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SINTEZA LUCRĂRII 2015-2017  

Denumirea proiectului: Comportamentul gregar pe piețele financiare: abordare prin teoria 

jocurilor și evidențe empirice 

Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristian Marius Litan 

Echipa de proiect (alfab.): Angela Maria Filip, Andreea Maria Pece, Anita Pleșoianu, Maria 
Miruna Pochea, Adrian Zoicaș-Ienciu. 
 

Scopul proiectului de cercetare a fost de a investiga dinamica şi incidenţa comportamentului 

gregar pe pieţele de capital europene și de a evalua impactul său asupra volatilităţii. Demersul 

științific a vizat construirea unui model de evaluare a comportamentului gregar informațional 

fundamentat pe teoria jocurilor. 

Ne-am propus realizarea a trei obiective principale organizate în activități specifice: 

1. Investigarea empirică a comportamentului gregar la nivelul investitorilor individuali și 

instituționali de pe piețele de capital din Europa; 

2. Evaluarea impactului comportamentului gregar asupra volatilității pieței; 

3. Dezvoltarea unui model teoretic de evaluare a comportamentului gregar bazat pe teoria jocurilor. 

Considerăm aceste obiective și activități îndeplinite potrivit planificării inițiale. Rezultatele 

științifice sunt sintetizate în tabelele de mai jos. 

Tabelul 1 prezintă un istoric al elaborării articolelor științifice realizate în cadrul proiectului, de la 

stadiul de draft până la publicare. Au fost publicate 3 articole în reviste indexate ISI și 3 articole 

în reviste indexate BDI. Momentan sunt submise spre evaluare 4 articole în reviste indexate 

ISI, respectiv 1 articol care va fi resubmis. Alte 3 articole se află în stadiul de working paper. 

Obiectivele atinse și activitățile acoperite în fiecare articol raportat, respectiv caracteristicile 

revistelor ISI și BDI vizate spre publicare (factor de impact, scor relativ de influență, baze de date 

internaționale) sunt detaliat specificate în Anexa I - Sinteza lucrării 2017, Anexa II- Sinteza 

lucrării 2016 și Anexa III - Sinteza lucrării 2015. 
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Tabel 1. Articole științifice raportate în etapele proiectului în perioada 2015-2017 

I. Herding behavior in CEE stock markets under asymmetric conditions: a quantile regression 
analysis 
Autori Maria Miruna POCHEA, Angela Maria FILIP, Andreea Maria PECE 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2017 Publicat Journal of 
Behavioral Finance 

ISI 
 

Activitatea 1.1  Studiul literaturii de specialitate, 
analiza modelelor teoretice propuse anterior în 
literatură pentru explicarea comportamentului 
gregar și identificarea vulnerabilităților măsurilor 
statistice 
Activitatea 1.2 Testarea empirică a manifestării 
comportamentului gregar pe piețele de capital 
europene 

2016 Acceptat 
spre 

publicare 

Journal of 
Behavioral Finance 

ISI 

2015 Draft: Testing herding behavior in CEE 
Countries: a quantile regression analysis 

II. Testing financial markets convergence in Central and Eastern Europe: A non-linear single 
factor model 
Autori Maria Miruna POCHEA, Mihai NIȚOI 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2016 Publicat Economic Systems ISI 
 

Activitatea 2.2 Evaluarea implicațiilor 
comportamentului gregar asupra stabilității și 
integrării financiare a piețelor de capital din Europa 

III. Productivity clustering and growth in Central and Eastern Europe 
Autori Maria Miruna POCHEA, Mihai NIȚOI 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2016 Publicat Baltic Journal of 
Economics 

ISI 
 

Activitatea 1.3 Estimarea dinamicii 
comportamentului gregar printr-un model dinamic 
în timp; analiza interdependențelor dintre 
comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza 
de raționalitate specifice piețelor financiare 

IV. Testing investors’ herding behavior in Baltic states 
Autori Maria Miruna POCHEA 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2016 Publicat Review of Economic 

