time, one may say that
the focus on this parameter led to the defining of
an investing style aimed at maximizing the
parameter for the owned portfolio.

The stocks having a α positive, as high as
possible are included in the portfolio in the
hypothesis that they are under-evaluated. Alpha is
a measure of excess return of a equity instrument,
such as a share, compared to the expected return
for the same share, based on its volatility
coefficient, compared to the reference market and
considering the risk free rate.
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unde:
- R este rentabilitatea aşteptată a titlului „i”,i

- R este rata fără risc,f

- R este rentabilitatea pieţei de capital etalon M

(uzual rentabilitatea indicelui reprezentativ al 
pieţei de capital etalon),

- β este coeficientul de volatilitate al titlului „i”iM

în raport cu indicele reprezentativ selectat.

Exemplificând pentru titlurile SNP şi 
BRD, perioadă de referinţă 2009, cu β
calculat în acelaşi mod, indice de referinţă  
BET - C şi rata fără risc reprezentat de
randamentul obligaţiunilor de stat emise în 

viianuarie 2009 , obţinem: 

i
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( )[ ]fMiMfii RRRR −×+−= βα

( )[ ]fCBETCBETSNPfSNPSNP RRRR −×+−=
−−

βα

= 32,45% - [12,99%+1,04 x (34,62% - 12,99%)] = - 3,03%

( )[ ]fCBETCBETBRDfBRDBRD RRRR −×+−= −−βα

= 54,8% - [12,99%+1,28 x (34,62% - 12,99%)] = 14,1%

Graficul 3 – Evoluţia randamentului investiţiilor în acţiunile BRD, SNP şi 

în titluri de stat

Sursa: Buletine BVB, BNR
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Where,
- R is the expected return for stock i,i

- R is the risk free rate,f

- R is the return of the reference capital marketM

(usually the return of the representative index of
the reference capital market),

- β is the volatility coefficient of stock i relativeiM

to the selected relevant index

For example, for the SNP and BRD stocks, in
the 2009 period of reference, with β calculated ini

the same way, the BET-C reference index and the
vireturn of treasury bonds issued in January 2009

as risk free rate of reference, we get:

( )[ ]fMiMfii RRRR −×+−= βα

( )[ ]fCBETCBETSNPfSNPSNP RRRR −×+−=
−−

βα

= 32.45% - [12.99%+1.04 x (34.62% - 12.99%)] = - 3.03%

( )[ ]fCBETCBETBRDfBRDBRD RRRR −×+−= −−βα

= 54.8% - [12.99%+1.28 x (34.62% - 12.99%)] = 14.1%

Chart 3 – Evolution of return on investments in BRD, SNP stock
and in Treasury boonds

Source: BVB and BNR Bulletins



Observăm că, deşi primul titlu a avut aparent,
în 2009, o evoluţie bună, în fapt a înregistrat un α
negativ comparativ cu cel de-al doilea titlu, care a
avut o rentabilitate în exces consistentă.

Aplicată la portofolii de acţiuni, , denumită şi 
alfa lui Jensen (Jensen's alpha), Indexul de 

Stilurile Valoare, Creştere sau Alfa fac 
frecvent apel la multiplii sau ratele de evaluare. 
Analiza acestor rate oferă informaţii preţioase în 
economia raportului de analiză fundamentală.

Selecţia multiplilor se face în practică mai 

Cu cât valoarea contabilă a activelor este  
mai apropiată de valoarea de piaţă a acestor  
active, relevanţa multiplilor de valoare contabilă
(PBV sau P/ANC) este mai ridicată. Cu cât o 
industrie are active mai puţin lichide, cu atât 
relevanţa multiplilor de valori contabile scade  
iar cea a multiplilor de profit şi cifră de afaceri 
creşte. Dacă o industrie are o pondere mai  
scăzută a activelor fixe în favoarea activelor 
circulante (ex. stocuri, creanţe), relevanţa 

Performanţă Jensen (Jensen's performance index) 
sau ex-post alpha se foloseşte în determinarea 
rentabilităţii în exces a unui portofoliu de 
instrumente financiare peste rentabilitatea 
teoretică aşteptată:

degrabă în funcţie de tipul întreprinderii evaluate 
decât după sectorul/industria din care face parte 
firma evaluată. Desigur există industrii unde 
anumiţi multiplii sunt consacraţi printre analişti, 
fiind consideraţi relevanţi. Exemplificăm cu:

multiplilor de valoare contabilă este mai  
ridicată.

