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Rezumatul tezei de doctorat – Managementul riscurilor în portofoliile 

diversificate internațional 

Având în vedere cele mai recente tendințe de pe piețele financiare internaționale, principalele 

obiective ale acestei teze de doctorat sunt : ( 1) să documenteze și să ofere argumente suplimentare 

cu privire la beneficiile portofoliilor diversificate internațional, în contextul evoluțiilor ascendente 

ale corelațiilor și contagiunii piețelor de capital (2) să evalueze contribuția riscului valutar în 

portofoliile diversificate global; (3) să realizeze o analiză comparativă între principalele politici de 

acoperire a riscului valutar în portofoliile internaționale, cu scopul de a identifica cea mai eficientă 

strategie în acest sens; (4) să analizeze distribuția deținerilor de active străine în portofolii eficiente, 

obținute empiric și (5) să studieze deținerile de active străine ale investitorilor globali, cu scopul 

de a evidenția fenomenul de “home bias”. 

În contextul unor evoluții ascendente ale corelațiilor dintre piețelor de capital, principalele 

rezultate cu privire la beneficiile diversificării internaționale subliniază, pe de-o parte, 

performanțele superioare ale portofoliilor globale iar, pe de altă parte, aduc în discuție riscurile 

suplimentare care apar în construirea portofoliilor internaționale – cele mai importante rezultate 

au evidențiat contribuția pozitivă a volatilității cursului de schimb la volatilitatea totală a 

randamentelor neacoperite obținute de investitori  pe piețele globale. Cu toate acestea, principalele 

rezultate au arătat faptul că acoperirea riscului valutar constituie o strategie eficientă de 

administrare a portofoliilor globale în timpul perioadelor care preced crizele financiare, în timp ce 

neacoperirea riscului valutar reprezintă strategia optimă în acest sens în timpul crizelor financiare. 

În ceea ce privește fenomenul de “home bias” în deținerile de active străine ale investitorilor din 

zona euro, rezultatele obținute au evidențiat preferința acestora pentru active tranzacționate pe 

piețele domestice, în detrimentul activelor străine, fapt ce a condus la o alocare ineficientă a 

capitalului și la o performanță mai slabă a portofoliilor construite. 
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