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PREFAȚĂ  
LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

A douăsprezecea edit�ie a acestui veritabil compendiu de 
investit�ii financiare ajunge s� i la cititorii români prin inter-
mediul acestui volum care vă propune nu doar o hoinărea-
lă pe faimoasa Wall Street as�a cum ar putea sugera titlul, ci 
mai degrabă o radiografie a istoriei investit�ionale de câteva 
sute de ani până î�n zilele noastre. După cum spune chiar 
Malkiel, subtitlul acestei cărt�i ar putea fi Cum să te îmbogă-
țești încet, dar sigur.

Ce este o plimbare aleatorie* dincolo de un concept teo-
retic destul de greu digerat de armata de analis�ti financiari 
s� i administratori de fonduri? Pe î�nt�elesul cititorului care 
este la î�nceput de drum î�n investit�ii, teoria mersului aleato-
riu spune că evolut�ia pret�ului activelor pe piet�ele financia-
re este la fel de greu de prevăzut ca s� i pas� ii unui bet�iv. 

Pornind de la o analiză amuzantă a principalelor bule 
financiare din ultimele secole, Burton face de fapt o analiză 
a comportamentului investit�ional dominat de emot�ii al 
majorităt�ii oamenilor. Maniera simplă s� i transparentă de 
expunere a acestor fenomene social-investit�ionale te va 
î�ndemna ca cititor să explorezi mai î�n detaliu resorturile 
care au act�ionat î�n aceste puncte de referint�ă ale evolut�iei 
investit�ionale, de la mania bulbilor de lalea până la deja 
faimosul bitcoin.

*  Random walk în engl., în orig. (n.red.)
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I�n partea a II-a trecem us�or de la istoria investit�iilor, pe 
care, î�ntre noi fie vorba, tot�i cei care n-o cunosc vor fi nevoit�i 
s-o trăiască pe pielea s� i, mai ales, buzunarul lor, la instru-
mente consacrate de analiză. Analiza tehnică s� i cea funda-
mentală sunt tratate cu un fin discernământ de către autor 
cu avantajele s�i dezavantajele fiecărei metode î�n parte, pre-
cum s� i consecint�ele aplicării lor combinate. I�n finalul celei 
de-a doua părt�i, Malkiel conchide că, indiferent de sofisti-
carea metodelor de analiză folosite, este aproape imposibil 
să „bat�i piat�a”. Să nu uităm că s� i legendarul Warren Buffet 
recomandă plasarea banilor î�n fonduri de tip index; a sti-
pulat această cerint�ă chiar s� i î�n propriul testament.

I�n esent�ă, spune autorul, mis�carea piet�ei nu poate fi an-
ticipată cu acuratet�e de niciuna dintre metodele de analiză 
tehnică sau fundamentală s� i, pe termen lung, singura stra-
tegie viabilă este cumpără s� i păstrează (buy & hold).

De la clasicele forme de analiză trecem us�or la modele-
le mai sofisticate dezvoltate î�n ultimii zeci de ani precum 
teoria modernă a portofoliului s� i de analiză a riscului. Se 
pare că una dintre metodele confirmate pentru cres�terea 
randamentului unui portofoliu este cres�terea controlabilă 
a riscului.

Nu mai put�in interesantă este introducerea pe care 
Malkiel o face î�n teoria finant�elor comportamentale. Aceas-
tă ramură nouă s� i î�ncă destul de crudă a analizei compor-
tamentului investit�ional face trecerea de la presupunerea 
că investitorii sunt fiint�e rat�ionale s�i iau decizii bazate doar 
pe analiză logică la realitatea că oamenii, fiint�e emot�ionale, 
iau majoritatea deciziilor bazându-se pe emot�ii. Ba mai 
mult, piet�ele fiind î�n esent�ă un cocktail de emot�ii ale tutu-
ror actorilor implicat�i, s� i pret�ul, respectiv randamentele 
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investit�iilor, vor fi influent�ate preponderent de emot�ii s� i 
doar pe alocuri cenzurate de logică.

Mai mult decât atât, modelul comportamental spune 
că î�n toată lipsa de rat�iune a deciziilor investit�ionale baza-
te pe emot�ii, există nis� te modele care pot fi cuantificate 
s� i pe baza cărora „investitorii inteligent�i” (ca să-l cităm pe 
faimosul Ben Graham) pot lua decizii. 

De departe partea cea mai interesantă s� i mai practică 
a cărt�ii este partea a IV-a, care, după cum î�i spune s� i nume-
le, se constituie î�ntr-un ghid de investit�ii numit de autor 
„manual de sănătate”. 

De-a lungul timpului, oricâte lect�ii de finant�e s� i inves-
tit�ii am predat î�n sperant�a că fiecare î�s� i va lua punctual 
ceea ce are nevoie pentru nivelul de experient�ă s� i obiecti-
vele personale, tot „ret�etele gata pregătite” au avut cel mai 
mare succes. S� i, î�ntr-un fel, este perfect explicabil. Majori-
tatea oamenilor caută, conform principiului minimei rezis-
tent�e, scurtături pentru o viat�ă mai bună s� i mai î�mplinită s� i 
ret�ete prefabricate.

Pentru tot�i aces�tia, s�i chiar pentru investitorii care pre-
feră să fie „mai inteligent�i decât piat�a”, modelele propuse s� i 
descrise foarte detaliat de Malkiel sunt pe de o parte repe-
re î�n construirea unui portofoliu de investit�ii care să asigu-
re randamente optimizate, cât s� i ret�ete pentru investitorii 
comozi. Să nu uităm î�nsă avertismentul autorului pentru 
investitori î�n ce prives�te răbdarea s� i consecvent�a:

Repede nu poți decât să sărăcești. Ca să te îmbogățești, 
trebuie s-o iei încet și să începi acum.
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Cel mai interesant lucru pe care î�l oferă această carte 
sunt exercit�iile practice care simulează situat�ii reale pe 
care le-ai putea î�ntâlni î�n viat�ă s� i oferă răspunsuri clare s� i 
pertinente la î�ntrebări pe care majoritatea investitorilor le 
au, cel put�in la î�nceput de drum. 

Modelul de investit�ii pentru un ciclu de viat�ă este un 
material care ar trebui să fie predat s� i discutat cu orice tâ-
năr î�ncă de la vârsta de la care î�ncepe să î�nt�eleagă finant�ele 
s� i banii. Cu sigurant�ă aceste concepte î�l vor ajuta să evite 
capcanele financiare s� i să-s� i construiască î�nt�elept un por-
tofoliu pentru momentele provocatoare ale viet�ii.

Personal, des� i sunt investitor de peste 25 de ani î�n 
aproape toate instrumentele financiare ce există pe piet�ele 
locale s� i globale, am găsit î�n cartea lui Burton Malkiel î�nt�e-
lepciunea s� i dragostea bunicului meu. Uneori cu asprime, 
dar cel mai adesea cu glume s� i cu răbdare, acest veteran al 
investit�iilor ne călăuzes�te prin labirintul instrumentelor s� i 
teoriilor investit�ionale t�inându-ne de mână. 

Sunt deopotrivă recunoscător s� i foarte bucuros pentru 
binecuvântarea de a scrie aceste cuvinte, dragi cititori ro-
mâni interesat�i de investit�ii s� i de bunăstarea personală s� i a 
comunităt�ii. Nu uitat�i că, dincolo de toate, banii sunt doar 
un mijloc de a ne face viat�a mai bună s� i prin care putem 
să-i ajutăm s� i pe cei mai put�in favorizat�i decât noi. Singurul 
motiv pentru care merită să fii bogat, dincolo de realitatea 
că bogăt�ia este mai sexy decât sărăcia, este să-i ajut�i pe cei 
din jurul tău. 

Spor la bunăstare s� i investit�ii profitabile!

