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Abstract 

Managementul de portofoliu la societățile de investiții financiare presupune transpunerea viziunii într-o strategie 
investițională adecvată contextului macroeconomic turbulent și complex. Inteligența competitivă este cea care trebuie să 
conducă deciziile investiționale, integrând sistemul de avertizare timpurie cu cel de management al riscurilor printr-un set 
complet de proceduri și practici. Activul principal al societăților de investiții sunt oamenii iar pregătirea lor continuă 
utilizând instrumente cum este corpul de cunoștințe profesionale obligatorii este decisivă pentru atingerea performanței.    
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1. Viziune și strategie în contextul managementului de portofoliu 

Strategia investițională a unei societăți de investiții financiare (SIF) este, în concepția noastră, modalitatea de 

asigurare, alocare, utilizare și control a resurselor organizaționale1 într-un orizont mai mare de timp astfel încât 

obiectivele investiționale definite în termeni de risc și rentabilitate să fie cât mai bine realizate. În același timp, 

concretizează însăși filozofia investițională a unei SIF.  

Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana (SIF1) a fost înfiinţată la 1 noiembrie 1996 prin transformarea 

Fondului Proprietăţii Private 1 Banat-Crişana în societate comercială pe acţiuni cu un obiect de activitate ce se 

încadrează la alte organisme de plasament colectiv. Societatea administrează un portofoliu de valori mobiliare 

şi instrumente financiare cu venit fix ce se tranzacţionează pe piaţa financiară din România. Managementul de 

portofoliu este preponderent de tip activ în funcţie de clasificările şi abordările temporare ale portofoliului 

existent precum şi de obiectivele stabilite. 

Optimizarea raportului rentabilitate/risc este o preocupare principală a teoriei moderne a portofoliului, având ca 

finalitate, prin procesul continuu de investire/dezinvestire, crearea unui portofoliu de instrumente financiare 

selectate după criterii și politici investiționale precizate, dintr-un univers investițional accesibil din punct de 

vedere tehnic, legal sau limitelor de cuprindere și înțelegere analitică.  

                                                           

1 Informaționale, financiare, umane, materiale și de timp. 



Acesta este denumit de regulă “portofoliu țintă”. Din punct de vedere tactic, stilul de management de portofoliu 

practicat concretizează calea de urmat prin construcția și optimizarea permanentă a portofoliului țintă care 

răspunde cel mai bine obiectivelor de rentabilitate și risc2 ale investitorilor.  

 

2. Mijloace și metode adecvate strategiei investiționale 

În cazul particular al unei societăți de investiții financiare managementul performant al informaţiilor este o 

condiție indispensabilă pentru crearea și menținerea unei inteligențe investiționale adecvate universului 

investițional accesibil și obiectivelor investiționale asumate față de proprietarii. Scopul final concret este desigur 

realizarea portofoliului țintă optim în raport cu obiectivele de rentabilitate ajustate cu riscul3.  

Pentru a corela pozitiv inteligența strategică cu cea tactică a unei societăți de investiții financiare  și a obține o 

valoare adăugată corespunzătoare pentru strategia sa investițională propunem potențarea axei: surse profit → 

univers investițional accesibil → plan financiar → suport extern → relații strategice (Cuzman & Manațe, 2007). 

Figure 1 

Echilibrul inteligenţă strategică vs inteligenţă tactică la societăţile de investiţii financiare 

                                                                         Relaţii 

                                                                            Suport extern 

                            Plan financiar 

                                                           Universul investiţional accesibil 

                                                                          Sursele profitului 

Source: Cuzman & Manațe, 2007 

Sursele profitului în industria de investiţii sunt de două tipuri: cele rezultate din tranzacționarea instrumentelor 

financiare (ex. câștiguri de capital) și cele obținute din deținerea instrumentelor financiare (ex. dividende, 

dobânzi etc.). Cunoașterea detaliată a elementelor de influență semnificativă este necesară atât din perspectiva 

rentabilităților așteptate (ex. mărime, eșalonare în timp etc.) cât și din cea a riscurilor asociate (ex.: expuneri pe 

emitenți, sectoare, piețe, volatilitate, valutele deținerilor etc.). 

