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Disclaimer 

 

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din 

cauza efectului de levier. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci 

când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor . Ar trebui să luați în considerare dacă 

înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă 

asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. X-Trade Brokers DM S.A. 

 

Acest ghid este furnizat doar în scopuri de informare și marketing. Orice opinii, 

analize, prețuri sau alte tipuri de conținut nu constituie sfaturi de investiții sau 

recomandări în sensul Legii din 29 iulie 2005 privind tranzacționarea instrumentelor 

financiare. 

 

Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare, iar orice persoană 

care acționează în baza acestor informații o face în întregime pe propriul risc. XTB 

nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, 

orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau 

bazarea pe astfel de informaţii.
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Capitolul 1 

DAY TRADER 
 

Acest tip de trader urmărește oportunitățile de piață pe 

termen scurt. De obicei, caută acțiunile care înregistrează 

mișcări de preț pe termen scurt, pe care le achiziționează la 

începutul sesiunii de tranzacționare, pentru a le vinde la 

sfârșitul zilei. Traderul ce deschide poziții de o zi se 

concentrează pe analiza tehnică pentru a identifica acțiunile 

care se află la mare căutare, însă nu ignoră instrumentele de 

analiză fundamentală. Acesta trebuie să se asigure că 

investește în acțiuni lichide și trebuie să urmărească 

evenimentele corporative ce au loc în acea zi. 

Analiza tehnică 

Wall Street este una dintre cele mai bune piețe pentru tranzacțiile pe termen scurt, 

datorită varietății de acțiuni și a celui mai ridicat nivel de lichiditate. De obicei, cele 

mai interesante oportunități de tranzacționare se pot observa aproape de 

deschiderea sau de închiderea sesiunii. Cele două faze durează între o oră și o oră 

și jumătate și beneficiază de un grad mai mare de volatilitate întrucât, la 

deschidere, traderii asimilează noile informații, iar înainte de închidere, aceștia își 

ajustează pozițiile. Un day trader caută acțiuni cu volatilitate ridicată și spread 

scăzut, astfel costurile de tranzacționare nu îi vor afecta prea mult rezultatele. În 

cadrul acestui ghid, vom prezenta o strategie simplă aplicabilă în primele două ore 

de la deschiderea sesiunii.  

Minimizarea riscului 

Day Traderii își mențin pozițiile 

doar în timpul orelor de 

tranzacționare. În cazul în care 

o poziție nu a atins un nivel de 

Stop Loss sau Take Profit în 

timpul sesiunii, aceasta trebuie 

închisă înainte de închiderea 

sesiunii. Astfel, este minimizat 

riscul reprezentat de apariția 

unui gap nefavorabil la 

deschiderea următoarei 

sesiuni. 
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În timpul perioadei de raportări financiare, care este cea mai volatilă din an și 

durează aproximativ patru luni, se pot observa numeroase companii ce dezvoltă 

gap-uri importante de creștere (cele mai solide avansuri sunt cele ce depășesc 

3%). Gap-urile creează numeroase oportunități de trading. Strategia noastră 

presupune urmărirea primelor minute ale sesiunii, când acțiunea deschide cu un 

gap de creștere, și așteptarea unei retrageri. În cazul în care nu se observă o 

încercare a prețului de a recupera gap-ul la începutul sesiunii, este recomandată 

găsirea unei alte acțiuni. Dacă în următoarele 30 de minute prețul depășește 

maximele obținute de dimineață, se deschide o poziție long cu un nivel de Stop 

Loss setat sub minimul zilei. Prima țintă este nivelul de 161,8% Fibonacci 

Expansion din mișcarea corectivă. În acest punct se închide ⅓ din poziție, iar 

nivelul de Stop Loss este mutat la pragul de rentabilitate (prețul de intrare). Al 

doilea nivel țintă este la Fibonacci Expansion 261,8% din mișcarea descendentă 

inițială. În cazul în care prețul atinge acest punct, tranzacția este închisă. În caz 

contrar, nivelul de Stop Loss setat la pragul de rentabilitate protejează câștigurile 

înregistrate anterior. Day Traderii își mențin pozițiile doar în timpul orelor de 

tranzacționare. În cazul în care o poziție nu a atins un nivel de Stop Loss sau de 

1.1 

Examplul 1 

Sursa: xStation 5 
 
Vă rugăm să aveți în vedere 
faptul că datele prezentate 
fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un 
indicator de încredere pentru 
performanțele din viitor.  
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Take Profit în timpul sesiunii, aceasta trebuie închisă la închiderea sesiunii. Astfel, 

este minimizat riscul reprezentat de apariția unui gap nefavorabil la deschiderea 

următoarei sesiuni.  

Exemplul 1 

Primul exemplu este Petrobas (PBR.US). Compania a deschis cu un gap 

important de creștere pe data de 2 octombrie 2018. Totuși, în primele trei 

minute ale sesiunii, PBR.US s-a retras, însă cumpărătorii au reușit să 

recapete avantajul. Un nivel crucial a fost maximul sesiunii, atins la 

începutul zilei. În momentul în care acest nivel a fost spart, trebuia plasată 

o poziție long cu un nivel de Stop Loss sub minimul sesiunii. Prima țintă 

(1TP ⅓  ) este nivelul susținut de reperul Fibonacci Expansion de 161,8% 

din mișcarea corectivă (în primele trei minute). În momentul în care prețul 

atinge acest nivel, ordinul de Stop Loss este mutat la pragul de rentabilitate 

(prețul de intrare). Următorul nivel țintă este susținut de nivelul Fibonacci 

Expansion de 261,8% din mișcarea descendentă inițială (linia verde - 2TP    

⅔  ), iar odată ce prețul atinge acest nivel, ar trebui închisă întreaga poziție 

(⅔ din poziția inițială). Sursa: xStation5  

Exemplul 2 

Al doilea exemplu este GlaxoSmithKline (GSK.UK), companie listată pe 

bursa din Londra (London Stock Exchange). Primul minut al sesiunii a adus 

1.2 

Exemplul 2 

Sursa: x Station 5 
 
Vă rugăm să aveți în vedere 
faptul că datele prezentate 
fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un 
indicator de încredere pentru 
performanțele din viitor. 
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câștiguri, dar în următoarele patru minute s-a dezvoltat o mișcare 