Eusebiu Burcas�
www.burcash.ro

http://www.burcash.ro


CUVÂNT-ÎNAINTE

Au trecut mai mult de patruzeci s� i cinci de ani de la apa-
rit�ia primei edit�ii din Haihui pe Wall Street. Mesajul ei era 
unul foarte simplu: investitorii vor avea mult mai mult suc-
ces dacă vor cumpăra s� i vor păstra un fond de tip index 
decât dacă vor î�ncerca să cumpere s� i să vândă titluri indi-
viduale sau fonduri mutuale administrate activ. Am insistat 
pe faptul că achizit�ia s� i det�inerea de act�iuni pe bursa de 
valori poate fi mai profitabilă decât fondurile administrate 
de profesionis�ti, ale căror taxe ridicate s�i costuri mari de 
tranzact�ionare diminuează substant�ial profitul investit�iilor.

Acum, după mai bine de patruzeci s� i cinci de ani, cred 
cu s� i mai multă tărie î�n teza init�ială, s� i am mai mult decât 
un câs�tig format din s�ase cifre care s-o dovedească. I�mi pot 
sust�ine pledoaria foarte simplu. Un investitor care, la î�nce-
putul anului 1969, ar fi investit 10.000 de dolari î�ntr-un 
fond de tip index Standard & Poor’s 500, ar fi avut î�n apri-
lie 2018 un portofoliu î�n valoare de 1.092.489 de dolari, 
presupunând că toate dividendele au fost reinvestite. Un alt 
investitor care, î�n schimb, ar fi cumpărat act�iuni dintr-un 
fond mediu administrat activ, ar fi asistat la o cres�tere a 
investit�iei lui până la suma de 817.741 de dolari. Diferent�a 
este spectaculoasă. Pe 1 aprilie 2018, investitorul î�n fon-
dul de tip index ar fi câs�tigat mai mult cu 274.748 de dolari, 
o sumă cu peste 25 de procente mai mare decât participat�ia 
finală a unui investitor obis�nuit î�ntr-un fond administrat.
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As�adar, la ce bun o a douăsprezecea edit�ie a acestei cărt�i? 
Dacă esent�a nu s-a schimbat, atunci ce e nou? Răspunsul 
este că instrumentele financiare disponibile publicului au 
trecut prin schimbări enorme. O carte care s� i-a propus să 
fie un ghid cuprinzător pentru investitorii individuali tre-
buie actualizată pentru a acoperi î�ntreaga gamă de produse 
investit�ionale disponibile. I�n plus, investitorii pot beneficia 
de o analiză critică a multitudinii de informat�ii noi oferite 
de teoreticienii s� i profesionis�tii piet�ei – transpuse î�ntr-un 
limbaj accesibil pentru tot�i cei interesat�i de acest subiect. 
S-au făcut atât de multe afirmat�ii năucitoare despre piat�a 
de act�iuni, î�ncât este important să avem o carte care să lă-
murească cum stau lucrurile.

I�n ultimii patruzeci s� i cinci de ani, ne-am adaptat la rit-
mul rapid al schimbărilor tehnologice din mediul î�ncon-
jurător. Inovat�ii precum e-mailul, internetul, telefoanele 
inteligente, iPad-urile, Kindle-urile, videoconferint�ele, re-
t�elele de socializare s� i noile progrese medicale, de la tran-
splantul de organe s� i chirurgia laser până la metodele 
nechirurgicale de tratare a pietrelor la rinichi s� i de deblo-
care a arterelor, au influent�at î�n mod semnificativ modul î�n 
care trăim. Totodată, inovat�ia î�n domeniul financiar a fost 
la fel de rapidă. I�n 1973, când a apărut prima edit�ie a aces-
tei cărt�i, nu aveam fonduri de piat�ă monetară, ATM-uri, 
fonduri mutuale de tip index, fonduri tranzact�ionate la bursă 
(ETF – exchange traded fund), fonduri scutite de taxe, fon-
duri de piat�ă emergentă, fonduri cu termene-t�intă, bilete 
de bancă cu rată variabilă, instrumente derivate volatile, 
titluri de protect�ie anti-inflat�ie, fonduri de investit�ii imobi-
liare (REIT – real estate investment trust) cu rată de parti-
cipat�ie, titluri garantate de capital (ABS – asset-backed 
securities), strategii „beta inteligente”, conturi individuale 
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de pensie Roth, planul 529 de economii pentru studiile uni-
versitare, obligat�iuni cu cupon zero, opt�iuni s� i contracte 
financiare s�i de mărfuri de tip futures s�i tehnici noi de tranzac-
t�ionare, precum „asigurarea de portofoliu” s� i „tranzact�io-
narea de mare frecvent�ă”, ca să amintesc doar câteva dintre 
schimbările care s-au produs î�n mediul financiar. O mare 
parte din noutăt�ile din această carte au fost incluse pentru 
a explica aceste inovat�ii financiare s� i pentru a arăta cum te 
pot�i folosi de ele ca investitor.

Această a douăsprezecea edit�ie oferă, de asemenea, o 
descriere clară s�i us�or accesibilă a progreselor academice î�n 
teoria s� i practica investit�iilor. I�n capitolul 10, vorbesc des-
pre behaviorismul financiar, un domeniu nou s� i fascinant, 
s� i scot î�n evident�ă lect�iile importante pe care investitorii 
ar trebui să le deprindă din observat�iile behavioris�tilor. I�n 
capitolul 11, ridic î�ntrebarea dacă strategiile de investit�ii 
„beta inteligente” sunt cu adevărat inteligente s� i dacă pari-
tatea de risc nu este cumva o strategie prea riscantă. I�n 
plus, am adăugat o nouă sect�iune î�n care prezint strategii 
practice de investit�ii pentru cei care au ies� it la pensie sau 
care urmează să iasă. Am inclus atât de multe informat�ii 
noi, î�ncât cei care au citit o edit�ie anterioară a acestei cărt�i 
î�n colegiu sau î�n facultate vor fi satisfăcut�i de varianta 
actualizată.

I�n edit�ia de fat�ă analizez atent teza fundamentală a edi-
t�iilor anterioare, s� i anume că piat�a reglează pret�urile act�i-
unilor atât de eficient, î�ncât până s� i un cimpanzeu legat la 
ochi, care aruncă cu săget�i pe listările bursiere, poate se-
lecta un portofoliu care să fie la fel de profitabil precum 
cele administrate de expert�i. I�n ultimii patruzeci s� i cinci de 
ani, teza a rezistat cu brio. Mai bine de două treimi din 
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managerii de portofoliu profesionis�ti s� i-au văzut perfor-
mant�ele depăs�ite de fondurile de tip index. Cu toate aces-
tea, există î�ncă specialis�ti s� i practicieni care se î�ndoiesc de 
validitatea teoriei. Iar prăbus�irea burselor din octombrie 
1987, bula dotcom s� i criza financiară din 2008-2009 au 
ridicat î�ntrebări suplimentare cu privire la mult lăudata 
eficient�ă a piet�ei. Această edit�ie explică controversele re-
cente s� i reanalizează afirmat�ia potrivit căreia este posibil 
„să bat�i piat�a”. Concluzia mea este că rapoartele despre 
moartea teoriei piet�ei eficiente sunt mult exagerate. Totus�i, 
voi analiza dovezile cu ajutorul unui număr de tehnici de 
select�ie a act�iunilor despre care se crede că vor î�nclina s�an-
sele de succes î�n favoarea investitorului individual.

Cartea rămâne, î�n esent�ă, un ghid us�or de î�nt�eles pen-
tru investitorii individuali. I�n calitate de consilier strategic 
financiar pentru familii s� i persoane fizice, mi-a devenit tot 
mai limpede că capacitatea de asumare a riscurilor depin-
de foarte mult de vârsta s� i de abilitatea unei persoane de a 
obt�ine venituri din surse care nu implică investit�ii. De ase-
menea, riscul presupus de multe investit�ii scade odată cu 
durata de investit�ie. Din aceste motive, strategiile optime 
de investit�ii trebuie să fie corelate cu vârsta. Capitolul 14, 
intitulat „Un ghid de investit�ii î�n funct�ie de etapele viet�ii”, 
ar trebui să fie foarte util pentru oamenii de toate vârstele. 
Numai acest capitol de unul singur valorează cât o î�ntâlni-
re cu un consilier financiar personal.