Aspectele legate de universul investițional nu se limitează numai la instrumentele financiare care pot fi 

achiziționate d.p.d.v. tehnic/operațional sau legal cât, mai ales, la limitarea dată de capabilitatea organizației de 

a înțelege complexitatea și riscul unora dintre aceste instrumente și de a le previziona rentabilitatea și riscul. O 

altă direcție este analiza portofoliilor concurenților, pentru a extrage și compara alternativele investiționale alese 

de competiție.   

Planul financiar reprezintă un formidabil instrument intern de management financiar dar și de management al 

informațiilor, integrând aspecte legate de bugete (venituri, cheltuieli, controlling etc.) cu cele de optimizare a 

portofoliului (intrări / ieșiri, expuneri, rentabilități, timing etc.). 

                                                           

2 Preferință, aversiune sau atitudine neutră față de risc.  

3 Vezi profilul de risc declarat public de societatea de investiții financiare. 



Suportul extern adecvat oferit de consultanți, case de avocatură, firme de brokeraj, platforme de tranzacționare 

etc. poate facilita decisiv atingerea obiectivelor organizaționale. Relațiile strategice ale SIF facilitează activitatea 

investițională în contextul comparativ și concurențial dat de mișcările strategice ale concurenților, direcțiile și 

căile adecvate de lobby etc.  

 

2.1 Obiective investiționale strategice 

Obiectivele investiționale strategice sunt legate de veniturile societății (ex. din dividende, dobânzi, vânzări de 

instrumente financiare) și creșterile de capital (aprecierea portofoliului concretizată în creșterea activului net fără 

o marcare a profitului).  

Totodată sunt corelate cu așteptările investitorilor de creștere a rentabilității totale pentru acționar. Aceasta se 

realizează prin dividendele cuvenite acționarilor și, prin aprecierea cotațiilor societății de investiții financiare. 

Dacă evoluția cotațiilor nu este direct influențabilă de management, fiind supusă diverselor influențe externe4, 

obținerea unor lichidități stabile și consistente ca bază de acordare de dividende poate fi abordată mai 

convenabil.    

Dincolo de mărimea veniturilor și creșterilor de capital este importantă previzibilitatea și stabilitatea acestora în 

timp precum și posibilitatea de conservare/apreciere în timp a capitalului investit. 

Un management activ de portofoliu constă din analiza permanentă a universului investițional corelat cu 

portofoliul SIF, cu orizontul și universul investițional precum și cu momentul optim de intrare / ieșire (Manațe & 

Fărcaș, 2009). Implică totodată realizarea de ajustări (intrări / ieșiri) pe portofoliu cu scopul de a valorifica pozitiv 

rezultatele analizei prin procesul de investire / dezinvestire.  

Portofoliul este în permanență rebalansat în raport cu evoluțiile diferitelor clase de active sau evoluțiile 

particulare ale unor emitenți sau instrumente și presupune (Cazan et al., 2004): 

- analiza valorii intrinseci a titlurilor care compun portofoliul, pornind de la performantele financiare 

actuale si de perspectiva ale emitenților; 

- analiza/simularea valorilor titlurilor corelat cu evoluțiile economice și sectoriale previzibile; 

- monitorizarea rentabilității și riscurilor claselor de instrumente financiare alternative și a alternativelor 

investiționale individuale;  

- marcarea profiturilor speculative prin exploatarea prompta a oportunităților investiționale din piață (ex. 

creșterea cotațiilor mărfurilor agricole – porumb, grâu, a aurului, argintului sau petrolului, listarea 

Fondului Proprietatea – când titlurile achiziționate anterior la prețuri inferioare prețului de deschidere s-

au putut vinde imediat după cotare cu profituri medii cuprinse între 20 – 30% etc.). 

Obiectivele investiționale strategice ale unei societăți de investiții financiare trebuie să facă însă referire și să 

integreze și elementul risc. În acest sens, SIF Banat – Crişana are în derulare spre implementare un proiect de 

sistem integrat de management al riscurilor, care are ca principale beneficii organizaţionale următoarele:  

                                                           
4
 Vezi și anul 2008, în care deși SIF-urile au obținut profituri istorice record, cotațiile s-au depreciat accentuat, ca efect al 

crizei financiare globale și reorientării investitorilor spre alternative investiționale de refugiu (ex. aur) sau spre active 
monetare.   