Studies and 
Research Virgil 

Madgearu 

BDI 
 

Activitatea 1.1  Studiul literaturii de specialitate, 
analiza modelelor teoretice propuse anterior în 
literatură pentru explicarea comportamentului 
gregar și identificarea vulnerabilităților măsurilor 
statistice 
Activitatea 1.2 Testarea empirică a manifestării 
comportamentului gregar pe piețele de capital 
europene 

V. How technical is technical analysis? 
Autori Adrian ZOICAȘ-IENCIU 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2016 Publicat Review of Economic 

Studies and 
Research Virgil 

Madgearu 

BDI 
 

Activitatea 1.1  Studiul literaturii de specialitate, 
analiza modelelor teoretice propuse anterior în 
literatură pentru explicarea comportamentului 
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gregar și identificarea vulnerabilităților măsurilor 
statistice 

VI. Investors sentiment and stock performance 
Autori Andreea Maria PECE, Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2016 Publicat Theoretical and 

Applied Economics  
(Supplements 

ECTAP) 

BDI 
 

Activitatea 1.1  Studiul literaturii de specialitate, 
analiza modelelor teoretice propuse anterior în 
literatură pentru explicarea comportamentului 
gregar și identificarea vulnerabilităților măsurilor 
statistice 
Activitatea 2.2 Evaluarea implicațiilor 
comportamentului gregar asupra stabilității și 
integrării financiare a piețelor de capital din Europa  

VII. Generic finiteness of equilibrium distributions for bimatrix outcome game forms 
Autori Cristian LITAN, Francisco MARHUENDA, Peter SUDHOLTER 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2017 Submis Annals of 
Operations 
Research 

ISI 
 

Activitatea 3.1 Construirea unui model secvențial, 
potențial testabil, fundamentat pe teoria jocurilor 
care să măsoare cât mai precis comportamentul 
gregar informațional pe piețele financiare  2016 Working paper 

VIII. Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2017 Submis Finance Research 

Letters 
ISI 

 
Activitatea 1.2 Testarea empirică a manifestării 
comportamentului gregar pe piețele de capital 
europene 
Activitatea 1.3 Estimarea dinamicii 
comportamentului gregar printr-un model dinamic 
în timp; analiza interdependențelor dintre 
comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza 
de raționalitate specifice piețelor financiare 
Activitatea 2.1 Măsurarea intensității 
comportamentului gregar prin metodologia PS și 
impactul său asupra volatilității pieței 
Activitatea 2.2 Evaluarea implicațiilor 
comportamentului gregar asupra stabilității și 
integrării financiare a piețelor de capital din 
Europa. 

2016 Submis Acta Oeconomica ISI 

IX. Co-movements and Contagion in European Union Stock Markets: Patterns and 
Determinants 
Autori Mihai NIȚOI, Maria Miruna POCHEA 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2017 Submis Journal of 
International Money 

and Finance 

ISI 
 

Activitatea 1.3 Estimarea dinamicii 
comportamentului gregar printr-un model dinamic 
în timp; analiza interdependențelor dintre 
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comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza 
de raționalitate specifice piețelor financiare 
Activitatea 2.2 Evaluarea implicațiilor 
comportamentului gregar asupra stabilității și 
integrării financiare a piețelor de capital din Europa 

X. What drives trend-following profits? 
Autori Adrian ZOICAȘ-IENCIU 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2017 Submis Journal of Financial 
and Quantitative 

Analysis 

ISI 
 

Activitatea 3.1 Construirea unui model secvenţial, 
potenţial testabil, fundamentat pe teoria jocurilor 
care să măsoare cât mai precis comportamentul 
gregar informaţional pe pieţele financiare 
Activitatea 3.2 Testarea empirică a modelului 
teoretic propus şi analiza conformităţii ipotezelor 
sale cu cadrul financiar real. 