Mult�umirile mele adresate celor ment�ionat�i î�n edit�iile 
anterioare rămân î�n continuare valabile. I�n plus, vreau să 
amintesc câteva persoane a căror contribut�ie la edit�ia a 
douăsprezecea a fost deosebit de utilă. Le sunt recunoscă-
tor î�n mod deosebit lui Michael Nolan de la Institutul de 
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Cercetare Bogle s� i asistent�ilor mei, Benjamin Tso s� i Anne 
Daniecki. De asemenea, le sunt recunoscător lui Chris 
McIsaac, Alexandra Burton s� i Andrew Shuman de la Van-
guard Group, pentru importantul ajutor î�n furnizarea de 
date.

Le mult�umesc totodată pentru sprijin lui Daniel Camp-
bell, Jakub Jurek, Steven Leuthold, Joyce Niesman, Kristen 
Perleberg, James Sarvis, Stacy Sarvis, Jeremy Schwartz, 
Jeremy Siegel s� i Larry Swedroe. Colaborarea mea cu W. W. 
Norton rămâne una minunată s� i le mult�umesc lui Drake 
McFeely s� i Nathaniel Dennett pentru ajutorul oferit î�n pu-
blicarea acestei edit�ii.

Sot�ia mea, Nancy Weiss Malkiel, a avut, de departe, cea 
mai importantă contribut�ie la finalizarea cu succes a ulti-
melor opt edit�ii. Pe lângă faptul că mi-a dat cele mai puter-
nice dovezi de î�ncurajare s� i sust�inere, a citit cu atent�ie 
diversele ciorne ale manuscrisului s� i a făcut nenumărate 
sugestii care mi-au clarificat s� i mi-au î�mbunătăt�it stilul. 
A reus�it să găsească erori care au scăpat multor corectori 
s� i redactori. Mai presus de toate, mi-a adus extraordinar 
de multă bucurie î�n viat�ă. Nimeni nu merită mai mult de-
cât ea s� i Piper, a doua cea mai bună prietenă a ei, dedicat�ia 
acestei cărt�i.

Burton G. Malkiel
Princeton University

iunie 2018
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 FUNDAȚII SOLIDE  
ȘI CASTELE DE NISIP

„Ce este un cinic? Este cel care cunoaște prețul tuturor lucrurilor, 
dar valoarea niciunuia dintre ele.”

 – Oscar Wilde, Evantaiul doamnei Windermere

I�n această carte, te voi î�nsot�i î�ntr-o plimbare pe Wall 
Street, oferindu-t�i un tur ghidat al complexei lumi finan-
ciare s� i sfaturi practice despre oportunităt�i s� i strategii 

de investit�ii. Mult�i oameni sunt de părere că, astăzi, un in-
vestitor individual nu are aproape nicio s�ansă î�n fat�a pro-
fesionis�tilor de pe Wall Street. Ei vorbesc despre strategiile 
profesioniste de investit�ii, care folosesc instrumente deri-
vate complexe s� i tranzact�ii de î�naltă frecvent�ă; citesc s�tirile 
despre fraudele contabile, achizit�iile mamut s� i activităt�ile 
bine finant�ate ale fondurilor speculative. Această com-
plexitate le creează impresia că nu mai există loc pentru 
investitorul individual pe piet�ele de astăzi. Nimic mai de-
parte de adevăr. S� i tu te pot�i descurca la fel de bine ca un 
expert – poate chiar s� i mai bine. Tocmai investitorii perse-
verent�i sunt cei care nu s� i-au pierdut capul când piat�a de 
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act�iuni s-a dus de râpă î�n martie 2009 s� i care, ulterior, 
s� i-au văzut pachetul de act�iuni recăpătându-s� i valoarea s� i 
continuând să producă profituri frumoase. I�ntre timp, 
mult�i dintre profesionis� ti s� i-au pierdut s� i cămas�a de pe 
ei î�n 2008, când au cumpărat titluri derivate pe care nu le 
î�nt�elegeau, sau la î�nceputul anilor 2000, când s�i-au supra-
î�ncărcat portofoliile cu act�iuni din sectorul tehnologic la 
suprapret�.

Această carte este un ghid succint pentru investitorul 
individual. Acoperă totul, de la asigurări la impozitele pe 
venit. I�t�i arată cum să-t�i cumperi o asigurare de viat�ă s� i 
cum să nu te las� i jecmănit de bănci s� i brokeri. I�t�i dezvăluie 
chiar s� i ce să faci cu aurul s� i diamantele. Dar, î�n primul 
rând, este o carte despre act�iunile obis�nuite – un mediu de 
investit�ii care nu numai că a adus î�n trecut profituri gene-
roase pe termen lung, dar, de asemenea, pare să ofere o 
bună perspectivă pentru anii următori. Ghidul de investit�ii 
î�n funct�ie de etapele viet�ii din partea a IV-a oferă tuturor, 
indiferent de vârstă, recomandări de portofoliu specifice 
pentru atingerea obiectivelor financiare, inclusiv sfaturi 
despre cum să investes�ti când es�ti la pensie.

CE ÎNSEAMNĂ UN MERS ALEATORIU?

Mersul aleatoriu î�nseamnă că pas�ii sau direct�iile viitoare nu 
pot fi prezise pe baza î�ntâmplărilor trecute. Când termenul 
este aplicat la piat�a bursieră, î�nseamnă că modificările pe 
termen scurt ale pret�urilor act�iunilor sunt imprevizibile. 
Serviciile de consultant�ă pentru investit�ii, previziunile de 
câs�tig s� i graficele complicate ale modelelor sunt inutile. Pe 
Wall Street, conceptul de „mers aleatoriu” este o obsceni-
tate. Este un epitet inventat î�n lumea academică s� i trântit 
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ca o insultă î�n fat�a prezicătorilor profesionis�ti. Dusă la ex-
trema sa logică, asta î�nseamnă că s� i o maimut�ă legată la 
ochi, care aruncă cu săget�i pe listările bursiere, poate se-
lecta un portofoliu care să fie la fel de profitabil precum 
cele administrate de expert�i.

Analis�tilor financiari î�n costum cu dungi nu le place să 
fie comparat�i cu maimut�ele î�n fundul gol. Ei ripostează, 
sust�inând că teoreticienii sunt atât de absorbit�i de ecuat�ii 
s� i simboluri greces�ti (ca să nu mai amintim de limbajul so-
fisticat), î�ncât n-ar putea deosebi un taur de un urs nici 
măcar î�ntr-un magazin de port�elanuri. Profesionis�tii de pe 
piat�ă se opun atacului teoreticienilor folosind una din cele 
două tehnici numite analiză fundamentală s� i analiză tehni-
că, pe care le vom examina î�n partea a doua. Teoreticienii 
ocolesc aceste tactici eclipsând teoria mersului aleatoriu 
prin î�mpărt�irea ei î�n trei versiuni („slabă”, „semi-puterni-
că” s� i „puternică”) s� i creând propria teorie, numită „noua 
metodă de investit�ii”. Aceasta din urmă include un concept 
numit „beta”, care include s� i strategia „beta inteligentă”, 
pe care am de gând s-o desfiint�ez. Până la î�nceputul anilor 
2000, chiar s�i unii teoreticieni au fost de acord cu profesio-
nis�tii care sust�ineau că piat�a bursieră este, până la urmă, 
previzibilă î�ntr-o anumită măsură. Cu toate acestea, după 
cum vei vedea, o bătălie pe viat�ă s� i pe moarte este î�ncă î�n 
plină desfăs�urare, pentru că miza o reprezintă, î�n cazul te-
oreticienilor, reputat�ia, iar î�n cazul profesionis�tilor, bonu-
surile financiare. Din acest motiv, cred că î�t�i va face plăcere 
să te plimbi haihui pe Wall Street. Are toate ingredientele 
unui spectacol de calitate – inclusiv poves�ti despre averi 
câs�tigate s�i irosite s�i argumente clasice despre motivul pen-
tru care s-a î�ntâmplat asta.
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Dar î�nainte să î�ncepem, poate ar fi bine să mă prezint 
s� i să spun ce anume mă califică pentru rolul de ghid. Pentru 
scrierea acestei cărt�i, am recurs la trei aspecte din trecutu-
lui meu; fiecare oferă o perspectivă diferită asupra piet�ei 
bursiere.