 Managementul riscurilor facilitează realizarea eficientă şi eficace a obiectivelor organizaţiei; 

 Managementul riscurilor impune modificarea stilului de management, favorizând o atitudine proactivă 

faţă de risc, benefică pentru creşterea competitivităţii;  

 Managementul riscurilor integrează elementul “risc” în rapoartele investiţionale şi permite o mai bună 

înţelegere a riscului investiţional, şi a unor concepte importante, cum este “rentabilitatea ajustată cu 

riscul”; 

 Managementul riscurilor oferă posibilitatea de a fi selecţionate cele mai bune proiecte de investiţii din 

perspectiva “rentabilităţii ajustate cu riscul”; 

 Managementul riscurilor asigură condiţiile de bază pentru un control intern sănătos şi eficient şi din 

perspectiva riscurilor la care este suspusă organizaţia, fie acestea interne sau externe. 

În continuare prezentăm modul în care un indicator de vârf, cum este de exemplu, rentabilitatea totală pentru 

acționar (RTA) poate fi utilizat poate fi folosit la derivarea în cascadă a obiectivelor pentru toate 

compartimentele interne ale SIF Banat – Crişana, inclusiv personalul din teritoriu. Totodată poate fi utilizat şi la 

stabilirea obiectivelor şi criteriilor de apreciere în cadrul structurilor controlate de societate, cum sunt managerii 

şi conducerile executive ale societăților unde SIF1 deține participații majoritare. 

Figure 2 

Stabilirea obiectivelor la SIF Banat-Crișana derivate din RTA 

   RTA 

                                             Preț acțiune                                    Dividend 

                                                          Conducere organizație: Profit net maximizat 

 

Alte poziții …                   Manager de portofoliu 

 Definirea politicii de dividend/investiții la participațiile 

majoritare 

 Monitorizare/intervenție la nivelul conducerii executive 

 Obiective de profit şi de dividend la participațiile majoritare 

Preluate de echipa care  

realizează planul financiar 

 

Manageri/conducere firmă    Personal din teritoriu și reprezentanți (ex. membri CA): 

      deținere majoritară                                                     Obiective de implementare, de control/monitorizare şi 

     a investițiilor proiectate                          semnalare, de profitabilitate/dividend  



2.2 Performanță vs Risc 

Managerii unei organizaţii nu trebuie să se limiteze la a trata, de fiecare dată, consecinţele unor evenimente 

care s-au produs. Tratarea consecinţelor nu ameliorează cauzele şi, prin urmare, riscurile materializate deja se 

vor produce şi în viitor, de regulă, cu o frecvenţă mai mare şi cu un impact crescut asupra obiectivelor. 

Managerii moderni trebuie să adopte un stil de management proactiv, un management prospectiv, în care se 

încearcă să se identifice acele riscuri care pot apare ca urmare a modificărilor de strategie sau de mediu, bazat 

pe principiul “este mai bine să previi, decât să constaţi un fapt împlinit”. 

Este esenţial ca o organizaţie de succes să-şi concentreze eforturile spre ceea ce este cu adevărat important, şi 

nu să-şi disperseze resursele în zone nerelevante pentru scopurile sale. Revizuirea periodică a riscurilor 

conduce la realocări ale resurselor, în concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi, implicit a priorităţilor. Cu alte  

cuvinte managementul riscurilor presupune concentrarea resurselor în zonele de interes actuale. 

Sistemul de management al riscurilor aflat în curs de implementare la SIF Banat – Crişana a avut la bază 

dezideratul organizaţional de a derula o activitate profitabilă, care să corespundă intereselor pe termen lung ale 

acţionarilor societăţii.  

În acelaşi timp, s-a avut în vedere şi necesitatea ca societatea să adopte şi să implementeze cele mai bune 

practici în domeniul activităţilor de investiţii şi gestiune de portofoliu, urmărind atât creşterea eficienţei pe termen 

mediu şi lung, cât şi gestionarea atentă a riscurilor asociate.  

