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Sinteza lucrării 

 

     Lucrarea de față are ca obiectiv central studierea procesului decizional în domeniul financiar, 

fiind realizate studii care utilizează concepte din finanțe comportamentale, economie 

experimentală și neurofinanțe.  

În cadrul primei părți a lucrării, este realizată o trecere în revistă a principalelor studii și 

metode din domeniile finanțelor comportamentale și neurofinanțelor. Prima sub-secțiune discută 

teoria utilității așteptate și principalele sale ipoteze, fiind realizată și o scurtă descriere a teoriei 

utilității așteptate subiective. De asemenea, este abordat subiectul raționalității la nivel agregat și 

cum aceasta se verifică pe termen lung, prin intermediul arbitrajului. Deși prezența unor 

investitori iraționali (en. noise traders) pe piețele financiare poate conduce la deviații ale 

prețurilor activelor de la valori fundamentale, prezența majoritară a celor raționali va conduce la 

corecția prețurilor, atunci când unele ipoteze ale piețelor eficiente sunt verificate, precum lipsa 

fricțiunilor sau a asimetriei informaționale. Pe de altă parte, presupunând că agenții raționali ar 

avea acces la informație instantaneu și că nu ar exista asimetrie informațională, investiția 

generează risc și costuri ridicate. Arbitrajul presupune atât absența riscului, cât și a costurilor, ce 

pot fi de implementare sau fundamentale.  

      Sunt discutate principalele erori cognitive de judecată (en. biases), ce apar ca urmare a 

formării părerilor acestora (en. beliefs) și pe baza preferințelor lor: supraîncrederea, eroarea de 

reprezentativitate și ancorarea. Supraîncrederea este fenomenul care descrie comportamentul 

investitorilor ce consideră că au calități superioare în procesul de tranzacționare – reprezintă 

diferența dintre încrederea medie și acuratețea medie din procesul de luare a deciziilor, unde zero 

reprezintă o calibrare neutră perfectă. Eroarea de reprezentativitate este un fenomen euristic (de 

tip scurtătură, en. shortcut) ce poate genera unele erori de judecată și apare atunci când oamenii 

determină probabilitatea ca un obiect să aparțină unei clase, prin evaluarea probabilității în 

funcție de modul în care obiectul reflectă caracteristicile clasei respective. Ancorarea și 

menținerea părerilor derivă din lipsa de interes a persoanelor să caute dovezi ce pot contrazice 

părerile formate în prealabil. Un astfel de comportament conduce la eroarea de judecată de 

confirmare (en. confirmation bias), prin care oamenii interpretează eronat dovezi împotriva 

părerilor formate ca fiind dovezi pentru părerile lor. 



      Este realizată o introducere și scurtă descriere a teoriei perspectivei (en. prospect theory) – 

este o teorie non-normativă, ce captează evidențele empirice observate în comportamentul uman 

și nu realizează presupuneri cu privire la raționalitatea oamenilor ex-ante. În teoria perspectivei, 

utilitatea e definită separat în domeniul câștigurilor și pierderilor, și nu la nivel agregat al valorii 

totale, acest aspect fiind în concordanță cu percepția oamenilor de a atribui valoare unor alegeri 

în termeni relativi, nu absoluți..  

      Sunt discutate de asemenea unele aspecte empirice observate la nivel macroeconomic, ce 

sugerează prezența deviațiilor de la raționalitate pe piața de capital: prima de risc, volatilitatea 

(asimetrică), capacitatea de a prognoza randamentele. Totodată, sunt oferite informații cu privire 

la unii indicatori calculați pe bază de sondaje ce măsoară încrederea la nivel agregat.  

       De asemenea, este oferită o perspectivă introductivă de ansamblu asupra neuroeconomiei, a 

cadrului experimental necesar desfășurării de studii de cercetare utilizând metode din 

neurofinanțe și a procesului decizional la nivel cerebral, fiind oferite informații și cu privire la 

principalele metode (funcționale) de neuroimagistică. Totodată, este realizată o trecere în revistă 

a principalelor studii în domeniul neurofinanțelor. Sunt prezentate succint principalele metode 

cantitative existente în prezent ce captează dinamica proceselor de calcul la nivel cerebral: 

modelul de drift-difuzie și de utilitate stocastică neuronală.  