I�n primul rând, este vorba despre experient�a mea pro-
fesională î�n analiza investit�iilor s� i gestionarea portofoliu-
lui. Mi-am î�nceput cariera ca profesionist pe piat�ă la una 
dintre cele mai importante firme de investit�ii de pe Wall 
Street. Ulterior, am prezidat comitetul de investit�ii al unei 
companii multinat�ionale de asigurări s�i am fost timp de mai 
mult�i ani director al uneia dintre cele mai mari companii 
de investit�ii din lume. Aceste perspective au fost esent�iale 
pentru mine. Există lucruri î�n viat�ă care nu pot fi niciodată 
pe deplin apreciate sau î�nt�elese de un novice. Acelas� i lucru 
se poate spune s� i despre piat�a bursieră.

I�n al doilea rând, este vorba despre pozit�ia mea actua-
lă de economist s� i pres�edinte al mai multor comitete de 
investit�ii. Fiind specializat î�n piet�ele de titluri de valoare s� i 
î�n comportamentul investit�iilor, am dobândit cunos�tint�e 
detaliate despre cercetările teoretice s� i noile descoperiri 
legate de oportunităt�ile de investit�ii.

S� i î�n ultimul rând, dar nu mai put�in important, particip 
la bursă de când mă s�tiu s� i sunt un investitor de succes. Cât 
de mult succes am avut, nu am de gând să dezvălui, î�ntru-
cât există o ciudăt�enie a lumii academice potrivit căreia un 
profesor nu ar trebui să facă bani. Poate mos�teni mult�i 
bani, se poate căsători din interes s� i poate cheltui o grăma-
dă de bani, dar nu are voie nici î�n ruptul capului să câs�tige 
o cărut�ă de bani; este neacademic. Oricum ar fi, profesorii 
ar trebui să fie „dedicat�i”, sau cel put�in as�a spun politicienii 
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s� i conducătorii – mai ales atunci când î�ncearcă să justifice 
salariile mici din mediul universitar. Teoreticienii ar trebui 
să caute cunoas�terea, nu răsplata financiară. Prin urmare, 
voi vorbi despre victoriile mele pe Wall Street prin prisma 
primei perspective.

Această carte cont�ine o mult�ime de cifre s� i informat�ii. 
Nu-t�i face griji. Este dedicată cu precădere celor din afara 
domeniului financiar s� i oferă sfaturi de investit�ii practice, 
deja î�ncercate. Nu î�t�i trebuie niciun fel de cunos�tint�e prea-
labile ca s-o cites�ti. Nu ai nevoie decât de interesul s�i dorint�a 
de a face ca investit�iile tale să dea rezultate.

INVESTIȚIA CA MOD DE VIAȚĂ  
AL ZILELOR NOASTRE

I�n acest moment, ar fi bine, probabil, să explic ce î�nt�eleg 
prin „investit�ie” s� i diferent�a pe care o fac î�ntre aceasta s� i 
„speculat�ie”. Consider că investit�ia este o metodă de achizi-
t�ie de titluri de valoare î�n scopul obt�inerii unui profit sub 
forma unui venit rezonabil s�i previzibil (dividende, dobânzi 
sau chirii) s� i/sau datorită aprecierii valorii lor pe termen 
lung. Definit�ia perioadei de timp necesare pentru rentabi-
litatea investit�iei s� i predictibilitatea randamentului sunt 
aspectele care fac diferent�a dintre investit�ie s� i speculat�ie. 
Un speculator cumpără act�iuni î�n sperant�a unui câs�tig pe 
termen scurt, î�n următoarele zile sau săptămâni. Un inves-
titor cumpără act�iuni care au s�anse să producă un flux sigur 
de lichidităt�i s� i un câs�tig de capital, pe parcursul mai mul-
tor ani sau decenii.
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Hai să lămurim de la bun î�nceput că această carte nu 
este pentru speculatori: nu-t�i promit nici averi căzute din 
cer, nici miracole pe piat�a de act�iuni. De fapt, un alt subtitlu 
al acestei cărt�i ar putea fi la fel de bine: Cum să te îmbogă-
țești încet, dar sigur. Nu uita, doar ca să se ment�ină pe linia 
de plutire, investit�iile tale trebuie să producă o rată de ren-
tabilitate egală cu inflat�ia.

I�n Statele Unite s� i î�n majoritatea t�ărilor dezvoltate, 
inflat�ia a scăzut la 2% sau chiar mai put�in la î�nceputul ani-
lor 2000, iar unii analis�ti consideră că stabilitatea relativă 
a pret�urilor va continua pe termen nedefinit. Ei sugerează 
că inflat�ia reprezintă except�ia, mai degrabă decât regula, s� i 
că perioadele istorice de progres tehnologic s� i economiile 
pe timp de pace sunt caracterizate prin stabilitate s� i chiar 
printr-o scădere a pret�urilor. S-ar putea, î�ntr-adevăr, ca 
î�n următoarele decenii, inflat�ia să fie una minimă sau chiar 
inexistentă, dar consider că investitorii nu ar trebui să igno-
re posibilitatea ca aceasta să crească din nou la un moment 
dat î�n viitor. Des� i viteza de cres� tere a productivităt�ii s-a 
î�ntet�it î�n anii 1990 s� i 2000, de curând a î�nceput să se dimi-
nueze, iar istoria ne î�nvat�ă că ritmul de dezvoltare a fost 
î�ntotdeauna inconsecvent. I�n plus, î�mbunătăt�irea produc-
tivităt�ii este mai greu de obt�inut î�n unele afaceri orientate 
către servicii. I�n secolul XXI, tot de patru muzicieni este 
nevoie pentru un cvartet de coarde, s� i de un chirurg pentru 
o apendicectomie, iar dacă salariile muzicienilor s� i chirur-
gilor vor cres�te cu timpul, acelas� i lucru se va î�ntâmpla s� i cu 
costul biletelor pentru un concert sau pentru o operat�ie de 
apendicită. As�adar, presiunea continuă asupra pret�urilor 
nu poate fi î�nlăturată.
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Dacă inflat�ia ar fi să atingă o rată de 2-3% – adică mult 
mai mică decât cea din anii ’70 s�i î�nceputul anilor ’80 – efec-
tul asupra puterii noastre de cumpărare ar fi tot devastator. 
Tabelul de la pagina următoare ilustrează efectele unei rate 
medii a inflat�iei de aproape 4%, î�n perioada 1962-2018. 
Pret�ul ziarului pe care î�l citesc eu dimineat�a a crescut cu 
5.900%. Cel al batonului de ciocolată Hershey pe care î�l 
mănânc după-amiaza este de treizeci s�i ceva de ori mai mare, 
des� i are un gramaj mai mic decât î�n 1962, când eram eu la 
facultate. Dacă inflat�ia ar continua î�n acelas� i ritm, ziarul de 
dimineat�ă ar ajunge să coste mai mult de 5$ până î�n 2025. 
Este limpede că, dacă vrem să facem fat�ă chiar s� i unei infla-
t�ii us�oare, trebuie să adoptăm nis�te strategii de investit�ii 
care să ne ment�ină puterea reală de cumpărare; altfel, sun-
tem sortit�i unui nivel de trai î�n continuă scădere.