descendentă. În acest moment, acțiunea merită urmărită, iar în cazul în 

care maximul zilei este depășit, s-ar putea plasată o poziție long. Acest 

scenariu a fost confirmat la scurt timp, prin urmare nivelul de Stop Loss 

trebuie poziționat sub minimul zilei. Țintele au fost liniile 1TP ⅓    și 2TP ⅔ 

vizibile pe grafic, zone susținute și de nivelurile Fibonacci Expansion 

161,8%, respectiv 261,8% din mișcarea descendentă. Sursa: xStation5 

Analiza fundamentală 

Pentru Day Traderi, analiza fundamentală reprezintă descoperirea acțiunilor active 

din punct de vedere al acțiunii prețului, nu analizarea valorii intrinseci. Funcția Top 

Movers disponibilă în secțiunea Market Analysis din xStation te ajută să identifici 

acțiunile cu cele mai mari oscilații de preț. 

1.3 

Sursă: x Station 5 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele prezentate fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un indicator de încredere pentru performanțele din viitor. 
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În procesul de alegere a unei acțiuni pentru tranzacții intra day trebuie luată în 

considerare lichiditatea. Este mult mai probabil ca o acțiune lichidă să aibă o 

diferență mai mică între prețurile bid și ask. Un spread bid/ask mai mare poate 

reduce semnificativ profitul obținut de un trader care deschide și închide aceeași 

poziție în timpul unei singure sesiuni. Gradul de lichiditate este influențat de 

condițiile din piață dar, de obicei, acțiunile companiilor cu o capitalizare de piață 

mai mare beneficiază de un nivel mai bun al lichidității. Traderii pot utiliza funcția 

Stocks Screener din secțiunea Market Analysis pentru a identifica acțiunile cu o 

capitalizare mai mare. În plus, Day Traderii pot căuta companiile cu profituri 

importante în ultimele trei luni pentru a descoperi acțiuni ce pot beneficia de 

impulsuri importante. 

 

1.4 

Sursa: xStation 5 

 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele 
prezentate fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un indicator de 
încredere pentru performanțele din viitor 
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Rezumat 

  Setup Tehnic  

Day Traderii trebuie să descopere acțiuni ce beneficiază de impulsuri solide 

și de o perspectivă tehnică optimă pentru a avea cele mai bune șanse de a 

obține profit pe termen scurt. 

  Lichiditate 

Nivelul de lichiditate este important pentru a reduce costurile de 

tranzacționare și de a maximiza câștigurile.  

  Gestionarea riscului 

Nu trebuie să uităm faptul că tranzacționarea intraday presupune o 

strategie disciplinată de gestionare a riscului. Întrucât Day Traderii se 

concentrează asupra unor mișcări pe termen scurt, pozițiile lor pot fi relativ 

mari. Prin urmare, este necesară stabilirea unei limite maxime stricte pentru 

fiecare tranzacție (de exemplu, un trader vrea să riște maxim 5% din 

capitalul său pentru fiecare tranzacție) și plasarea de ordine de Stop Loss, 

care să îi protejeze pe traderi în eventualitatea apariției unor mișcări de preț 

nefavorabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XTB Online Trading 
11 

GHID ACȚIUNI CLASICE 
 

CAPITOLUL 1 

DAY TRADER 

Programul de tranzacționare pentru acțiunile disponibile în oferta XTB pentru România 

Ora României 

Țara Ora de deschidere Ora de închidere 

Belgia 10:00 AM 6:30 PM 

Republica Cehă 10:00 AM 3:20 PM 

Danemarca 10:00 AM 5:55 PM 

Finlanda 10:00 AM 6:25 PM 

Franța 10:00 AM 6:30 PM 

Germania 10:00 AM 6:30 PM 

Italia 10:00 AM 6:25 PM 

Olanda 10:00 AM 6:30 PM 

Norvegia 10:00 AM 5:20 PM 

Portugalia 10:00 AM 6:30 PM 

Spania 10:00 AM 6:30 PM 

Suedia 10:00 AM 6:25 PM 

Elveția 10:00 AM 6:20 PM 

Regatul Unit 10:00 AM 6:30 PM 

Statele Unite 4:30 PM 11:00 PM 

 



 

XTB Online Trading 
12 

GHID ACȚIUNI CLASICE 
 

CAPITOLUL 3 

INVESTITOR DE PORTOFOLIU 

CAPITOLUL 2 

SWING TRADER 
 

Swing trading înseamnă să investești într-o acțiune a cărei 

performanță să o depășească pe cea a unei piețe selectate, 

pe termen mediu. De obicei, intervalul de timp selectat variază 

de la câteva săptămâni la câteva luni. Traderii caută acțiuni 

care se bucură de o perspectivă tehnică favorabilă și cu 

indicatori de performanță cu valori peste medie. 

Administrarea riscului este foarte importantă. Întrucât 

activitatea de tranzacționare se axează pe câștiguri pe termen 

mediu, ordinele de tip Stop Loss ar trebui utilizate pentru 

limitarea unei pierderi în cazul unor evenimente nefavorabile. 

Alegerea unui interval de timp mai mare justifică o expunere 

mai mare la risc, decât în cazul day trading-ului, care ar putea 

ajunge la 5-10% din capital (măsurată ca pe o potențială 

pierdere acceptată). De obicei, traderii caută profituri de 2 sau 

de 3 ori cât riscul asumat pentru fiecare tranzacție.   