XI. Trading timing and the returns to technical analysis 
Autori Adrian ZOICAȘ-IENCIU 
Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2017 Submis Applied Economics 

Letters 
ISI 

 
Activitatea 1.3 Estimarea dinamicii 
comportamentului gregar printr-un model dinamic 
în timp; analiza interdependențelor dintre 
comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza 
de raționalitate specifice piețelor financiare 
Activitatea 3.1 Construirea unui model secvențial, 
potențial testabil, fundamentat pe teoria jocurilor 
care să măsoare cât mai precis comportamentul 
gregar informațional pe piețele financiare 
Activitatea 3.2 Testarea empirică a modelului 
teoretic propus și analiza conformității ipotezelor 
sale cu cadrul financiar real  

2016 Submis International 
Review of Financial 

Analysis 

ISI 

2015 Working paper 

XII. Long memory in returns and integration: the case of emergent stock markets 
Autori Anita TODEA, Alexandru TODEA 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2016 Working paper 

 
Activitatea 2.2 Evaluarea implicațiilor 
comportamentului gregar asupra stabilității și 
integrării financiare a piețelor de capital 

XIII. Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under financial 
sophistication 
Autori Cristian LITAN, Sorina VÂJU, Carmen BONACI 

Anul Status Revista Indexare Activități proiect 
2017 Working paper 

 
Activitatea 3.1 Construirea unui model secvenţial, 
potenţial testabil, fundamentat pe teoria jocurilor 
care să măsoare cât mai precis comportamentul 
gregar informaţional pe pieţele financiar 

2016 Working paper 

XIV. Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 
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Anul Status Revista Indexare Activități proiect 

2017 Working paper Activitatea 1.3 Estimarea dinamicii 
comportamentului gregar printr-un model dinamic 
în timp; analiza interdependențelor dintre 
comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza 
de raționalitate specifice piețelor financiare 

 

Tabelul 2 sintetizează participările la conferințe internaționale, seminarii științifice, școli de vară 

și stagii de cercetare derulate în cadrul proiectului. 

Tabel 2. Participări la conferințe, seminarii științifice și stagii de cercetare în perioada 2015-2017 

Participări la conferințe și serii de seminarii științifice 
I. Seminar Series at the Center for Accounting Research, University of Graz, 20 Aprilie 2017, 
Graz 
Lucrare prezentată Financial sophistication, review of the financial reporting and the probability of 

fiscal control 
Autori Cristian LITAN, Sorina VÂJU, Carmen BONACI 

II. ICIB 2017, 18-21 Mai 2017, Salonic 
Lucrare prezentată Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 
III. 6th Business and Social Science Conference, 3-4 August 2017, Dubrovnik 
Lucrare prezentată Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 
IV. 19th International Conference on Political and Behavioral Sciences, 14-15 August 2017, 
Veneția 
Lucrare prezentată Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 

V. FIBA, 24-26 Martie 2016, București 
Lucrare prezentată Investors sentiment and stock performance 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 

VI. International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, 6-7 Mai 2016, 
Salonic 
Lucrare prezentată Trading timing and the returns to technical analysis 
Autori Adrian ZOICAȘ-IENCIU 
VII. ERMAS, 1-3 August 2016, Timișoara 
Lucrare prezentată Generic finiteness of equilibrium distributions for bimatrix outcome game forms 
Autori Cristian LITAN, Francisco MARHUENDA, Peter SUDHOLTER 
VIII. ERMAS, 1-3 August 2016, Timișoara 
Lucrare prezentată Herding behavior in CEE stock markets under asymetric conditions: a quantile 

regression analysis 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 
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IX. International Scientific Conference Economic and Social Development, 20-21 Octombrie 
2016, Varșovia 
Lucrare prezentată Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets 
Autori Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE 

X. GEBA, 20-23 Octombrie 2016, Iași 
Lucrare prezentată Long memory in returns and integration: the case of emergent stock markets 
Autori Anita TODEA, Alexandru TODEA 

XI. GEBA, 20-23 Octombrie 2016, Iași 
Lucrare prezentată Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under 

financial sophistication 
Autori Cristian LITAN, Sorina VÂJU, Carmen BONACI 

Participări la școli de vară și stagii de practică 
XII. Behavioral Finance : Investors, Capital Markets and Corporations - Course,  21-23 iunie 
2017, Mons, Belgia 
Participant Maria Miruna POCHEA 