Investit�iile presupun muncă, fără discut�ie. Romanele 
de dragoste abundă î�n poves�ti despre mos�teniri urias�e iro-
site din neglijent�ă sau din necunoas�terea felului î�n care 
trebuie administrat�i banii. Cine poate uita sunetul produs 
de tăierea livezii de vis� ini î�n splendida piesă a lui Cehov? 
Piat�a liberă, nu sistemul marxist, este cea vinovată de de-
căderea familiei Ranevski: ei nu au făcut nimic ca să-s� i 
păstreze averea. Chiar dacă î�t�i î�ncredint�ezi toate fondurile 
unui consilier de investit�ii sau unui fond mutual, tot trebu-
ie să s� tii care este cel mai potrivit consilier sau cel mai 
potrivit fond să-t�i gestioneze banii. Odată „î�narmat” cu in-
format�iile dobândite din această carte, ar trebui să-t�i vină 
mai us�or să iei deciziile de investit�ii corecte.
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MUȘCĂTURA INFLAȚIEI
Medie 
1962

Medie 
2014

Procent de 
creștere

Rata anuală 
compusă a 

inflației

Indicele prețuri-
lor de consum

30,20 236,40 682,8 4,0

Baton Hershey 0,05 $ 1,00 $ 1.900 5,9

New York Times 0,05 2,50 4.900 7,8

Timbru clasa I 0,04 0,49 1.125 4,9

Benzină (galon) 0,31 3,40 996,8 4,7

Hamburger (dublu, 
de la McDonald’s)

0,28* 4,00 1.328,6 5,2

Chevrolet 2.529 24.000,00 849 4,4

Congelator 470 1.249,00 165,7 1,9

*date din 1963
Sursa: Pentru prețurile din 1962, Forbes, 1 noiembrie 1977, și diferite surse 
private și guvernamentale pentru prețurile din 2014.

I�nsă lucrul cel mai important dintre toate este faptul 
că investit�iile sunt distractive. Este distractiv să-t�i măsori 
intelectul cu cei din vasta comunitate investit�ională s� i să 
vezi cum es�ti recompensat prin cres�terea titlurilor de va-
loare. Este palpitant să-t�i treci î�n revistă randamentele 
investit�iei s� i să vezi cum se acumulează î�ntr-un ritm mai 
sust�inut decât salariul. S� i este, de asemenea, stimulant să 
afli despre noi produse s� i servicii s� i despre inovat�ii sub 
forma investit�iilor financiare. Un investitor de succes este, 
î�n general, o persoană echilibrată, care î�s� i foloses�te curio-
zitatea î�nnăscută s� i interesul intelectual.
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INVESTIȚIA ÎN TEORIE

Toate randamentele investit�iilor – indiferent că este vorba 
despre act�iuni comune sau despre diamante except�ionale 
– depind, î�n grade diferite, de evenimentele viitoare. Aces-
ta este farmecul investit�iilor: sunt un joc de noroc al cărui 
succes depinde de capacitatea de a prezice viitorul. De obi-
cei, profesionis�tii din comunitatea investit�ională folosesc 
una din două abordări de evaluare a capitalului: teoria fun-
dat�iei solide sau cea a castelului de nisip. S-au câs�tigat s� i 
s-au pierdut milioane de dolari pe baza acestor teorii. 
Pentru mai mult dramatism, cele două abordări par să se 
excludă reciproc. Dacă vrei să iei decizii de investit�ii inteli-
gente s� i să stai departe de erori grave, este esent�ial să le 
î�nt�elegi pe amândouă. Spre sfârs� itul secolului al XX-lea, o a 
treia teorie, dezvoltată î�n mediul academic s� i numită „noua 
tehnologie de investit�ii”, a devenit populară pe „The Street”. 
Mai î�ncolo voi descrie această teorie s� i cum se aplică î�n 
analiza investit�iilor.

TEORIA FUNDAȚIEI SOLIDE

Teoria fundat�iei solide sust�ine că fiecare instrument de in-
vestit�ii, fie că este vorba despre un portofoliu de act�iuni 
comune sau despre un bun imobiliar, este strâns legat de 
ceva ce se numes�te valoare intrinsecă, care poate fi stabili-
tă printr-o analiză atentă a condit�iilor actuale s� i a perspec-
tivelor viitoare. Atunci când pret�urile piet�ei coboară (sau 
depăs�esc) această fundat�ie solidă a valorii intrinsece, se 
ives� te o oportunitate de cumpărare (sau vânzare), fiind-
că această fluctuat�ie va fi î�n cele din urmă corectată – sau 
cel put�in as�a sust�ine teoria. Prin urmare, investit�ia este o 
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problemă banală, dar clară, de comparare î�ntre pret�ul efec-
tiv al unui lucru s� i fundat�ia solidă a valorii lui.

I�n cartea The Theory of Investment Value (Teoria valorii 
investițiilor), Williams prezintă o formulă prin care se 
poate stabili valoarea intrinsecă a act�iunilor. El s� i-a bazat 
abordarea pe veniturile din dividende. I�n tentativa sa dia-
bolică de a complica lucrurile, a introdus conceptul de „ac-
tualizare”. Actualizarea presupune, î�n principiu, analizarea 
î�n sens invers a venitului. I�n loc să analizezi cât de mult�i 
bani vei avea peste un an (să zicem 1,05$ dacă pui 1$ pe un 
carnet de economii cu 5% dobândă), te uit�i, î�n schimb, la 
banii pe care te as� tept�i să-i ai pe viitor s� i analizezi cu cât 
valorează mai put�in î�n prezent (astfel, 1$ de anul viitor 
valorează î�n prezent doar 95 de cent�i, care pot fi investit�i cu 
o dobândă de 5% pentru a produce aproximativ 1$ la mo-
mentul respectiv).

Williams chiar crede cu tărie î�n asta. El sust�ine că valoa-
rea intrinsecă a unei act�iuni este egală cu valoarea actuală 
(sau actualizată) a tuturor dividendelor viitoare. Investi-
torii sunt sfătuit�i să „actualizeze” valoarea banilor primit�i 
ulterior. Pentru că foarte put�ini oameni l-au î�nt�eles, terme-
nul a avut succes s�i „actualizarea” se bucură acum de o largă 
răspândire î�n rândul investitorilor. Conceptul s-a bucurat 
de un nou avânt sub egida profesorului Irving Fisher de la 
Yale, un remarcabil economist s� i investitor.

Logica teoriei fundat�iei solide este una destul de re-
spectabilă s� i poate fi ilustrată cu ajutorul act�iunilor comu-
ne. Teoria sust�ine că valoarea unei act�iuni ar trebui să se 
bazeze pe fluxul câs�tigurilor pe care o firmă le va putea 
distribui î�n viitor sub formă de dividende sau răscumpă-
rări de act�iuni. E de la sine î�nt�eles că, cu cât dividendele 
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actuale s�i rata lor de cres�tere sunt mai mari, cu atât valoarea 
act�iunii este mai ridicată; prin urmare, diferent�ele ratelor 
de cres�tere sunt un factor major î�n evaluarea act�iunilor. I�n 
acest moment, intervine un mic factor î�ns�elător, s� i anume 
cel al as�teptărilor viitoare. Analis�tii de investit�ii trebuie să 
estimeze nu numai ratele de cres�tere pe termen lung, ci s� i 
cât de mult pot fi ment�inute acestea. Atunci când piat�a este 
excesiv de optimistă cu privire la durata de ment�inere a 
cres�terii pe viitor, este o concept�ie populară pe Wall Street 
că act�iunile scontează nu doar viitorul, ci s� i ce urmează 
pe lumea cealaltă. Ideea este că teoria fundat�iei solide se 
bazează pe unele prognoze complicate referitoare la am-
ploarea s� i durata cres�terii viitoare. S-ar putea deci ca fun-
damentul valorii intrinseci să fie mai put�in sigur decât se 
pretinde.