În mod evident cunoaşterea ameninţărilor permite o ierarhizare a acestora în funcţie de eventualitatea 

materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor şi de costurile pe care le presupun măsurile 

menite de a reduce şansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite. Stabilirea unor ierarhii constituie 

suportul introducerii unei ordini de priorităţi în alocarea resurselor, în majoritatea cazurilor limitate, în urma unei 

analize “cost-beneficiu” sau, mai general, “efort-efect”.  

Concret, în cadrul proiectului de implementare a SMR la SIF Banat – Crișana, până la această dată au fost 

definite şi exemplificate conceptele de bază cu care se operează în managementul riscurilor: risc, eveniment de 

risc, sursă de risc, impact, frecvenţă, raport de risc, tipuri de risc (de piaţă, operaţional, de rată a dobânzii, 

interne, externe, reputaţionale, strategice etc.), matrice de risc etc. 

S-a definit conţinutul cadru al documentelor de raportare a riscurilor. Au fost clasificate evenimentele de risc 

după impact şi a fost identificată, pentru fiecare activitate din organizaţie o listă tip de evenimente de risc cu 

sursele aferente de risc. Pentru o parte din activităţi s-au făcut şi estimări calitative privind frecvenţa şi impactul. 

Pentru identificarea evenimentelor şi surselor de risc asociate activităţilor compartimentelor (SIF1) societăţii s-

au creat instrumente de lucru specifice (chestionare, centralizatoare/tabele, reprezentări etc.). Au fost 

selecţionate, studiate si adaptate soluţii tehnice de măsurare a impactului riscurilor investiţionale/evenimentelor 

de risc investiţional:  

 Raportarea riscului de piaţă – Valoarea la risc (VaR); 

 Raportarea riscurilor ce afectează rezultatele şi lichidităţile SIF1: 

 Impactul variaţiei ratei dobânzii – Riscul de rata a dobânzii,  

 Impactul variaţiei cursului de schimb – Riscul ratei cursului de schimb,  



 Impactul variaţiei volumului de dividende cuvenite – Riscul de nerealizare a CF 

planificate, 

 Impactul variaţiei veniturilor din vânzarea acţiunilor din portofoliu – Riscul de nerealizare 

a CF planificate, 

 Profit la risc (PaR) şi Cash-flow la risc (CFaR);  

 Riscurile aferente sectoarelor şi companiilor din portofoliul SIF1 

 Riscul de faliment, 

 Volatilitatea titlurilor cotate, 

 Rata de actualizare, 

 Variabilitatea cifrei de afaceri sectoriale. 

S-au scris, s-au testat şi s-au implementat pe server aplicaţii care permit calculul periodic al Valorii la Risc 

pentru sub-portofoliul de acţiuni cotate şi lichide.  

Totodată s-au identificat soluţii, s-au testat şi implementat parţial aplicaţii pentru calculul periodic al Valorii la 

Risc pentru sub-portofoliile de acţiuni listate şi nelichide, nelistate şi profitabile, nelistate şi cu capitaluri proprii 

pozitive.  Pentru acţiunile cotate şi lichide s-a scris şi s-a implementat pe server o aplicaţie care calculează 

volatilitatea titlurilor (β, σ) şi parametrul de rentabilitate ajustată cu riscul (α Jensen). 

Orice organizație competitivă este caracterizata de competenţe care o diferenţiază pozitiv față de concurenți și 

care pot aduce o plus-valoare importantă în economia concurențială. Din acest motiv, managementul trebuie să 

le aibă în vedere în primul rând pe acestea în procesele de recrutare, selecție, training sau motivare.  

Având în vedere importanța maximă pe care o are în industria de investiții capitalul intelectual asociat resurselor 

umane, format din experiența, cunoștințele profesionale și abilitățile personale unice. În scopul dezvoltării 

capitalului intelectual, pe lângă tehnici adecvate de recrutare şi motivare, plan de carieră, plan de înlocuire a 

persoanelor cheie, programe de pregătire continuă, controlul fluctuaţiei de personal, managementul trebuie să 

considere și crearea unui corp de cunoştinţe profesionale obligatorii, care să susţină dezvoltarea capitalului 

intelectual (Cuzman & Manațe, 2007). 