A doua parte a lucrării este formată din două sub-secțiuni, ambele abordând studii din 

domeniul finanțelor comportamentale. Primul studiu reprezintă o analiză asupra 

comportamentului de tranzacționare al investitorilor de pe piața de capital din România și măsura 

în care fenomenul de supraîncredere influențează randamentele individuale. Oferă de asemenea 

indicații cu privire la influența trăsăturilor demografice asupra randamentelor individuale. Astfel, 

fenomenul de supraîncredere este măsurat indirect, prin intermediul frecvenței și volumului de 

tranzacționare, dar și prin intermediul nivelului de diversificare al portofoliului. Analiza este 

realizată utilizând trei metodologii diferite: o regresie multivariată estimată utilizând metoda 

celor mai mici pătrate, o regresie pe cuantile și o regresie logistică prin care este estimată 

probabilitatea ca investitorii să obțină profit. Studiul concluzionează că investitorii ce au 

tranzacționat mai frecvent au avut șanse mai ridicate de a obține randamente mai mari. Femeile 

dețin portofolii mai diversificate, tranzacționează mai rar și obțin randamente superioare, 

rezultate în linie cu cele obținute de alte studii din literatura academică. Analizând variabilele de 



supraîncredere, se observă că un nivel mai mare al frecvenței de tranzacționare conduce la o 

creștere a șanselor ca investitorul să realizeze profit, comparativ cu aceia ce au avut un nivel mai 

redus al experienței sau au tranzacționat mai mult în termeni de volum. Numărul independent de 

acțiuni deținute indică de asemenea că șansele de a obține un randament pozitiv cresc atunci 

când investitorii denotă un comportament de supraîncredere. 

De asemenea, este studiat efectul de dispoziție. Este realizată o regresie multivariată prin care 

se studiază efectele variabilelor demografice și de supraîncredere asupra efectului de dispoziție. 

Se observă că bărbații și investitorii mai diversificați au fost mai înclinați să manifeste un astfel 

de comportament.  

A doua sub-secțiune constă într-o analiză la nivel macroeconomic ce captează influența 

încrederii consumatorilor asupra inflației și evoluției pieței de capital din patru economii 

emergente din Europa de Est, într-un context cu răspunsuri asimetrice ale evoluțiilor variabilelor 

anterior menționate la șocuri exogene în încrederea consumatorilor, cu și fără restricții de semn 

și perioade. Pentru captatea nivelului de încredere la nivel economic a fost utilizat indicele ESI 

(en. Economic Sentiment Index), acesta fiind un indicator măsurat pe bază de sondaje și conține 

așteptările consumatorilor și agenților cu privire la activitatea economică viitoare. Se estimează 

inițial un model VAR structural pentru a calcula un indice de contagiune și indici bilateriali de 

contagiune ai indicilor de încredere europeni. De asemenea, este estimat un model VAR 

nerestricționat utilizând tehnici bayesiene pentru a observa elasticitățile unor variabile 

macroeconomice cu privire la indicele de sentiment european. Analiza este suplimentată prin 

estimarea unui VAR cu nivel prag (en. Threshold VAR) pentru a se observa schimbările 

dinamicii încrederii sub diferite regimuri. 

Analiza relevă că, în urma declanșării crizei financiare internaționale, pentru majoritatea 

economiilor din eșantionul analizat, deficitul public și producția industrială explică cel mai mult 

varianța sentimentului economic, în timp ce activitatea pieței de capital a fost cea mai afectată în 

cazul Cehiei. De asemenea, aplicând șocuri în indicii de sentiment domestici, studiul relevă că 

indicele ESI are un impact pozitiv asupra activității economice reale și asupra pieței de capital, în 

timp ce activitatea industrială crescută ca urmare a unui nivel ridicat de sentiment poate conduce 

la o scădere a deficitului public. 



Totodată, se observă efecte asimetrice cu intensitate semnificativă la răspunsuri atât în cazul 

produsului intern brut, cât și în cazul inflației, atunci când un șoc în sentimentul Zonei Euro este 

aplicat, fie pozitiv, fie negativ. Astfel, PIB crește mai mult atunci când sentimentul din Zona 

Euro crește în cazul Poloniei, Ungariei și Cehiei, în timp ce pentru România se obțin rezultate 

opuse. Inflația răspunde de asemenea diferit și se poate observa că, dacă aceasta a răspuns inițial 

negativ la o creștere în sentiment, prețurile cresc mai mult după 6-8 perioade pentru Polonia și 

Ungaria. Dacă în cazul României, prețurile scad atunci când sentimentul la nivel european crește, 

inflația din Cehia devine relativ instabilă în timp și denotă comportament haotic. 