Teoria fundat�iei solide nu este doar apanajul economis�-
tilor. Datorită unei cărt�i foarte influente, Security Analysis 
(Analiza de investiții), scrisă de Benjamin Graham s� i David 
Dodd, o î�ntreagă generat�ie de analis�ti de investit�ii a fost 
convertită î�n masă. După cum au aflat analis�tii practicant�i, 
managementul investit�iilor solide nu constă decât î�n cum-
părarea titlurilor de valoare al căror pret� este temporar 
sub valoarea intrinsecă s� i vânzarea celor al căror pret� este 
temporar prea mare. Foarte simplu. Desigur, au fost puse 
la dispozit�ie instruct�iuni pentru stabilirea valorii intrin-
seci, s� i orice analist care se respectă o poate calcula făcând 
câteva socoteli simple. Poate că cel mai de succes discipol 
al abordării lui Graham s� i Dodd a fost un american din 
Vestul Mijlociu pe nume Warren Buffett, poreclit adesea 
„î�nt�eleptul din Omaha”. Buffett a obt�inut un record investi-
t�ional legendar, urmând, se pare, teoria fundat�iei solide.
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TEORIA CASTELULUI DE NISIP

Teoria castelului de nisip se concentrează asupra abilităt�ii 
de clarvăzător. John Maynard Keynes, un renumit economist 
s� i investitor de succes, a explicat-o î�n 1936 cel mai bine. I�n 
opinia lui, investitorii profesionis�ti nu se ocupă de estima-
rea valorilor intrinseci, ci, mai degrabă, de analizarea celui 
mai probabil mod î�n care multitudinea de investitori se 
vor comporta î�n viitor s� i a modului î�n care aces� tia, î�n pe-
rioadele de optimism, au tendint�a de a-s� i pune sperant�ele 
î�n castele de nisip. Un investitor de succes î�ncearcă să fure 
startul ghicind care situat�ii investit�ionale au mai multe s�an-
se să facă oamenii să î�nalt�e un castel de nisip s� i cumpărând 
apoi î�naintea celorlalt�i.

Potrivit lui Keynes, teoria fundat�iei solide presupune 
prea multă muncă s� i are o valoare î�ndoielnică. Keynes a 
pus î�n practică principiile pe care le-a promovat. I�n vreme 
ce expert�ii financiari londonezi trudeau multe ore din 
greu, î�n birouri aglomerate, el jongla cu piat�a î�n fiecare 
dimineat�ă, din pat, timp de o jumătate de oră. Această me-
todă relaxată de a investi i-a atras î�n cont câteva milioane 
de lire sterline s� i a asigurat o cres� tere î�nzecită a valorii 
de piat�ă a bunurilor universităt�ii sale, King’s College din 
Cambridge.

I�n anii de criză economică î�n care Keynes s� i-a dobândit 
celebritatea, majoritatea oamenilor s-au concentrat pe idei-
le sale pentru stimularea economiei. Era greu ca cineva să 
construiască castele de nisip sau să viseze că o vor face alt�ii. 
Cu toate acestea, î�n cartea lui, The General Theory of Em-
ployment, Interest and Money (Teoria generală a ocupării 
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forței de muncă, a dobânzii și a banilor)*, Keynes a dedicat 
un î�ntreg capitol piet�ei bursiere s� i important�ei as�teptărilor 
investitorilor.

I�n ceea ce prives�te act�iunile, Keynes a observat că ni-
meni nu s� tie cu sigurant�ă ce va influent�a perspectivele 
câs� tigurilor viitoare s� i plăt�ile dividendelor. Prin urmare, 
spune el, majoritatea persoanelor sunt „î�n mare parte pre-
ocupate nu de elaborarea de previziuni superioare pe ter-
men lung cu privire la beneficiul probabil al unei investit�ii 
pe parcursul î�ntregii viet�i a acesteia, ci de prevederea va-
riat�iilor bazei convent�ionale de evaluare pe termen scurt a 
publicului general”**. Altfel spus, Keynes studia piat�a bur-
sieră cu ajutorul unor principii psihologice s� i nu al eva-
luărilor financiare. După cum scria el: „Nu are sens să aloci 
25$ unei investit�ii despre al cărei profit viitor crezi că jus-
tifică o valoare de 30$ dacă crezi, de asemenea, că piat�a o 
va evalua la 20$ peste trei luni”***.

Keynes a descris jocul piet�ei bursiere î�n termeni us�or 
de î�nt�eles pentru colegii săi englezi: este ca s� i cum ai parti-
cipa la un concurs de evaluare a frumuset�ii dintr-un ziar, î�n 
care trebuie să alegi cele mai frumoase s�ase chipuri dintr-o 
sută de fotografii, premiul urmând să revină acelei persoa-
ne ale căror alegeri sunt cel mai mult î�n concordant�ă cu 
cele ale grupului î�n ansamblu.

Un jucător inteligent î�s� i va da seama că, pentru a sta-
bili câs�tigătorul concursului, criteriile personale de frumu-
set�e sunt irelevante. O strategie mult mai bună este aceea 

*  Carte apărută sub acest titlu la Editura Publica, trad. Corina Mădălina 
Haita, București, 2009. (n.tr.)
**  Ibidem, pag. 218-219. (n.tr.)
***  Ibidem, pag. 219. (n.tr.)
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de a selecta chipurile care sunt, cel mai probabil, pe gustul 
celorlalt�i jucători. De regulă, această logică tinde să scape 
de sub control. La urma urmei, s-ar putea ca s� i ceilalt�i par-
ticipant�i să folosească aceeas�i metodă. Prin urmare, strate-
gia optimă nu este aceea de a alege figurile pe care jucătorul 
le consideră cele mai frumoase sau care ar putea fi pe gus-
tul celorlalt�i participant�i, ci să anticipeze care va fi opinia 
medie, sau să meargă s� i mai departe î�n această direct�ie. 
Cam atât despre concursurile britanice de frumuset�e.

Analogia cu concursul din ziar reprezintă forma ultimă 
a teoriei castelului de nisip legată de stabilirea unui pret�. 
O investit�ie merită un anumit pret� î�n ochii unui cumpără-
tor pentru că acesta se as�teaptă s-o vândă altcuiva la un pret� 
mai mare. Cu alte cuvinte, investit�ia aduce profit fără aju-
torul nimănui. La rândul său, noul cumpărător anticipează 
că viitorii cumpărători î�i vor atribui o valoare s� i mai mare.

I�ntr-o astfel de lume, se nas�te câte un fraier pe minut, 
iar rolul existent�ei lui este acela de a-t�i cumpăra investit�ii-
le la un pret� mai mare decât cel pe care l-ai plătit tu. Orice 
pret� este potrivit atâta vreme cât există alt�ii dispus�i să dea 
mai mult. Nu există rat�iune, ci doar psihologie de masă. 
Tot ce trebuie să facă un investitor inteligent este să fure 
startul – să priceapă cum stau lucrurile de la bun î�nceput. 
Această teorie s-ar putea numi î�n termeni mai put�in ele-
gant�i teoria „prostului mai mare”. Este î�n regulă să dai pe 
un anumit lucru de trei ori mai mult decât valorează, atât 
timp cât găses�ti un naiv dispus să dea pe el de cinci ori mai 
mult decât face.

Teoria castelului de nisip are mult�i sust�inători, atât î�n 
comunităt�ile financiare, cât s� i î�n cele academice. I�n cartea 
Irrational Exuberance (Exuberanță irațională), laureatul 
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premiului Nobel, Robert Shiller, sust�ine că obsesia fat�ă de 
act�iunile din domeniul Internetului s�i al tehnologiei de vârf 
de la sfârs� itul anilor 1990 poate fi explicată doar cu ajuto-
rul psihologiei de masă. I�n universităt�i, as�a-numitele teorii 
comportamentale ale piet�ei bursiere, care pun accentul pe 
psihologia mult�imilor, au devenit tot mai populare î�nce-
pând cu anii 2000. Psihologul Daniel Kahneman a câs�tigat 
Premiul Nobel pentru economie î�n 2002 pentru contribu-
t�iile sale fundamentale î�n domeniul „comportamentului 
financiar”. I�naintea lor, Oskar Morgenstern sust�inuse cu 
tărie că a căuta valoarea intrinsecă a act�iunilor este ca s� i 
cum ai vâna o himeră. I�ntr-o economie de schimb, valoarea 
oricărui bun depinde de o tranzact�ie prezentă sau viitoare. 
El era de părere că fiecare investitor ar trebui să afis�eze 
deasupra biroului următorul proverb î�n latină:

Res tantum valet quantum vendi potest.
(Un lucru nu valorează decât atât cât  

altcineva este dispus să dea pe el.)