XIII. Summer School in Quantitative Economics: Continuous-time Methods for Economics and 
Finance (W3-A)- Summer school, 18-21 iulie 2016, Cagliari, Italia 
Participant Cristian LITAN 

XIV. Stagiu de cercetare la Universitatea Carlos III de Madrid, Noiembrie 2016 
Participanți Cristian LITAN, Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA 

 

Anexele I, II și III și pagina web a proiectului (https://econ.ubbcluj.ro/PN-II-RU-TE-2014-4-1827) 

oferă detalii privind participarea membrilor echipei la aceste evenimente științifice și acces către 

paginile web ale conferințelor și seminariilor, cu informații suplimentare privind programul, 

tematica și relevanța științifică. 

În data de 12 iulie 2017 a fost organizat workshopul internațional “Classical vs. Behavioral 

Approach in Economic Research” la FSEGA-UBB (programul detaliat se afla la pagina web 

https://econ.ubbcluj.ro/PN-II-RU-TE-2014-4-1827/Workshop%20TE.pdf). Au fost prezentate 

lucrări elaborate de către membrii din echipa proiectului și lucrări elaborate de profesori invitați 

afiliați la universități din străinătate (Michigan State University; Central European University) și 

din țară (Academia de Studii Economice București, Universitatea Babeș-Bolyai). 
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ANEXA I: SINTEZA LUCRĂRII 2017 

Denumirea proiectului: Comportamentul gregar pe piețele financiare: abordare prin teoria 

jocurilor și evidențe empirice 

Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristian Marius Litan  

Echipa de proiect (alfab.): Angela Maria Filip, Andreea Maria Pece, Anita Pleșoianu, Maria 
Miruna Pochea, Adrian Zoicaș-Ienciu. 
 

I. Articole ISI1 publicate 

I.1 “Herding behavior in CEE stock markets under asymmetric conditions: a quantile 

regression analysis” (Maria Miruna POCHEA, Angela Maria Filip, Andreea Maria Pece), 

Journal of Behavioral Finance (Taylor & Francis), IF: 0.576, SRI: 0.438, 2017, pg. 1-17, link: 

http://dx.doi.org/10.1080/15427560.2017.1344677 

I.1 “Herding behavior in CEE stock markets under asymmetric conditions: a quantile 

regression analysis” 

Acest articol continuă munca din 2015 (draft intitulat inițial “Testing herding behavior in CEE 

Countries: a quantile regression analysis”, a se vedea Anexa III – Sinteza Lucrării 2015) și din 

2016 (a se vedea în Anexa II – Sinteza Lucrării 2016 working paper-ul “Herding behavior in CEE 

stock markets under asymmetric conditions: a quantile regression analysis”, acceptat spre 

publicare în 2016 cu mici revizuiri care au fost realizate în anul 2017). 

Desfășurarea activităților privind editarea și publicarea articolului au fost realizate în anul 2017. 

Activitățile acoperite de articol au fost Activitatea 1.1/2017 (& 2016 & 2015) (Studiul literaturii 

de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse anterior în literatură pentru explicarea 

comportamentului gregar și identificarea vulnerabilităților măsurilor statistice) și Activitatea 

1.2/2017 (& 2016 & 2015) (Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar pe piețele 

de capital europene). 

 

                                                           
1 Se face precizarea că toate lucrările menţionate la această secţiune conţin la partea de “acknowledgement” 
referire la proiectul CNCS – UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-1827. 
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II. Articole ISI2 submise 

II.1 “Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets” (Angela Maria 

FILIP, Andreea Maria PECE, Maria Miruna POCHEA), Finance Research Letters, IF: 0.762, 

SRI: 0.294 

II.2 “Generic Finiteness of Equilibrium Distributions for Bimatrix Outcome Game 

Forms” (Cristian LITAN, Francisco MARHUENDA, Peter SUDHOLTER), Annals of 

Operations Research, IF: 1.709, SRI: 1.205 

II.3 “Co-movements and Contagion in European Union Stock Markets: Patterns and 

Determinants” (Mihai NIȚOI, Maria Miruna POCHEA), Journal of International Money and 