A treia parte a lucrării este axată pe studierea rezultatelor obținute în urma derulării 

primului experiment ce simulează o micro-piață financiară din România. Tranzacționarea are loc 

într-un context dinamic și ambiguu, subiecții completând chestionare la finalul experimentului cu 

informații demografice și de ordin comportamental-psihologic. Este studiat comportamentul 

prețurilor generate de subiecții participanți și cum au fost acestea influențate de informațiile 

furnizate exogen. În același timp, este analizată validitatea unui model de evaluare a activelor – 

modelul CAPM – această alegere fiind dată de contextul experimental al pieței. Convergența 

către echilibrul CAPM este analizată și din perspectiva caracteristicilor calitative ale subiecților 

participanți la piață. De asemenea, sunt studiate unele aspecte stilizate ale pieței simulate, 

precum dinamica volatilității. 

Originalitatea studiului constă în furnizarea dinamică a unor informații cu privire la variabile 

fundamentale și macroeconomice exogene pentru generarea de către participanți a procesului 

prețului, simulându-se astfel o piață financiară experimentală. 

Implementarea experimentului a avut loc într-un context dinamic utilizând un cadru continuu 

cu dublă licitație pentru 30 de perioade, fiecare dintre acestea având o durată de 270 de secunde 

(4,5 minute). Piața a fost formată din două acțiuni (A și B), pe care subiecții le-au tranzacționat 

într-un cadru ambiguu, pe măsură ce au primit date reale ca informații exogene, ce sunt 

reprezentate de câțiva indicatori fundamentali și variabile macroeconomice. Înaintea rulării 

experimentului propriu-zis, au fost ținute (i) o sesiune de formare (en. training) pentru subiecți și 

(ii) o rundă de tranzacționare de test, în scop de familiarizare cu piața. După o rundă de 

tranzacționare, la finalul celor 4,5 minute, piețele au fost oprite temporar pentru 5-10 secunde și 

subiecților li s-a cerut să noteze deținerile din portofoliu. După pauza de 5-10 secunde, a început 



următoarea perioadă unde subiecții au primit informații actualizate cu privire la (i) indicatorii 

fundamentali și (ii) variabilele macroeconomice. 

Rezultatele verifică faptul că evaluarea în sens CAPM are loc într-un cadru dinamic de 

tranzacționare atunci când informațiile exogene cu privire la situațiile financiare ale companiilor 

emitente se schimbă în timp și în contextul unor condiții economice de creștere. Utilizând 

diferența dintre rapoartele Sharpe al pieței și cel maxim, statistic se observă că de-a lungul 

întregii perioadei de tranzacționare și pentru fiecare perioadă în parte, CAPM este valid. 

Totodată, perioada de tranzacționare corespunzătoare crizei financiare a determinat ca CAPM să 

nu fie validat, chiar dacă doar temporar. Acest lucru se observă și în nivelurile volatile ale 

coeficienților β din cadrul acelor perioade. Subiecții sunt influențați mai ales de indicatori 

fundamentali de îndatorare și profitabilitate, în timp ce numărul de ani de studii în domeniul 

piețelor financiare și nivelul de stres resimțit de subiecți au influențat pozitiv câștigul final 

individual. Femeile au obținut randamente mai reduse, iar fenomenul de supraîncredere măsurat 

direct și indirect a influențat negativ câștigurile individuale. Totodată, sunt observate unele fapte 

stilizate de volatilitate ce pot fi regăsite și într-o piață reală, datorită caracterului simulat al pieței 

financiare, ce sugerează un efect de învățare al subiecților în primele perioade.  

Se concluzionează că într-un context dinamic de tranzacționare sub ambiguitate, utilizând 

indicatori fundamentali și variabile macroeconomice ca informații exogene pentru subiecți fără 

experiență în tranzacționare, atunci când participanții la piață au cunoștințe omogene și aceleași 

așteptări, chiar dacă setul informațional se schimbă de la o perioadă la alta, validarea CAPM are 

loc în perioade liniștite de creștere constantă și divergența temporară apare în perioade de 

incertitudine ridicată, în timpul crizei financiare. 

      Ultima parte a lucrării utilizează metode din domeniul neuroștiințelor în analiza procesului 

de luare a deciziilor sub risc. Este realizată o analiză asupra unor date rezultate din rularea unui 

experiment utilizând o cască EEG (electroencefalogramă) de tip Emotiv-Epoch. Experimentul a 

vizat simularea și spargerea unei bule financiare în contextul tranzacționării sub risc de către 

subiecți într-un mediu controlat. Sunt oferite detalii asupra etapelor necesare evaluării datelor 

prelevate prin intermediul funcționalității electroencefalogramei și sunt prezentate unele 

diferențe între datele generate la nivel cerebral de subiecți.  