 

 

 

Provocarea 

Identificarea unui trend 

înseamnă ceva, iar activarea 

unei tranzacții (sau mai multe) 

în direcția unui trend înseamnă 

cu totul altceva. Atunci când 

prețul unei acțiuni crește, am 

putea avea impresia că 

suntem ”în întârziere” cu 

opțiunea de cumpărare, și în 

consecință, ne-am putea 

asuma riscul de a investi într-o 

acțiune cu o energie a 

impulsului mai redusă.. 
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Analiză Tehnică 

CUM IDENTIFICI DIRECȚIA DE EVOLUȚIE A PIEȚEI DE ACȚIUNI  

Swing trading-ul îți permite să alegi cel mai potrivit moment de intrare în piață. 

Pentru a identifica tipul trendului, vom utiliza teoria de bază a analizei tehnice - 

teoria lui Dow. În identificarea unui trend de creștere, urmărim o structură a 

acțiunii prețului de tip: maxime și minime în creștere. Dacă identificăm o serie de 

maxime și minime în scădere, atunci putem spune că am identificat un trend în 

scădere. Pe de altă parte, dacă maximele și minimele nu au o structură repetitivă, 

iar prețul nu evoluează într-o direcție de creștere sau de scădere, atunci cel mai 

probabil vorbim de o zonă de consolidare. Dacă te identifici ca fiind un Trader 

Swing, atunci doar trendurile de creștere ar putea să te intereseze. 

 

CUM TE ALĂTURI UNUI TREND? 

 
Identificarea trendului este o etapă, însă participarea la trend este o provocare 

diferită. Atunci când prețul unei acțiuni crește, avem impresia că suntem ”în 

întârziere” dacă luăm în considerare opțiunea de cumpărare, în consecință ne 

asumăm riscul de a investi într-o acțiune al cărei impuls a încetinit deja. 

Cumpărarea unei acțiuni, la un preț care a depășit maximele locale într-un trend de 

creștere, este o mișcare riscantă, întrucât piața s-ar putea afla într-o zonă de 

supracumpărare. Ar putea fi o idee bună să mai aștepți până când prețurile revin 

spre medie. Putem stabili nivelul de echilibru cu ajutorul canalului SMA de 50 de 

perioade. În acest caz ar trebui să folosim 3 medii mobile calculate în baza 

prețurilor de închidere, maxime și minime pentru ultimele 50 de sesiuni. Caută 

indicatorul LWMA în platforma xStation 5 și setează acești parametri. Dacă prețul 

revine în interiorul canalului, atunci poți lua în calcul o poziție long. Stop Loss-ul 

pentru fiecare tranzacție ar trebui plasat la câțiva pași minimi de variație a prețului 

(ticks) sub cea mai coborâtă medie mobilă (calculată folosind minimele fiecărei 

lumânări într-un trend de  creștere). Poziția va fi menținută până când minimul în 

creștere va fi depășit.  
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Exemplul 1 

Primul exemplu este NVIDIA (NVDA.US), o companie care produce unități 

de procesare grafică. La începutul anului 2016 s-a putut observa o 

structură clară a maximelor și minimelor în creștere. Când întâlnim o astfel 

de situație, este bine să facem un test folosind mediile mobile, întrucât 

aceasta ar putea reprezenta o importantă oportunitate de cumpărare. Când 

prețul ajunge la acest nivel (adică retestează mediile mobile poziționate 

sub preț), atunci putem lua în considerare deschiderea unei poziții de 

cumpărare, cu un Stop Loss plasat sub canalul creat de media mobilă de 

50 de perioade, pe care o putem menține până când observăm că structura 

de maxime și minime în creștere este anulată - o astfel de situație s-a 

întâmplat la începutul anului 2017 (săgeata roșie). 

 

 

 

2.1 

Exemplul 1 
 
Sursa: xStation 5 
 
Trebuie reținut faptul că informațiile 
prezentate se referă la performanța 
anterioară a datelor, iar aceasta nu 
reprezintă un indicator fiabil al 
performanțelor viitoare.  
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Exemplul 2 

Al doilea exemplu ia în calcul compania PKN Orlen (PKN.PL), una dintre 

cele mai mari rafinării de petrol din Polonia și, de asemenea, distribuitor de 

produse petroliere. Prețul urmează un trend de creștere (marchează 

maxime și minime în creștere) și retestează SMA-ul de 50 de perioade, 

creând astfel o oportunitate de tranzacționare (săgeata verde). Acest 

principiu de tranzacționare poate fi aplicat până când structura de maxime 

și minime în creștere se invalidează - în acest exemplu structura s-a 

invalidat la jumătatea anului 2015 (săgeata roșie). 

 

Analiză Fundamentală 

Analiza fundamentală este mult mai importantă dacă ne raportăm la Swing Traderi 

în comparație cu Day Traderii. În cazul în care o companie se bucură de o perioadă 

pozitivă, aceasta ar presupune elemente fundamentale decente. O modalitate de a 

identifica companiile în care vrem să investim este aceea de a verifica parametrii 

cheie cu analiza de tip indicator financiar (multiplu sau raport).  

2.2 

Examplul 2 
 
Sursa: xStation 5 
 
Trebuie reținut faptul că 
informațiile prezentate se 
referă la performanța 
anterioară a datelor, iar 
aceasta nu reprezintă un 
indicator fiabil al 
performanțelor viitoare..  
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ANALIZA DE TIP RAPORT 

 
Analiza de tip raport reprezintă o prezentare succintă a situației financiare a 

companiei. Există o mulțime de raporturi de luat în calcul în acest caz, însă 

grupurile principale sunt reprezentate de rentabilitate, lichiditate, gradul de 

îndatorare și evaluarea de piață. Raporturile de rentabilitate cuprind valori precum 

cele ale ROE (Return on Equity) și marja de profit. În mod normal, cu cât aceste 

valori sunt mai ridicate, cu atât mai bine. Însă, dacă valoarea rentabilității este 

anormal de mare, ar putea ridica semne de întrebare și ar putea presupune 

analizarea mai atentă a situației pe viitor. Lichiditatea indică capacitatea companiei 

de a face față unor întârzieri de plată sau unor perioade de creștere a cheltuielilor. 