În general, când primează natura domeniului
în alegerea multiplilor relevanţi şi caracteristicile 
operaţionale sunt printre cele mai importante.
Exemplificăm mai jos câţiva multipli  
reprezentativi pentru anumite industrii.

Multiplii pot fi extrem de utili în semnalarea 
supraevaluărilor generale ale pieţei, aşa-numitele 
bule speculative (engl. speculative bubbles).
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( )[ ]fMMPortfPortPort RRRR −×+−= βα

Sector/Industria P/E PBV P/CA

Banci 2 1 3
Fonduri de investitii (active lichide) 2 1 3
Asigurari 2 2 1
Logistica 2 1 2
Majoritatea industriilor au însa 
ca cel mai important multiplu P/E

1 2/3 2/3

în care: 1 reprezintă un grad ridicat de relevanţă, iar 3 reprezintă un grad scăzut de relevanţă

Industria Multiplul

Hoteluri Pret/Camera
Producator  alimente şi băuturi
(ex. bere)

Pret/Capacitate productie

Producator energie Pret/Mwh
Telecom/Cablu Pret/Nr. clienti; Pret/Nr. abonati
Website/Portaluri Pret/Accesari
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One can see that, although the first title
apparently had a good performance in 2009, in
fact had a negative , compared to the second title 
that had a consistent positive return.

By applying it to the stocks portfolio, , called

The Value, Growth or Alpha styles frequently
use multipliers or evaluation rates. The analysis of
these rates provides valuable information for the
fundamental analysis report's economy.

The selection of multipliers is usually done in

The closer the accounting value of assets
is to their market value, the higher is the
relevance of the accounting value multipliers
(PBV or P/ANC). The lesser liquid assets
an industry has, the more the relevance of
accounting multipliers decreases and of
those for profit and sales increases. If an industry
has a low proportion of fixed assets compared to
the current assets (e.g. stock, receivables),
the relevance of the accounting multipliers is

also Jensen's alpha, Jensen's performance
index or ex-post alpha, is used in the
estimation of the excess of return for a financial
instruments portfolio over the expected
theoretical return.

practice according to the type of business under
evaluation rather than by the sector/industry it
belongs to. Of course, there are industries where
certain multipliers are well known and considered
relevant among analysts. For example:

higher.
Usually, when industry is the main criteria

in choosing the relevant multipliers the
operational characteristics become among the
most important as well. As an example, some of
the representative industry multipliers are as
follows:

The multipliers can be extremely useful in
signaling the general market over-valuations,
speculative bubbles.

( )[ ]fMMPortfPortPort RRRR −×+−= βα

where 1 represents high degree of relevance and 3 - low degree of relevance

Sector/Industry P/E PBV P/CA

Banking 2 1 3
Investment funds (liquid assets) 2 1 3
Insurance 2 2 1
Logistics 2 1 2
Most industries have P/E as  main
multiplier

1 2/3 2/3

Industry Multiplier

Hotels Price/Room
Food & Beverages Producer 
(ex. beer)

Price/Production capacity

Energy producer Price/MWh
Telecom/Cable Price/Customers ; Price/Subscribers
Website/Portals Price/Clicks



De exemplu în sectorul INTERNET, înainte
de crahul Dotcom, se ajunsese în anul 2000 la 
multipli P/E de peste 2000. Adică, pentru
anumite acţiuni, investitorii acceptau să plătească
2000 USD pentru un dolar potenţial de profit 
viitor!

Dacă ieşirea de pe poziţiile supraevaluate are 
loc în timp, fără panică, fenomenul are o

Perioada 1929-1933, cunoscută sub numele 
de Marea Depresiune, a fost precedată de o bulă
speculativă generalizată, marcată pe grafic cu
ovalul punctat, susţinută de un sentiment de piaţă 
extrem de pozitiv al investitorilor americani. Peste 
acesta s-au suprapus supraproducţia industriei 
americane, dublată de creşterea gradului de 
îndatorare a companiilor care produceau pe stoc şi 
criza antemergătoare din agricultură, care a
agravat lucrurile precum şi dezvoltarea fără 
precedent a creditelor bancare în rândul 
populaţiei. S-au speculat astfel firme listate, cu 
producţie pe stoc şi datorii mari. Preţul acţiunilor 
acestor firme ajunsese foarte ridicat şi nejustificat 
economic. Escaladarea abruptă a multiplului P/E 
din perioada 1924-1929 a fost sesizată de unii, de 
ex. Roger Babson, dar ignorată de cei mai mulţi. 