 

3. Particularizarea cerințelor de Inteligență Competitivă la SIF1 

Managementul performant al informaţiilor şi cunoştinţelor are trei componente (Păun, 2007): inteligenţa afacerii 

– orientată spre mediul intern, managementul cunoaşterii organizaţionale și inteligenţa competitivă – orientată 

spre mediul extern. Inteligența afacerii (Bergeron, 2003) presupune folosirea “celor mai bune practici” ca și căi 

eficiente de realizare a activităților funcționale sau a unor procese organizaționale (ex. procesul investițional). 

Acestea sunt compuse din proceduri și reguli interne supuse continuu revizuirii și îmbunătățirii, diseminate, 

cunoscute și aplicate de întreg personalul. Totodată este vorba și de favorizarea apariției unor grupuri de 

salariați care, utilizând cele mai bune practici, învață și se perfecționează împreună, in house, creând adevărate 

“comunităţi de practici”. Managementul cunoaşterii (Bergeron, 2003) cuprinde metode şi instrumente de 

identificare, stocare, diseminare şi utilizare a cunoştinţelor utile scopurilor organizaţiei.  



Având în vedere complexitatea și turbulența macro-mediului actual, succesul organizațiilor a ajuns să depindă 

tot mai mult de atitudinea lor pro-activă. În acest sens este nevoie de o analiză structurată și eficientă a 

impactului unor evenimente viitoare  asupra obiectivelor organizaționale. Dar avalanșa de date și informații 

îngreunează uneori considerabil procesul de preluare, filtrare și analiză a celor cu adevărat importante pentru 

firmă.  

Organizația capabilă informațional să realizeze eficient acest proces deține ceea ce numim Inteligență 

Competitivă – IC. Manifestarea IC este favorizată de existența unui personal specializat în domeniul 

informațional, capabil să utilizeze proceduri, tehnici și instrumente specifice culegerii și prelucrării informațiilor.  

Un Sistem de Avertizare Timpurie (SAT) este o componentă de bază a conceptului IC, care transformă pozitiv o 

organizație obișnuită într-una de competențe specifice, dobândite și dezvoltate continuu cu  scopul de a separa, 

izola și analiza datele și informațiile relevante din multitudinea de date și informații acumulate progresiv în timp. 

În continuare, acestea sunt prelucrate iar concluziile sunt distribuite compartimentelor/persoanelor cu atribuții de 

valorificare a lor în beneficiul întregului.  

Figure 3 

Competitive Intelligence si Managementul Portofoliului SIF Banat-Crișana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAT furnizează informații relevante și actuale organizației. Culegerea de date și informații în timp real acoperă 

domenii diverse de interes, cum ar fi: principalele tipuri și surse de risc, impactul și frecvența acestora, 

abordările și acțiunile concurenților, factorii cheie de succes, aspectele importante pentru clienți și/sau 

proprietari etc.  
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O altă componentă indispensabilă conceptului de Inteligență Competitivă este Sistemul de Management al 

Riscului (SMR), unde sunt preluate și interpretate informațiile din punct de vedere al diverselor riscuri asociate 

activității firmei: de piață, operațional, reputațional sau strategic.  

Atât SAT cât și SMR favorizează manifestarea inteligenței competitive a organizațiilor, inter-relaționând în acest 

sens. SMR preia și prelucrează datele și informațiile furnizate de SAT relevante sub aspectul riscurilor 

organizaționale. După cum se observă în schema de mai sus, aria comună SAT – SMR este formată din baza 

de date de evenimente de risc, procedurile de selectare, procesare, înregistrare şi raportare a riscurilor. 

Prelucrarea informațiilor în procesul IC permite un management adecvat al oportunităţilor, în cazul SIF1 în mod 

special oportunităţi investiţionale. Componentele SAT sunt formate dintr-o structură (compartiment) cu atribuţii, 

resurse alocate (resurse umane şi materiale alocate pentru culegere şi prelucrare date şi informaţii interne şi 

externe), instrumente (bază de date de evenimente, portal cu platformă de acces tip intranet şi extranet, 

programe informatice, reţea de calculatoare) şi proceduri (ex. scanare mediu, colectare date, organizare, 

procesare, diseminare).  