Totodată, valori ridicate ale lichidității ar putea afecta rentabilitatea. Raporturile 

privind cheltuielile sunt, de asemenea, importante deoarece efectul ridicat de levier 

financiar poate stimula câștigurile acționarilor, însă în același timp reprezintă o 

sursă de risc. P/E, P/B sau EV/EBITDA reprezintă punctele de plecare de la ipoteza 

în care o companie este evaluată ca fiind ”ieftină” sau ”scumpă”. Trebuie observat 

faptul că nu există un nivel uniform, evaluat ca fiind ”corect” pentru toate aceste 

raporturi. Acestea presupun interpretări diferite, descrise în caseta 3 (spre finalul 

ghidului), însă în mod obișnuit nu putem presupune că o valoare mai mare, 

respectiv mai mică, este mai bună. Aceste raporturi sunt utilizate și în analizele de 

tip comparativ.  

ANALIZA COMPARATIVĂ 

 
Analiza comparativă este frecvent utilizată atât în procesul de evaluare a unei 

acțiuni, cât și în cel de selecție. După cum am menționat anterior, este aproape 

imposibil de redat nivelurile optime ale indicatorilor financiari, însă pentru a face ca 

analiza de tip raport să funcționeze, ne sunt folositoare anumite puncte de 

referință. Aici intervine rolul analizei comparative. În teorie, unii indicatori, cum ar fi 

P/E, ar putea fi comparați cu cei ai unui indice major, dar chiar și în cazul raportului 

P/E, această comparație ar putea să nu fie foarte utilă întrucât un indice poate să 

includă și acțiuni de o valoare mare, cu un raport P/E scăzut, și rate de creștere 

scăzute, dar și acțiuni cu un indicator P/E mare, cu randamente ale dividendelor 

mici sau chiar zero și rate de creștere mari. Alte rapoarte pot fi și mai specifice. 

Unele sectoare, cum e cel al utilităților, necesită cheltuieli mari de capital, dar 

pentru că, în același timp, aceste sectoare se bucură de fluxuri de capital stabile, 

companiile au raporturi datorii/capital propriu ridicate care nu se regăsesc și în 

cazul altor sectoare, cum este cel al tehnologiei. În mod similar, nevoia de 

lichiditate variază considerabil între sectoare. Așadar, analiza comparativă este 

utilizată în cadrul unui anumit sector sau pentru un anumit grup de acțiuni, numit și 

”peer group” (o listă de acțiuni care sunt comparate), unde sunt selectate companii 

Peer group 

Analiza comparativă este 

efectuată, de obicei, într-un 

sector sau, foarte des, într-un 

așa-numit "grup de 

întreprinderi similare" (o listă 

de acțiuni ce urmează a fi 

comparate) care este restrâns 

ulterior prin intermediul unor 

caracteristici similare ale 

activității. Uneori, aceste 

acțiuni provin din aceeași țară, 

însă aceasta nu reprezintă o 

condiție prealabilă. Este mai 

bine să selectezi acțiuni 

similare din țări diferite, decât 

acțiuni diferite din aceeași 

țară. 
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cu caracteristici similare. Uneori, aceste acțiuni au în comun țara de proveniență, 

dar aceasta nu este o condiție prealabilă. Este mai indicat să selectăm acțiuni 

similare din țări diferite, decât acțiuni diferite din aceeași țară. 

De obicei investitorii caută să afle dacă o acțiune este supraevaluată sau 

subevaluată. Așadar, analiza comparativă începe cu evaluarea indicatorilor de 

performanță (valuation metrics). Când un grup de întreprinderi similare este ales 

(peer group), investitorii se uită la P/E și EV/EBITDA pentru a determina valorile 

mediane ale grupului. Valoarea mediană este utilizată de obicei, în loc de valoarea 

medie, pentru a evita impactul nedorit al valorilor extreme, care ar putea fi cauzat 

de evenimente singulare. Dacă pentru o anumită acțiune indicatorii P/E și 

EV/EBITDA înregistrează valori sub mediană, atunci acțiunea este subevaluată. De 

exemplu, dacă atât P/E, cât și EV/EBITDA sunt 10 pentru un grup similar, iar o 

acțiune are raportul P/E egal cu 9 și EV/EBITDA egal cu 8, atunci acțiunea ar putea 

fi considerată subevaluată cu 15%. 

Cu toate acestea, trebuie menționate două aspecte. Deseori, valorile relativ scăzute 

sau ridicate ale indicatorilor de performanță pot fi justificate. Dacă o acțiune are 

indicatori de profitabilitate crescuți (ROE, marja de profit) și/sau un raport 

datorie/capital redus, atunci indicatorii de performanță ridicați ar putea fi justificați. 

Prin urmare, evaluarea P/E și EV/EBITDA ar trebui să reprezinte doar punctul de 

plecare pentru orice analiză, și alte raporturi ar trebui utilizate pentru completarea 

imaginii. 

Luăm în calcul acest exemplu. Să presupunem că avem 11 acțiuni din segmentul 

“Containers&Packaging” (Ambalare). Indicatorul P/E variază în intervalul 6.71 și 

28.03, iar valorile EV/EBITDA variază în intervalul 8.16 și 17.73. Valorile medii sunt 

15,41 și 11,19. Acțiunile ai cărei indicatori (P/E și EV/EBITDA) au valori sub aceste 

medii - în acest exemplu 5 acțiuni îndeplinesc criteriile - ar putea fi considerate 

2.3 

Stocks Screener, 
disponibil în xStation 5, 
vă ajută în identificarea 
acțiunilor subevaluate 
 
Sursa: xStation 5 
 
Tebuie reținut faptul că 
informațiile prezentate se 
referă la performanța 
anterioară a datelor, iar 
aceasta nu reprezintă un 
indicator fiabil al 
performanțelor viitoare. 
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subevaluate. Cu toate acestea, ar fi bine să analizați și alți indicatori relevanți, iar 

dacă intenționați să cumpărați astfel de acțiuni în contextul unei strategii de 

tranzacționare de tip swing, asigurați-vă că energia impulsului (momentum-ul) 

prețului este potrivit.  