Bula speculativă Dot-Com (Dot – Com

dimensiune raţională şi poartă denumirea de 
corecţie, are explicaţii logice acceptate şi nu duce 
la efecte grave de tipul unui crah sau al unei crize.

Vom exemplifica prin Graficul 4, în care 
redăm evoluţia multiplului preţ/ profit începând 
din 1900 până în 2010. Am subliniat doar trei 
perioade, ca fiind cele mai relevante pentru acest
studiu.

Bubble) s-a format din exuberanţa şi sentimentul 
de piaţă extrem de optimist al unui segment
însemnat al investitorilor pentru companiile
legate de INTERNET privind livrarea produselor/
serviciilor prin utilizarea unui website specializat, 
având adresa de web în terminaţia .com (de la 
commercial în engl.). Finanţarea acestor firme, 
cele mai multe de tip start-up, se făcuse în 
principal prin fonduri de tip venture capital. 
Listarea companiilor a generat o isterie generală 
de investire în acest nou tip de afacere, 
percepută ca având un potenţial uriaş de creştere.
Chiar dacă analiza pieţei de profil încă nu era 
dezvoltată şi nu se cunoşteau bine factorii cheie de 
succes în industrie, o analiză mai atentă a 
situaţiilor financiare şi a previziunilor ar fi relevat 
informaţii valoroase pentru investitori, cum ar fi 
gradul de îndatorare excesiv şi capacitatea

124 Revista de evaluare nr. 4(2)/2009

Graficul 4 – Evoluţia multiplului P/E, în perioada 1900 – 2009

Sursa datelor istorice P/E www.multpl.com
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For example, in the Internet sector, before the
Dotcom crash, in the year 2000, multipliers of
over 2000 had been reached. That is, for certain
shares, the investors agreed to pay 2000 current
USD for one USD of potential future profit!

If the closing of the over-evaluated positions is
done in due time, without panic, the phenomenon
has a rational dimension, has logically accepted

The 1929-1933 period, also known as the
Great Depression, had been preceded by a
generalized speculative bubble, highlighted by
the dotted oval on the chart 4, generated by an
excessively positive market feeling of the
American investors. This had been overlapped by
the American industry's overproduction, doubled
by the increased debts of the companies that were
producing on stock and the preceding agricultural
crisis, which made things worst, as well as the
unprecedented increase in domestic loans. Thus,
the listed shares of companies that were producing
on stock and had high debts had been speculated
on. The price of these shares became excessively 
high and economically unfounded. The abrupt
escalation of the P/E multiplier during the 1924-
1929 periods had been noticed by some like Roger
Babson, but ignored by most people.

The Dot-Com Bubble emerged from the

explanations, does not lead to serious negative
effects such as crash or crisis and is called
correction

Chart 4 presents the evolution of the
price/profit multiplier in the period 1900-2010, as
an example. Just three periods have been
highlighted, that are the most relevant for this
article.

extremely optimistic and exuberant market
feeling of a significant part of the investors
towards the Internet related companies regarding 
delivery of products and services through the use
of a specialized website, with a .com web address
termination (from commercial). The funding of
these enterprises, most of them start-ups, had been
done mainly through venture capital types of
sources. The public listing of these companies
generated a general investing frenzy in this new
type of business, considered to have a huge
growth potential. Even if the specific market
analysis had not been developed yet and the
critical success factors in the industry were not
well acknowledged, a more thorough analysis of
the financial statements and of the projections,
would have revealed valuable information for
investors, such the excessive.