       Experimentul a simulat o piață în care subiecții au tranzacționat un activ riscant și un activ 

fără risc (en. cash). Au fost dezvoltate două sesiuni identice de tranzacționare pentru a studia 

efectul de învățare. Fiecare sesiune a avut loc într-un context dinamic utilizând un cadru 

continuu pentru 30 de perioade, fiecare având o durată maximă de 30 de secunde. O perioadă 

este caracterizată de 4 sub-perioade cu informații pentru subiecți. Prima sub-perioadă oferă 

informații cu privire la deținerile curente ale subiecților. A doua sub-perioadă oferă detalii cu 

privire la prețul curent al acțiunii, aici subiecții fiind condiționați să tranzacționeze în sens de 

cumpărare, vânzare sau stagnare (en. buy, sell or hold). A treia sub-perioadă re-iterează pentru 

subiect decizia luată anterior, în timp ce ultima oferă informații cu privire la dividendele și 

dobânda câștigate.  

     Datele corespunzătoare fiecărei sub-perioade sunt extrase și ordonate cronologic una după 

cealaltă în așa fel încât analize și comparații ulterioare la nivel de subiect individual, dar și între 

subiecți, să fie coerente și în conformitate cu informațiile oferite pentru sub-perioadele 

corespunzătoare. Totodată, datele sunt restructurate temporal, în așa fel încât să poate fi realizate 

comparații în urma stimulilor diferiți primiți de subiecți, analiza fiind defalcată pe 4 sub-secțiuni: 

de creștere (perioadele 1-19), pre-criză (perioadele 17-19), criză (20-22), scădere (20-30).  

 Analiza comparativă realizată în domeniile timp și frecvență a relevat că activitatea cerebrală 

maximă și timpul la care deciziile au fost luate diferă în funcție de gen, experiență și nivelul de 

supraîncredere al participanților. În medie, activitatea cerebrală la nivelul experimentului are loc 

în banda de frecvență Beta (12-30 Hz), existând activare neuronală izolată în cazul unor 

participanți la nivelul benzii Gamma (> 30 Hz).  

     Bărbații au înregistrat activitate cerebrală mai ridicată în sub-perioada de criză, activitatea 

neuronală a femeilor cunoscând o intensitate mai ridicată în sub-perioada de pre-criză, lucru 

consecvent și în cazul celei de-a doua sesiuni experimentale. Pe de altă parte, nu se pot observa 

diferențe semnificative dintre activitatea cerebrală a bărbaților și femeilor în cadrul perioadei de 

creștere. 

      Subiecții cu o experiență mai mare de un an în domeniul financiar au înregistrat activitate 

cerebrală mai intensă în cadrul sub-perioadelor de pre-criză și criză, neexistând diferențe 

semnificative între cei experimentați și neexperimentați în timpul sub-perioadei de creștere a 

prețului acțiunii. Subiecții ce nu sunt supraîncrezători au cunoscut o activitate cerebrală mai 



ridicată începând cu sub-perioada de pre-criză, aceasta atingând un nivel maxim în timpul sub-

perioadei de criză, depășind 20 Hz și atingând un maxim de peste 30 Hz, intrând în banda de 

frecvență Gamma.   

      Totodată, se observă o relație pozitivă între activitatea cerebrală a subiecților și câștigurile 

finale obținute, aceasta putând fi considerată un prim indicator al predicției bulei financiare 

având la baza activitatea cerebrală în termeni de frecvență. Totodată, studii suplimentare sunt 

necesare. Conform așteptărilor, acest lucru este evident doar în cazul primei sesiuni 

experimentale. 

      De asemenea, se observă o relație pozitivă între câștigurile obținute și activitatea cerebrală (i) 

a bărbaților începând cu sub-perioada de pre-criză, (ii) a persoanelor cu și fără experiență, fiind 

observat un efect mai puternic de învățare în al doilea experiment în cazul persoanelor cu 

experiență și (iii) a subiecților non-supraîncrezători.  

     Prezentul studiu poate servi drept referință pentru identificarea mecanismelor cerebrale ce 

izolează mai bine procesul luării de decizii financiare, utilizând echipament EEG. Avantajul 

major al acestui tip de echipament rezidă în portabilitatea sa și rezoluția temporală mai bună. 

Dezvoltarea unor experimente izolate ce vizează verificarea unor ipoteze/situații specifice sau 

testarea unor aptitudini ale unor subiecți, precum: viteza de reacție, predispoziția acestora de a fi 

supuși unor erori cognitive de judecată sau capacitatea lor de a face față la stres, corelate cu unii 

indicatori măsurabili extern experimentului, fără a fi necesară utilizarea EEG, pot conduce la 

relevarea unor informații noi referitoare la comportamentul uman, cu implicații pozitive atât la 

nivel academic, cât și pentru mediul privat.   

 