 

Strategia Graham folosită în selectarea acțiunilor 
 
Am menționat de multe ori faptul că este dificil de spus care sunt valorile optime 

pentru parametri precum P/E, P/BV sau raportul datorii/câștig. Totuși, mai mulți 

investitori sau academicieni au încercat să realizeze acest lucru. Cel mai faimos 

dintre ei a fost Benjamin Graham, numit ”tatăl investițiilor în titluri de valoare” și 

mentor pentru Warren Buffett. Acesta a enunțat indicatorul ”marja de siguranță”, 

care presupunea cumpărarea unor acțiuni la prețuri semnificativ mai mici decât 

valoarea lor intrinsecă, pentru a le putea valorifica rentabilitatea în viitor.  

 O astfel de marjă ar putea fi greu de definit, însă, de fapt, Graham a 

sugerat valori pentru câțiva indicatori de tip standard: 

 Acesta a insistat să cumpere acțiuni care nu erau prea îndatorate - 

raportul dintre datoriile totale și activele curente nu trebuie să depășească 

valoarea de 1.1 

 Benjamin a subliniat că raportul de lichiditate curentă ar trebui să fie mai 

mare de 1.5 

 Venituri: profitul pe acțiune (EPS) pozitiv în ultimii 5 ani, ultimul an 

raportând o valoare mai mare decât cea obținută acum 5 ani 

 Investește în companii cu o valoare a raportului P/E mai mică de 9 și 

P/BV mai mică de 1,2 pentru a profita cu adevărat de rentabilitatea 

acțiunilor în viitor 

 Investește în companii care plătesc dividende 

 Graham s-a bucurat de mulți adepți, inclusiv Buffett, dar și de mulți critici 

ce susțineau că această abordare a evitat companiile cu creștere rapidă. 

Poți încerca să te folosești de abordarea sa prin selectarea acțiunilor, 

utilizând opțiunea ”Stock Screener” din xStation5. 
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Capitolul 3 

INVESTITOR DE 
PORTOFOILU 
Analiza Fundamentală 

Analiza fundamentală este crucială pentru un investitor de portofoliu. Chiar dacă și 

situația tehnică este favorabilă uneori, selectarea acțiunilor cu un potențial solid 

este de o importanță capitală pentru randamentele pe termen lung. Investitorii care 

construiesc un portofoliu de acțiuni ar trebui, cel puțin, să înțeleagă la modul 

general afacerile companiilor în care investesc, să se asigure că valorile-cheie sunt 

bune și că portofoliul lor este diversificat. 

CUNOAȘTEREA AFACERII 
 

Un prim criteriu pentru a obține câștiguri pe termen lung este reprezentat de 

creșterea continuă a profitului companiei. Pentru a evalua acțiunile, analiștii nu se 

concentrează, de obicei, pe profiturile nete, ci pe lichiditățile care intră în companie. 

Întrucât profiturile nete sunt doar pe hârtie, ele pot fi uneori rezultate ale 

schimbărilor contabile (și chiar intenționat modificate), în timp ce fluxurile de 

numerar sunt reale. Principalul element al evaluării fluxului de numerar este un 

parametru numit Free Cash Flow to the Firm (FCFF). Acesta poate fi calculat 

pornind de la venituri. 

 

Veniturile minus costurile directe = profit brut 

Minus costuri nete indirecte = profit operațional (EBIT) 

Minus impozite = profit operațional net (NOPAT) 

Plus amortizări, modificări ale capitalului de lucru și minus cheltuieli de investiții 

(CAPEX) = FCFF 
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Fluxul de numerar disponibil (liber) este estimat în viitor cu ajutorul unor ipoteze pe 

mai multe variabile și actualizat la valoarea curentă folosind Costul Mediu 

Ponderat al Capitalului (WACC). Acest proces poate fi destul de complex, dar 

uneori este mai important să înțelegem ce factori au un impact asupra FCFF viitor, 

decât a face o evaluare reală care se poate schimba drastic în funcție de ipoteze. 

De exemplu, valoarea acțiunilor unor companii de utilități poate depinde în mare 

măsură de volumul necesar de investiții de capital viitor. O companie care a redus 

nivelul investițiilor în infrastructură ar putea avea nevoie să investească mai mult în 

viitor și să aibă un rezultat mai scăzut al FCFF. Pentru acțiunile din domeniul 

tehnologic, utilizarea de către consumatori a produsului poate juca un rol 

important deoarece, dacă aceștia nu îndrăgesc produsul, veniturile pot scădea. 

Compania de construcții ar putea cataloga prețurile materialelor drept critice 

pentru marjele lor brute. Încercând a înțelege ce variabile sunt esențiale pentru 

succesul financiar al companiei este primul pas în selectarea acțiunilor relevante 

pentru portofoliul tău.  

ANALIZA COMPARATIVĂ 
 

Analiza comparativă poate fi utilizată în mod similar cu cea din cazul Swing 

Trading-ului - citește această secțiune pentru referință. Dacă un investitor de 

portofoliu dorește să construiască un portofoliu diversificat, acesta poate alege 

acțiuni din diferite ramuri prin identificarea celor care au rate financiare favorabile. 

Spre deosebire de Swing Trader, un investitor de portofoliu se va concentra pe o 

perioadă mai lungă de timp, deci va avea nevoie de o imagine de ansamblu. Pentru 

a clarifica noțiunile - nu există nicio garanție conform cărora un anumit mix de 

rapoarte va sugera întotdeauna venituri peste medie. Valorile reduse ale 

rapoartelor P/E și EV/EBITDA nu preced întotdeauna o rentabilitate crescută. 

Concentrarea pe profitabilitate (ROE, marja de profit), creștere (câștiguri și 

creșterea EBITDA) și datoria redusă (raportul datorie/câștig) poate fi o abordare 

unică pentru a identifica acțiunile atractive din punct de vedere financiar.  