Chart 4 - Evolution of P/E Multiples during 1900 - 2009

Source: www.multpl.com



reală de generare a unor venituri dată de traficul pe 
site-urile .com. Şi această creştere, la fel de 
iraţională ca şi cea antemergătoare Marii 
Depresiuni, a fost ghidată de sentimentele de 
lăcomie investiţională

În privinţa crizei creditelor subprime, vom 
sublinia cealaltă faţetă a acestor fenomene -
panica investitorilor. Acest sentiment, la fel
de iraţional ca şi lăcomia, îi face pe mulţi 
investitori să renunţe la multe din deţinerile  
pe care le au fără un set de criterii investiţionale 
clare sau o strategie bine pusă la punct. De 
exemplu, vând o acţiune cu fundamente bune dar 
o urmăresc pentru o eventuală recumpărare, 
pentru a profita de revenirea aşteptată. Să 
observăm la acest crah, panta foarte abruptă de 
scădere a pieţelor de capital, urmată însă de o 
revenire spectaculoasă, şi la fel de abruptă 
începând din aprilie 2009. 

Criza subprimelor a dovedit încă o dată 
că cel mai probabil şi mai puternic vehicul de 
transmisie/ contaminare a fenomenelor de tip  
cr a h bur sier /  recesiune economică în  
economiile emergente este fără îndoială canalul 
creditării, în strânsă corelaţie cu bulele
speculative existente pe diverse pieţe: imobiliară,
de capital, materiale.

În mod specific însă, obturarea acestui
canal are efecte negative în cascadă, cum
sunt:

- afectează puterea de cumpărare a 
consumatorilor, ducând la contractarea 
consumului de bunuri de folosinţă
îndelungată: locuinţe sau autoturisme dar şi 
a altor segmente: electrocasnice, etc;

- pe cale de consecinţă, industriile respective 
vor fi afectate direct prin scăderea 
consumului; vor fi afectate şi industriile 
din aval, de ex. dacă un producător ca 
Renault îşi restrânge producţia, clusterul 
asociat de automotive, care furnizează
componente de plastic, cabluri, pneuri, etc 
va fi afectat, şi tot aşa în lanţ; dacă scade
ritmul construcţiei de apartamente noi vor 
scădea comenzile de mobilier, covoare,
aplice, electronice, etc;

- afectează grav capabilitatea firmelor de a se
dezvolta prin noi tehnologii sau prin
crearea de noi capacităţi; competitivitatea 
industriei va avea de suferit deoarece nu se 

.

poate acţiona la creşterea productivităţii 
tehnice sau la reducerea costurilor prin 
tehnologii/ echipamente noi;

- unele firme care nu îşi pot autofinanţa  
întreg fondul de rulment vor avea costuri 
mult mai mari de finanţare prin credite  
sau în lipsa obţinerii finanţării vor pierde 
comenzi, vor plăti daune, vor concedia 
personal sau vor falimenta, etc.

III. CONCLUZII

Analiza fundamentală reprezintă un
instrument de lucru complex şi indispensabil 
pentru analişti şi care se poate dovedi extrem de 
util pentru investitori. În acelaşi timp însă, este şi 
un teren inepuizabil de cercetare şi dezvoltare 
pentru academici. 

Conţinutul şi metodologia analizei trebuie
să aibă în vedere contextul a patru factori  
relevanţi pentru concluzii şi recomandări: 
instrumentul financiar, preţul acestuia, momentul 
şi orizontul de timp al analizei şi persoana
investitor ului . Acţiunea acestor factori 
trebuie privită ca o înlănţuire logică de tipul: 
Instrumentul financiar Z ar trebui cumpărat
cu preţul X la momentul T de către investitorul 
Y? 

În altă ordine de idei, cunoaşterea de către 
analist a stilurilor investiţionale agreate de client 
este extrem de productivă în economia raportului 
final de analiză. Cercetarea poate fi mai bine
canalizată spre aspectele relevante pentru un 
anumit stil, iar instrumentele cele mai adecvate
pot fi selectate şi utilizate. 

Investigarea impactului mediului extern
(IME) în aspectele sale cele mai relevante
pentru subiectul raportului de analiză s-a 
permanentizat în rapoartele profesioniste, fiind 
adoptată, după caz, o perspectivă globală,
regională, naţională sau locală, respectiv o
perspectivă multi-sectorială, sectorială, de
industrie sau de emitent. În baza concluziilor IME, 
analiştii încearcă să prevadă anumite situaţii de 
anormalitate, ex. bulele speculative pe diverse 
pieţe, dar şi să recunoască momentele de revenire, 
propice pentru acţiune în anumite stiluri 
investiţionale. 
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level of debt and the real capacity to
generate income based on the traffic on
the .com sites. This boom, as irrational
as the one preceding the Great Depression,
was guided by the feeling of investment
greed.