CUM SE DESFĂȘOARĂ O PLIMBARE HAIHUI 

Odată î�ncheiată această introducere, te invit să ne plimbăm 
haihui prin hăt�is�urile investit�iilor, o plimbare care se va î�n-
cheia pe Wall Street. Prima mea sarcină va fi să-t�i prezint 
modelele istorice de stabilire a pret�urilor s� i modul î�n care 
acestea se bazează pe cele două teorii de stabilire a pret�u-
lui investit�iilor. Santayana a fost cel care ne-a avertizat că, 
dacă nu î�nvăt�ăm lect�iile trecutului, suntem condamnat�i 
să repetăm aceleas� i gres�eli. Prin urmare, voi vorbi despre 
unele manii incredibile – atât din trecutul î�ndepărtat, cât s� i 
din cel apropiat. S-ar putea ca unii cititori să nu pună mare 
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pret� pe frenezia nebunească cu care oamenii s-au î�ngră-
mădit să cumpere bulbi de lalea î�n T� ările de Jos, î�n veacul 
al XVII-lea, sau pe bula Mării Sudului din istoria Angliei din 
secolul al XVIII-lea. Dar nimeni nu poate ignora mania 
„Nifty Fifty”* (50 de titluri excelente) din anii ’70, explozia 
incredibilă a pret�urilor act�iunilor s� i terenurilor japoneze 
s� i la fel de spectaculoasa lor prăbus� ire de la î�nceputul 
anilor ’90, „mania internetului” din 1999 s� i î�nceputul dece-
niului următor sau bula imobiliară din S.U.A. din 2006-2007. 
Aceste episoade ne oferă avertismente continue că nici oa-
menii de rând, nici investitorii profesionis�ti nu sunt imuni 
la erorile trecutului.

*  „Nifty Fifty” era un grup de acțiuni a 50 de companii cu capitalizare 
mare preferate de investitorii instituționali. Printre ele se numărau 
companii precum Avon, Polaroid, Philip Morris și IBM. (n.red.) 
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NEBUNIA MASELOR

„Octombrie. O lună deosebit de periculoasă pentru  
speculațiile la bursă. 

Celelalte sunt iulie, ianuarie, septembrie, aprilie, noiembrie,  
mai, martie, iunie, decembrie, august și februarie.”

– Mark Twain, Wilson Zevzecul

Lăcomia scăpată de sub control este o caracteristică 
esent�ială a fiecărui boom spectaculos din istorie. I�n 
frenezia lor, participant�ii pe piat�ă ignoră fundamen-

tele ferme ale valorii î�n detrimentul presupunerii î�ndoiel-
nice, dar entuziaste că pot face avere construind castele de 
nisip. Acest tip de gândire a cuprins nat�iuni î�ntregi.

Psihologia speculat�iei este un veritabil teatru al absur-
dului. I�n cele ce urmează, î�t�i voi prezenta câteva piese de 
acest gen. Castelele ridicate î�n timpul reprezentat�iilor s-au 
bazat pe bulbii olandezi de lalea, pe „bulele” englezes� ti 
s� i pe act�iunile companiilor americane cu reputat�ie solidă. 
I�n fiecare dintre aceste cazuri, au existat unii oameni care 
au câs� tigat bani pentru o vreme, î�nsă put�ini au scăpat 
nevătămat�i.
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I�n cazul de fat�ă, istoria ne î�nvat�ă o lect�ie: des� i teoria 
castelului de nisip poate oferi o bună explicat�ie pentru 
astfel de excese speculative, anticiparea react�iilor mult�imii 
capricioase este un joc extrem de periculos. „Masele acu-
mulează nu inteligent�a, ci mediocritatea”*, observa Gustave 
Le Bon î�n lucrarea sa clasică din 1895 despre psihologia 
mult�imilor. Se pare că nu mult�i au citit cartea. Piet�ele cu 
ascensiuni fulgerătoare, bazate exclusiv pe un sprijin men-
tal, s-au prăbus�it invariabil sub act�iunea legii financiare a 
gravitat�iei. Pret�urile nesustenabile pot dura ani de zile, dar 
î�n cele din urmă se vor prăbus� i. Astfel de răsturnări se 
produc la fel de neas�teptat ca un cutremur; s� i cu cât exage-
rarea este mai mare, cu atât efectele sunt mai puternice. 
Put�ini dintre constructorii nesăbuit�i de castele de nisip 
s-au dovedit a fi suficient de ageri î�ncât să anticipeze aces-
te răsturnări s� i să-s� i scape pielea când totul a î�nceput să se 
prăbus�ească.

MANIA LALELELOR

Mania bulbilor de lalea a fost una dintre cele mai spectacu-
loase promisiuni de î�mbogăt�ire peste noapte din istorie. 
Excesele acesteia capătă s� i mai multă amploare dacă ne 
gândim că s-a petrecut î�n cumpătata Olandă, la î�nceputul 
secolului al XVII-lea. Evenimentele care au dus la această 
frenezie speculativă au fost puse î�n mis�care î�n 1593, când 
un profesor de botanică din Viena, recent numit î�n funct�ie, 
a sosit la Leyden cu o colect�ie de plante neobis�nuite care 
î�s� i aveau originea î�n Turcia. Olandezii au fost fascinat�i de 

*  Gustave Le Bon, Psihologia mulțimilor, trad. Mariana Tabacu, Editura 
Antet XX Press, București, 2003, pag. 12. (n.tr.)
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aceste flori noi de grădină, dar nu s� i de pret�ul cerut de pro-
fesor (care voia să vândă bulbii s�i să scoată un profit frumu-
s�el). I�ntr-o noapte, un hot� a intrat î�n casa profesorului s� i a 
furat bulbii, care ulterior au fost vândut�i la un pret� mai mic, 
dar cu un profit mai mare.

I�n următorul deceniu, laleaua a devenit o floare des î�n-
tâlnită î�n grădinile olandeze, dar costisitoare. Multe dintre 
aceste flori au fost afectate de un virus neletal cunoscut sub 
numele de „mozaic”. Acest virus a fost cel care a contribuit 
la declans�area speculat�iei nebunes�ti î�n privint�a bulbilor de 
lalea. Efectul acestuia era că pe petale apăreau dungi colo-
rate contrastante, denumite s� i „flăcări”. Olandezii apreciau 
foarte mult bulbii infectat�i, pe care î�i numeau „bizari”. I�n 
scurtă vreme, datorită gustului majorităt�ii, cu cât un bulb 
era mai bizar, cu atât pret�ul pentru achizit�ia lui era mai 
ridicat.

I�ncet, î�ncet, s-a declans�at o manie a lalelelor. Mai î�ntâi, 
comerciant�ii de bulbi au î�ncercat să ghicească ce model 
va fi cel mai popular î�n anul următor, as�a cum producătorii 
de haine î�ncearcă să estimeze preferint�ele publicului î�n 
privint�a materialelor, culorilor sau a lungimii fustei. Apoi, 
cumpărau un stoc urias�  de bulbi de lalea, as�teptându-se la 
o cres�tere a pret�ului. S� i acesta a urcat nebunes�te. Cu cât 
bulbii deveneau mai scumpi, cu atât era mai mare numărul 
celor care î�i priveau ca pe o investit�ie inteligentă. Charles 
Mackay, care a scris o istorie a acestor evenimente î�n cartea 
Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds 
(Închipuiri populare extraordinare și nebunia maselor), 
observa că industria t�ării a fost abandonată î�n favoarea 
speculat�iilor cu bulbi de lalea: „Nobilii, cetăt�enii, fermie-
rii, mecanicii, marinarii, servitoarele, chiar s� i cos�arii s� i 



42 ACȚIUNILE ȘI VALOAREA LOR 

comerciant�ii de haine vechi de damă au cochetat cu lalele-
le”. Toată lumea s� i-a imaginat că pasiunea pentru lalele va 
dura o ves�nicie.

Oamenii care sust�ineau că pret�urile nu pot urca mai 
mult priveau supărat�i cum prietenii s� i rudele lor făceau 
profituri enorme. Tentat�ia de a li se alătura era urias�ă. I�n 
ultimii ani ai febrei lalelelor, care a durat, cu aproximat�ie, 
din 1634 până la î�nceputul anului 1637, oamenii au î�n-
ceput să-s� i dea la schimb bunurile personale, cum ar fi 
pământul, bijuteriile sau mobila, pe bulbii despre care cre-
deau că-i vor î�mbogăt�i s� i mai mult. Pret�ul bulbilor a atins 
cote astronomice.