BUILDING A PORTFOLIO  
 

Diversificarea este crucială pentru operațiunile de investire de succes pe termen 

lung. Investirea într-un portofoliu nu se asemănă cu pariurile pe curse de cai - nu îți 

poți permite să pierzi o parte mare dintr-un portofoliu, doar din simplul fapt că o 

singură companie a înregistrat rezultate slabe. Uneori, chiar dacă o afacere este 

profitabilă, sau rapoartele financiare sunt solide, nu asigură câștiguri viitoare. O 

companie poate înregistra o scădere a profitabilității ca urmare a unor evoluții greu 

Diversificarea 

Portofoliul de investiții nu este 

asemănător cu procesul ce 

presupune parierea pe cai. 

Investirea în portofolii vizează 

selectarea unui set de acțiuni 

profitabile, însă, chiar dacă 

ulterior una sau două investiții 

nu au înregistrat rezultatul 

scontat, traderul se poate 

bucura totuși de profituri 

satisfăcătoare.. 
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de anticipat, cum ar fi o creștere a costurilor de producție, impunerea unor noi taxe 

sau reglementări. Dacă o astfel de acțiune domină portofoliul tău, este posibil să 

suferi pierderi financiare substanțiale. Investirea în portofolii vizează selectarea 

unui set de acțiuni profitabile, însă, chiar dacă ulterior una sau două investiții nu au 

înregistrat rezultatul scontat, traderul se poate bucura totuși de profituri 

satisfăcătoare. Regula de bază a diversificării este aceea că un portofoliu ar trebui 

să aibă 30 de poziții - în statistici există un număr minim de observații care poate 

produce o distribuție normală sau cu alte cuvinte: reduce impactul observațiilor 

unice. Dacă ai un portofoliu format din 30 de acțiuni, fiecare dintre ele are o 

pondere inițială de 3 până la 3,5%. Chiar dacă o singură companie din portofoliul 

tău înregistrează rezultate mai slabe, pierderea din cauza acestei poziții poate fi 

mai mult decât acoperită de rentabilitatea altor acțiuni. Chiar și un portofoliu mai 

mic ar putea fi destul de bine diversificat dacă acorzi atenție și altor lucruri. Mai 

întâi, asigură-te că selectezi acțiuni din diferite sectoare de activitate - alegerea 

acțiunilor care arată fundamental profitabil, din diferite domenii, poate fi o practică 

bună. Adăugarea unor acțiuni străine îți poate diversifica, se asemenea, portofoliul, 

însă în acest caz trebuie să te asiguri că monitorizezi riscurile de schimb valutar pe 

care le poți întâmpina pe parcurs. În cele din urmă, poți utiliza indicatorul BETA din 

fereastra Equity Screener - un portofoliu format numai din acțiuni cu indice beta 

mare va fi probabil mai puțin diversificat decât unul format din acțiuni cu indice 

beta mare (peste 1) dar și beta mic. 

 

Analiză Tehnică 

Analiza tehnică nu este cel mai important instrument dacă ne raportăm la 

investițiile pe termen lung, deoarece selectarea acțiunilor din portofoliu se bazează 

în primul rând pe analiza fundamentală și înțelegerea afacerii companiei. Cu toate 

acestea, se poate utiliza analiza tehnică în determinarea momentului potrivit pentru 

a deschide o poziție. 

 Instrumentele tehnice utile pentru investitorii de portofoliu sunt 

următoarele: 

 Investitorii pe termen lung analizează în principal graficele săptămânale și 

lunare (weekly/monthly)  

 SMA52 și SMA200 sunt utilizate pentru a determina trendurile  

 MACD este un indicator util de urmările a trendului 
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CE ESTE INDICATORUL MACD? 
 

Indicatorul MACD se calculează scăzând dintr-o Medie Mobilă Exponențială de 30 

de perioade (EMA), o Medie Mobilă Exponențială de 15 perioade. Indicatorul 

conține și o linie de semnal, reprezentată de o medie mobilă de 9 perioade, ce 

funcționează drept un declanșator al semnalelor de cumpărare/vânzare. Semnalul 

de cumpărare apare în momentul în care linia de semnal (EMA9 - culoare roșie) o 

traversează pe cea portocalie (ce se calculează prin scăderea Mediei Mobile 

Exponențiale de 30 de perioade (EMA), o Medie Mobilă Exponențială de 15 

perioade). 

CUM POȚI ALEGE MOMENTUL POTRIVIT PENTRU A CUMPĂRA O ACȚIUNE? 
 

Dacă ai ales deja companii în conformitate cu strategia ta fundamentală, trebuie să 

te asiguri că acțiunea prezintă o evoluție ascendentă corespunzătoare. În strategia 

propusă este vorba despre o situație în care prețul testează linia SMA52 (media 

mobilă de 1 an), dar nu scade sub SMA200 pe graficul săptămânal. În mod 

esențial, nivelul SMA52 trebuie să fie mai mare decât cel al SMA200, indicând 

faptul că acțiunea este pe un trend ascendent. Dacă această condiție nu este 

îndeplinită, compania se află pe un trend descendent, determinând o creștere a 

riscului asupra portofoliului tău. Dacă firma se află pe un trend ascendent pe 

termen lung, o testare a liniei SMA52 ar putea reprezenta un nivel bun de intrare pe 

piață activând o poziție long. Mai mult, un semnal de cumpărare sugerat de 

indicatorul MACD (15, 30, 9), reprezentând situația în care linia de semnal 

traversează de sub linia MACD, ar putea indica, de asemenea, o bună posibilitate 

de a lua o poziție dacă prețurile rămân deasupra liniei SMA200. Închiderea unei 

poziții ar trebui să fie realizată în momentul în care situația fundamentală schimbă 

viziunea asupra acțiunilor. 