As for the sub prime crisis, we shall
underline the other side of these phenomenons –
investor panic. This feeling, as irrational
as greed, determines many investors to
abandon many of their holdings without
a clear set of investing criteria or any well
thought strategy. A good example would be
selling a share with good economical
background, but following up on it in
case of a potential reacquisition, in order
to profit from the expected come-back. For
this crash, it is noticeable the very steep slope of
capital market decrease, followed by a
spectacular come-back, similarly abrupt, starting
withApril 2009.

The sub prime crisis proved, once more
that the most probable and the most powerful
vehicle of transmission/ contagion of the
stock market crash/ economical recession type of
phenomenons for emerging economies is
undoubtedly the credit channel, highly correlated
to bubbles on several markets: real-estate, capital,
materials.

Specifically, the clotting of this channel has
chain related negative effects, such as:

- affects the purchasing power of consumers,
generating the contraction in the
consumption of long term goods: housing or
auto, and of other segments as well: kitchen
appliances, etc;

- as a consequence, these industries will be
directly affected by the decrease in
consumption and the industries upstream as
well. For example, if a producer, such as
Renault, decreases production, the
automotive associated cluster that
supplies plastic components, cables, tires,
etc will be affected, and so on; if the
construction rhythm for new apartment
buildings slows down, the orders for
furniture, rugs, wall fixtures, electronics
will drop;

- it gravely affects the capacity of enterprises
to develop through new technologies or
through the creation of new capacities; the
overall industry competitively will be

affected because actions cannot be taken
towards increas ing the technical
productivity or reducing costs through new 
technologies / equipments;

- some enterprises that cannot finance their
working capital, will have significantly
higher financing costs through credits, or in
the lack of financing, will loose orders, will
pay penalties, will fire personnel or will go 
bankrupt, etc.

III. CONCLUSIONS

The fundamental analysis represents a
complex and fundamental tool for analysts
that can prove extremely useful for investors.
At the same time, it is an un-ending
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t f i e l d f o r
academics.

The content and methodology of the
analysis, has to take into consideration
the context of four relevant factors for
conclusions and recommendations: the financial
instrument, its price, the moment and time
horizon of the analysis and the person
of the investor. The action of these factors
has to be considered as a logical succession
of the type: Should the financial instrument Z be
bought at the X price at the T moment by the Y
investor?

In other terms, the acknowledgement by the
analyst of the investment styles preferred by the
customer is extremely productive in the economy
of the final analysis report. Research can better be
channeled towards the relevant aspects of a
specific style and the most adequate instruments
can be selected and used.

The inves t igat ion of the external
environmental impact (EEI) in its most
relevant aspects to the subject of the analysis
report have become permanent in the
professional reports, and depending on
the case, a global, regional, national or local
respectively a multisectorial, sectorial, industry
based or issuer based perspective is adopted.
Based on the EEI conclusions, the analysts
try to foresee certain abnormality situations,
like the bubbles on different markets, but
also to recognize the moments of recoveries,
that are good for action in certain investment
styles.
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NOTE

i Ex. de piaţă, specială, justă, etc.
ii În cadrul acestui articol facem referire la acţiuni, instrumentele financiare cele mai interesante pentru 

evaluatori.
iii Reprezentare simplificată, lineară, a ratei medii a dobânzii la obligaţiunile de stat la începutul perioadei (ex. 

februarie 2009 – 11,48%, februarie 2008 – 9,29%).
iv Sectorul discreţionare este format din companii care vând produse şi servicii achiziţionate numai din diferenţa 

de venit rămasă consumatorilor după plata necesităţilor de bază: hrană, băutură, adăpost (chirii/taxe), ipoteci şi 
impozite.

v Randamentul ridicat al dividendului este explicat mai degrabă prin preţul mic raportat la dividendul unitar.
vi Titluri de stat benchmark, randament la maturitate aferent preţului mediu de adjudecare 12,99%, emisiunea 

din 8 ianuarie 2009, scadenţă 5 ani, volum total adjudecat 152.190.000 lei.