În sinteză, cerinţele principale ale unui Sistem de Avertizare Timpurie sunt următoarele: să ofere informaţii 

relevante pentru atingerea obiectivelor, să cuprindă și evenimente și sursele de risc care pot afecta obiectivele, 

să evidenţieze oportunităţile investiționale, datele şi informaţiile să fie furnizate în timp util, să fie reale, corecte, 

să acopere inclusiv competitorii şi industria de investiţii, să ofere avertizări curente şi analize focalizate. 

 

4. Concluzii 

Managementul Societăţii de Investiţii Financiare Banat-Crişana este subordonat misiunii companiei şi anume de 

maximizare pe termen mediu şi lung a averii acţionarilor prin creşterea valorii portofoliului administrat în 

condiţiile minimizării riscurilor. 

In condițiile economice actuale, odată cu globalizarea tot mai accentuata a piețelor de capital, pentru  SIF1 

strategia investițională consta in modalitatea de asigurare, alocare, utilizare și control a resurselor 

organizaționale într-un orizont mai mare de timp astfel încât obiectivele investiționale definite în termeni de risc 

și rentabilitate să fie optim realizate. Optimizarea raportului rentabilitate-risc este si o componenta importanta a 

teoriei moderne a portofoliului, care are ca finalitate, prin procesul de investire/dezinvestire, crearea unui 

portofoliu optim de instrumente financiare  selectate după criterii și politici investiționale prestabilite, din 

universul investițional accesibil. 

Ca orizont temporal, variațiile extreme ale rentabilității și riscurilor diverselor instrumente financiare, manifestate 

prin creșteri accelerate de cotații (bule speculative) sau crahuri, acompaniate de creșterea volatilității în timp 

sau raportată la un indice reprezentativ, au condus la reducerea continuă a perioadelor de deținere a unor titluri. 

Considerăm că, dacă ne referim la durata de menținere în portofoliu a unui instrument financiar, niciodată nu a 

fost mai potrivit pe piețele de capital dictonul “mușcă și fugi” decât în prezent, o strategie de tip “cumpără și 

păstrează” devenind în mod evident, depășită.  

In cadrul societății s-a urmărit crearea unei culturi organizaţionale inovative. Astfel au fost revizuite şi adaptate 

continuu fluxurile de informaţii în corelaţie cu schimbările în structura de organizare şi în concordanţă cu 



cerinţele impuse de legislaţia aferentă în vigoare. In procesele de recrutare, selecție, training sau motivare, 

managementul trebuie să le aibă în vedere ca o organizație competitivă este caracterizata de competenţe care 

o diferenţiază pozitiv față de concurenți și care pot aduce o plus-valoare importantă în economia concurențială. 

In industria de investiții, capitalul intelectual asociat resurselor umane, format din experiența, cunoștințele 

profesionale și abilitățile personale unice are o mare importanta. Pentru dezvoltarea capitalului intelectual, pe 

lângă tehnici adecvate cunoscute, recrutare, plan de carieră, programe de pregătire continuă, etc. 

managementul trebuie să  susţină și crearea, implementarea și utilizarea unui corp de cunoştinţe profesionale 

obligatorii. 

O alta preocupare strategica a managementului SIF1 consta in implementarea cerințelor pentru realizarea unui 

managementul performant al informaţiilor şi cunoştinţelor cu cele trei componente ale sale: inteligenţa afacerii – 

orientată spre mediul intern, inteligenţa competitivă – orientată spre mediul extern și managementul cunoaşterii 

organizaţionale. De asemenea, se are in vedere  si crearea premizelor pentru folosirea “celor mai bune practici” 

ca și tehnici eficiente de realizare a activităților funcționale sau a unor procese organizaționale si un Sistem de 

Avertizare Timpurie, componentă de bază a conceptului IC-inteligenţa competitivă împreuna cu implementarea 

unui sistem de management al riscurilor. 
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