Exemplul 1 

Conform strategiei noastre, căutăm situații în care prețul scade sau este 

ușor sub media mobilă pe un an (SMA52 pe graficul săptămânal). Apoi, 

așteptăm semnalul de cumpărare da de indicatorul MACD. Airbus (AIR.DE) 

a înregistrat astfel de situații (zonele conturate cu verde) de trei ori între anii 

2012 și 2016. În toate cele trei situații, prețul a rămas deasupra liniei 

SMA200, asigurând apariției trendului ascendent pe termen lung. Sursa: 

xStation5. 
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Exemplul 2 

O situație similară a fost înregistrată de producătorul de smartphone-uri 

iPhone și Mac, Apple (AAPL.US), între anii 2013 și 2016. Aceste situații 

(suprafețele încercuite cu verde) au reprezentat momente de succes în 

care prețul s-a alăturat trendului ascendent pe termen lung. Sursa: 

xStation5 

Profită de funcția equity screener 

 
Selectarea acțiunilor pentru crearea unui portofoliu poate fi un proces dificil și de 

durată. Totuși, xStation5 le oferă investitorilor funcția Stocks Screener, un 

instrument creat pentru facilitarea acestui proces. Poți accesa Stocks Screener din 

secțiunea ”Market analysis” din xStation5. Cum se utilizează? Procesul este relativ 

simplu și intuitiv. 

Primul câmp din stângă îți oferă posibilitatea de căutare prin intermediul unor filtre 

predefinite sau poți crea un filtru personalizat. Următoarele două câmpuri îți oferă 

posibilitatea de a alege țara și industria din care dorești să vizualizezi acțiuni. 

Ultimul câmp din dreapta îți oferă posibilitatea de a adăuga anumite acțiuni în 

Screener. 

3.1 

Exemplul 2 
 
Sursa: xStation 5 
 
Trebuie reținut faptul că informațiile 
prezentate se referă la performanța 
anterioară a datelor, iar aceasta nu 
reprezintă un indicator fiabil al 
performanțelor viitoare. 
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Mai jos sunt prezentați cei mai importanți indicatori utilizați în analiza 

fundamentală. Prin selectarea butonului ”Show more filters” vei obține o gamă de 

indicatori mai vastă. În partea de jos a paginii va apărea o listă cu acțiunile care 

îndeplinesc criteriile selectate, care se actualizează în timp real. Vom prezenta pe 

scurt o parte dintre indicatorii disponibili în Stocks Screener.. 

1. Capitalizarea de piață 

Acest indicator reprezintă valoarea totală de piață a acțiunilor companiei. Se 

calculează prin înmulțirea prețului unei acțiuni cu volumul total de acțiuni. Este unul 

dintre cei mai utilizați și exacți indicatori ai valorii unei companii. 

2. Earnings per share (EPS) 

Rata EPS indică profitul net atribuit fiecărei acțiuni a companiei. Se calculează prin 

împărțirea profitului net al companiei dintr-o perioadă de referință la numărul de 

acțiuni ale companiei din același interval de timp. În general, majorarea acestui 

indicator în perioade consecutive indică o creștere a profitabilității firmei sau 

programe de răscumpărare de acțiuni conduse ale companiei. 

3. Price to earnings (P/E) 

Rata Price to earnings (P/E) este un multiplicator al acțiunii, care arată modul în 

care evaluează investitorii fiecare unitate de profit a companiei. Se calculează prin 

împărțirea prețului unei acțiuni la rata EPS. Valori mai ridicate ale ratei P/E pot 

sugera faptul că investitorii anticipează profituri mai mari în viitor, fiind dispuși să 

plătească suplimentar pentru a acțiunile companiei. Totuși, valorile ridicate pot fi 

determinate și de valori dezamăgitoare ale profitului. Rata poate înregistra doar 

valori pozitive. 

4. Dividend Yield 

Randamentul dividendului reprezintă raportul ce compară valoarea profitului pe 

care compania o împarte acționarilor și valoarea de piață a acțiunii. Raportul este 

calculat prin împărțirea plății dividendelor anuale atribuite fiecărei acțiuni a 

companiei la valoarea de piață a unei singure acțiuni. Companiile ce operează în 

industrii mature tind să-și împartă profiturile cu acționarii în mod regulat, în timp ce 

companiile aflate în stadiul de creștere (start-up-urile) tind să păstreze profiturile 

pentru investiții suplimentare, așadar să ofere dividende mai mici sau chiar deloc.  

5.  Return on Equity (ROE) 

 

Acest indicator măsoară valoarea profitului net generat de o singură unitate a 

acțiunii unei companii. ROE pentru o anumită perioadă dată poate fi calculat prin 

împărțirea profitului net al unei companii la valoarea medie a capitalurilor proprii. 

Acesta este un indicator de profitabilitate care este util în compararea mai multor 

acțiuni, întrucât îți oferă posibilitatea de a compara firme de diferite mărimi.  
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6. Beta 

 

Beta evaluează volatilitatea prețului unei acțiuni în relație cu o valoare de referință, 

cum ar fi indicele bursier al pieței respective. O valoare mai mare decât 1 indică 

grade mai ridicate de volatilitate ale randamentelor acelei companii în comparație 

cu cele obținute din investițiile în etalon. De obicei, volatilitatea este asociată cu 

riscul, iar investitorii pot considera că acțiunile cu o valoare beta mai ridicată 

reprezintă investiții mai riscante. 

7. Price to Book Value (P/B) 

 

Acest indicator are relația dintre capitalizarea de piață a companiei și valoarea sa 

contabilă. Se poate calcula prin împărțirea prețului per acțiune a companiei la 

valoarea contabilă per acțiune. O valoare ridicată ar putea indica o supraevaluare a 

companiei sau așteptări ridicate la nivelul investitorilor cu privire la companie. 

8. Current Ratio 

 

Acesta este unul dintre cele mai utilizate rapoarte de lichiditate. Raportul curent 

poate fi calculat prin împărțirea valorii activelor pe termen scurt ale companiei la 

valoarea pasivelor pe termen scurt. Acesta sugerează capacitatea companiei de a-

și îndeplini obligațiile curente. În acest caz, sunt de dorit valori mai ridicate întrucât 

indică nivelul de lichiditate al companiei. 