O parte din genialitatea piet�elor financiare constă î�n 
faptul că, atunci când există o cerere reală pentru o metodă 
de î�mbunătăt�ire a oportunităt�ilor speculative, piat�a o va 
oferi fără î�ntârziere. Instrumentele care au permis specu-
latorilor de lalele să obt�ină maximul posibil î�n schimbul 
banilor au fost „opt�iunile de cumpărare”, similare celor po-
pulare astăzi pe piat�a de act�iuni.

O opt�iune de cumpărare î�i conferea titularului dreptul 
de a cumpăra bulbi de lalea (de a solicita livrarea lor) la un 
pret� fix (aproximând, de regulă, pret�ul actual al piet�ei) 
pentru o perioadă fixă de timp. Pentru asta, i se percepea o 
sumă de bani, numită „prima de opt�iune”, care varia î�ntre 
15 s� i 20 de procente din pret�ul actual al piet�ei. De exemplu, 
o opt�iune pentru un bulb de lalea care valorează î�n prezent 
100 de guldeni, î�l va costa pe cumpărător doar 20 de gul-
deni. Dacă pret�ul va urca la 200 de guldeni, titularul opt�iu-
nii î�s� i va exercita dreptul; va cumpăra cu suma de 100 s� i va 
vinde apoi la pret�ul actual de 200. Va obt�ine astfel un profit 
de 80 de guldeni (cei 100 de guldeni cu care a urcat pret�ul, 
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minus cei 20 de guldeni cât a plătit pe opt�iune). Se va bu-
cura astfel de un profit cvadruplu, î�n vreme ce o achizit�ie 
directă doar i-ar fi dublat suma. Opt�iunile oferă o modali-
tate de a influent�a o investit�ie, crescând recompensa po-
tent�ială, dar s� i riscurile. Astfel de dispozitive au contribuit 
la asigurarea unei participări largi pe piat�ă. Acelas� i lucru 
este valabil s� i astăzi.

Istoria perioadei respective este plină de episoade 
tragicomice. Unul dintre ele vizează un marinar care, la î�n-
toarcere, i-a adus ves�ti unui comerciant î�nstărit despre so-
sirea unui transport de mărfuri noi. Negustorul l-a răsplătit 
cu un mic dejun cu hering ros�u de calitate superioară. Vă-
zând pe tejgheaua comerciantului ceva ce i s-a părut a fi o 
ceapă, s� i gândindu-se că aceasta nu avea ce să caute prin-
tre catifele s� i mătăsuri, s-a gândit s-o folosească pentru a-i 
da savoare heringului. Nici prin gând nu i-a trecut că „ceapa” 
aceea ar fi putut hrăni echipajul unei corăbii î�ntregi pentru 
un an de zile. Era un bulb scump de lalea Semper Augustus. 
Marinarul a plătit scump pentru ospăt�ul său: gazda nu i-a 
mai fost deloc recunoscătoare s�i l-a trimis la î�nchisoare pen-
tru câteva luni sub acuzat�ii grave.

Istoricii reinterpretează adesea trecutul, iar unii istorici 
financiari care au reexaminat dovezile legate de diferite 
bule financiare sust�in că s-ar putea să fi existat totus� i o jus-
tificare temeinică î�n stabilirea pret�urilor. Unul dintre aces�ti 
istorici revizionis�ti, Peter Garber, sugerează că pret�urile 
bulbilor de lalea din Olanda secolului al XVII-lea au fost 
stabilite mult mai rezonabil decât se crede.

Garber propune câteva argumente solide s� i nu vreau 
să insinuez că nu a existat niciun pic de rat�iune î�n stabilirea 
pret�ului bulbilor de lalea la vremea respectivă. De exemplu, 
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bulbul de Semper Augustus era, după cum ne dezvăluie 
Garber, deosebit de rar s� i de frumos, fiind extrem de pret�u-
it s� i î�n anii dinaintea maniei lalelelor. Mai mult, cercetările 
lui indică faptul că, bulbii rari de lalea au î�nregistrat pre-
t�uri ridicate chiar s� i după prăbus�irea generală a pret�urilor, 
des� i, î�ntr-adevăr, au atins doar o fract�iune din pret�urile lor 
maxime. Garber nu a găsit î�nsă nicio explicat�ie logică pen-
tru fenomene cum ar fi cres�terea de douăzeci de ori a pret�u-
lui bulbilor de lalea î�n ianuarie 1637, urmată de un declin 
s� i mai mare al pret�urilor î�n luna februarie. Din câte se pare, 
as�a cum se î�ntâmplă î�n cazul celor mai multe frenezii spe-
culative, pret�urile au urcat atât de mult, î�ncât unii oameni 
au decis să fie prudent�i s� i să-s� i vândă bulbii. I�n scurtă vre-
me, li s-au alăturat s� i alt�ii. La fel ca un bulgăre de zăpadă 
care se rostogoles�te la vale, deflat�ia bulbilor a crescut î�ntr-un 
ritm din ce î�n ce mai rapid s� i, cât ai bate din palme, s-a 
instaurat panica.

Oficialii guvernamentali au declarat public că nu există 
niciun motiv pentru care pret�ul bulbilor să scadă, dar ni-
meni nu i-a ascultat. Comerciant�ii au dat faliment s� i au re-
fuzat să-s� i onoreze angajamentele de a cumpăra alt�i bulbi 
de lalea. Planul guvernului de a stabiliza toate contractele 
la 10% din valoarea lor nominală a es�uat atunci când pre-
t�ul bulbilor a scăzut chiar s�i sub acest prag. S� i pret�urile s�i-au 
continuat declinul. S-au dus la vale până când majoritatea 
bulbilor au ajuns să nu mai valoreze aproape nimic, fiind 
vândut�i la pret�ul unei cepe obis�nuite.
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BULA MĂRII SUDULUI

Să presupunem că te-a sunat brokerul personal s� i t�i-a re-
comandat să investes�ti î�ntr-o companie nouă, fără vânzări 
sau câs�tiguri, doar cu mari perspective.

— Ce afacere este? î�ntrebi tu.
— I�mi pare rău, î�t�i răspunde brokerul, nu trebuie să afle 

nimeni despre ce e vorba, dar î�t�i promit că te vei î�mbogăt�i.
O escrocherie, te gândes�ti imediat. S� i ai dreptate. Dar 

acum 300 de ani, î�n Anglia, aceasta a fost una dintre cele 
mai la modă practici. S� i, după cum ai ghicit deja, investitorii 
s-au fript î�ngrozitor. Povestea ilustrează cum o î�ns�elătorie 
î�i poate face pe oamenii lacomi să fie dispus�i să-s�i lase banii 
pe mâna altora.

Pe vremea bulii Mării Sudului, britanicii aveau o groa-
ză de bani de irosit. O perioadă lungă de prosperitate a dus 
la economii substant�iale s� i posibilităt�i de investit�ie reduse. 
I�n acele vremuri, să det�ii act�iuni era considerat un privile-
giu. I�ncepând cu 1693, de exemplu, numărul beneficiarilor 
care det�ineau act�iuni la Compania Indiilor Orientale era 
de doar 499. Aces�tia aveau parte de tot felul de avantaje, 
printre care, deloc de neglijat, neimpozitarea dividendelor. 
Totodată, printre ei se numărau s� i femei, î�ntrucât act�iunile 
reprezentau una dintre put�inele forme de proprietate pe 
care britanicele le puteau det�ine î�n nume propriu. Com-
pania Mării Sudului, care acoperea nevoia de mijloace de 
investit�ie, a fost î�nfiint�ată î�n 1711 pentru a restabili î�ncre-
derea î�n capacitatea guvernului de a-s� i î�ndeplini obligat�i-
ile. Aceasta a preluat un bilet la ordin guvernamental de 
aproape 10 milioane de lire sterline. Drept răsplată, i s-a ofe-
rit monopolul asupra î�ntregului comert� din Mările Sudului. 