9. Profit Margin 

 

Marja de profit reprezintă un indicat al profitabilității care arată cât profit net aduce 

o singură unitate de venit. Se calculează prin împărțirea profitului net dintr-o 

anumită perioadă la veniturile obținute în aceeași perioadă. Obținerea unor valori 

ridicate arată performanțe solide care au determinat un nivel bun al profitabilității. 

Companiile cu marje ridicate de profit ocupă poziții mai bune în timpul perioadelor 

de scădere economică, întrucât pot influența creșterea cererii pentru produsele lor 

prin scăderea prețurilor, reușind să rămână profitabile. 

10. Return on Invested Capital 

 

Acesta este un alt indicator al profitabilității companiei. Se calculează prin 

împărțirea profitului net la capitalul total investit într-o companie, incluzând 

capitalul propriu, cel provenit din împrumuturi sau prin alte metode de finanțare. O 

valoare ridicată a indicatorului ROIC ne arată o abilitate mai bună a companiei de a 

genera profit din capitalul investit. 
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11. Debt to Equity 

 

Acest indicator evaluează levierul companiei și se calculează prin împărțirea 

datoriilor totale ale companiei la valoarea totală a capitalurilor proprii. Valori 

ridicate ale acestui indicator indică tendința companiei de a se finanța mai mult 

prin împrumuturi și nu prin atragerea de capital propriu. Un grad ridicat de 

îndatorare și o valoare ridicată a raportului datorii/capitaluri proprii poate ridica 

semne de întrebare cu privire la nivelul de solvabilitate al firmei. 

12. EV/EBITDA 

 

Acest indicator, cunoscut și ca indicatorul întreprinderii sau multiplul EBITDA, 

surprinde o caracteristică importantă a companiei pe care majoritatea indicatorilor 

financiari o ignoră și anume datoria. Se calculează prin împărțirea valorii companiei 

care constă în capitalizarea de piață, datorie și interesul minoritar, excluzând 

numerarul și alte echivalente ale numerarului deținute de companie, la valoarea 

profitului înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare. Cu cât valorile 

acestui indicator sunt mai scăzute, cu atât compania este mai performantă. Totuși, 

trebuie să menționăm că acest indicator poate să nu fie reprezentativ pentru 

companiile financiare, pentru care dobânzile au o pondere ridicată în profitul firmei.
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Capitolul 4 

INVESTIȚII ÎN 
ACȚIUNI FOLOSIND 
XSTATION5  
PLASAREA UNUI 
ORDIN! 

După ce ai ales compania în care vrei să investești este necesară plasarea unui 

ordin. Platforma xStation5 îți oferă două modalități. Prima presupune utilizarea 

4.1 
 
Sursa: xStation 5 
 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele 
prezentate fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un indicator de 
încredere pentru performanțele din viitor. 
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secțiunii din partea din stânga sus a graficului. 

Poți alege numărul de acțiuni pe care dorești să le cumperi sau să le vinzi prin 

apăsarea butoanelor ”+” sau ”-” sau prin introducerea manuală a valorii. Pentru a 

cumpăra este necesară apăsarea butonului verde, iar pentru vânzare apăsarea 

butonului roșu. Întrucât vânzarea în lipsă nu este disponibilă, poți vinde doar 

acțiunile pe care le deții (în situația în care nu deții acțiunea respectivă, butonul de 

vânzare va avea culoarea gri). Va apărea un pop-up cu detaliile tranzacției: tipul 

tranzacției, volumul, prețul și valoarea comisionului. 

 

A doua metodă presupune utilizarea secțiunii Market Watch din xStation5. Poți 

folosi opțiunea de căutare din Market Watch. După ce ai selectat o anumită 

companie, poți deschide o poziție prin apăsarea butonului ”+” din partea dreaptă. 

Va apărea un pop-up unde poți specifica volumul tranzacției (numărul de acțiuni pe 

care vrei să le cumperi sau să le vinzi). În secțiunea valoare de piață poți vedea 

valoarea tranzacției în monedă bursei pe care se tranzacționează, dar și în moneda 

contului. În plus, este specificată valoarea, atât în termeni nominali cât și 

procentuali, a comisionului perceput după plasarea ordinului. Pentru a cumpăra 

este necesară apăsarea butonului verde, iar pentru vânzare apăsarea butonului 

roșu. Întrucât vânzarea în lipsă nu este disponibilă, poți vinde doar acțiunile pe care 

le deții. 

Apart from that, you can place a pending order by switching to the “Pending order” 

4.2 
 
Sursa: xStation 5 
 
Vă rugăm să aveți în vedere 
faptul că datele prezentate 
fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un 
indicator de încredere pentru 
performanțele din viitor. 
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tab in the upper part of the order window. Placing of the pending order is almost 

identical to placing instant execution order with the only difference being that you 

can specify desired price at which the order will be executed. You can do it by 

entering a desired price in the box under “Price”.  

Există posibilitatea de a plasa un ordin în așteptare prin selectarea secțiunii 

”Pending order”, care îți permite să selectezi prețul la care dorești să fie executat 

ordinul. După selectarea opțiunii ”Expiration Date”, vor apărea două câmpuri unde 

poate fi introdusă data de expirare a ordinului în cazul în care acesta nu va fi 

executat. 

4.3 
 
Sursa: xStation 5 
 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele 
prezentate fac referire la performanțe 
anterioare și nu reprezintă un indicator de 
încredere pentru performanțele din viitor. 
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Disclaimer 

 

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani 

din cauza efectului de levier. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani 

atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor . Ar trebui să luați în 

considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți 

permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. X-Trade Brokers DM S.A. 

 

Acest ghid este furnizat doar în scopuri de informare și marketing. Orice opinii, 

analize, prețuri sau alte tipuri de conținut nu constituie sfaturi de investiții sau 

recomandări în sensul Legii din 29 iulie 2005 privind tranzacționarea 

instrumentelor financiare. 

 

Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare, iar orice 

persoană care acționează în baza acestor informații o face în întregime pe 

propriul risc. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând 

şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau 

indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. 