Finance, IF: 1.853, SRI: 1.728 

II.4 “What drives trend-following profits?” (Adrian ZOICAȘ-IENCIU), Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, IF: 1.673, SRI: 5.135 

II.5 “Trading timing and the returns to trend-following” (Adrian ZOICAȘ-IENCIU), 

Applied Economics Letters, IF: 0.321 , SRI: 0.283 

 

Toate referințele bibliografice din textul acestei secțiuni pot fi găsite la bibliografia articolelor 

menționate. Evidențierea trimiterii acestor articole s-a facut prin platforma, încărcându-se fișierele 

generate de sistemele automate de submitere ale revistelor. Similar cu sintezele din anii 2015 și 

2016 (a se vedea Anexa III, respectiv Anexa II), în cele ce urmează vom prezenta realizarea 

obiectivului și activităților corespunzătoare în relație cu aceste articole. 

 

II.1 “Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets” 

Activitatea 1.2/2017 Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar pe piețele de 

capital europene 

                                                           
2 Se face precizarea că toate lucrările menţionate la această secţiune conţin la partea de “acknowledgement” 
referire la proiectul CNCS – UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-1827. 
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Studiul a fost revizuit față de versiunea precedentă (a se vedea în Anexa II – Sinteza Lucrării 2016 

working paper-ul “Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets”, trimis 

spre evaluare în 2016 la revista Acta Oeconomica din Ungaria, dar retras din motivul că articolul 

este prea specific pentru audiența generală a revistei). 

Revizuirea a presupus reconsiderarea sectoarelor fundamentale specifice fiecărei țări considerate 

în studiu (Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia, România și Slovenia) și regruparea companiilor în 

cadrul acestor sectoare. Reducerea numărului de sectoare industriale de la unsprezece la șapte și 

creșterea implicită a numărului de companii din cadrul unui sector crește relevanța dispersiei 

absolute (CSAD), care reprezintă variabila endogenă în modelul  propus de Chang (2000) și ajustat 

în cadrul acestui articol. 

Metodologia aplicată a fost modificată față de versiunea anterioară sub două aspecte: construirea 

indicilor sectoriali pe baza rentabilităților titlurilor incluse în fiecare sector de activitate și 

adaptarea modelelor de regresie pentru a identifica efectele asimetrice ale volatilității și 

turbulențelor pieței asupra comportamentului gregar la nivel de sector de activitate. 

Activitatea 1.3/2017 Estimarea dinamicii comportamentului gregar printr-un model dinamic în 

timp; analiza interdependențelor dintre comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza de 

raționalitate specifice piețelor financiare 

Dependența dintre comportamentul gregar și deviațiile de la ipoteza de raționalitate a fost studiată 

prin  identificarea perioadelor de volatilitate ridicată și turbulențe bursiere și analiza impactului 

asupra dispersiei absolute a rentabilităților sectoriale. În identificarea perioadelor de stres bursier 

au fost utilizați indicii bursieri reprezentativi pentru fiecare piață, iar în construirea modelelor de 

regresie au fost utilizați indicii sectoriali costruiți. 

Munca din 2016 la acest articol a fost continuată și pe direcția următoarelor două activități (care 

apar și în anul 2016, cu continuare în anul 2017): 

Activitatea 2.1/2016 Măsurarea intensității comportamentului gregar prin metodologia PS și 

impactul său asupra volatilității pieței 

respectiv, 

Activitatea 2.2/2017 Evaluarea implicațiilor comportamentului gregar asupra stabilității și 

integrării financiare a piețelor de capital din Europa. 
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Studiul identifică prezența comportamentului de turmă în sectoare de activitate importante pe 

piețele analizate și confirmă intensificarea acestui fenomen în perioadele de volatilitate ridicată și 

turbulențe bursiere. 

Versiunea finisată din 2017 a acestui articol a fost trimisă spre evaluare la revista Finance Research 

Letters. Răspunsul referenților a fost într-un final negativ. 

 

II.2 “Generic Finiteness of Equilibrium Distributions for Bimatrix Outcome Game Forms” 

Studiul reprezintă continuarea muncii depuse în 2016 (a se vedea în Anexa II – Sinteza Lucrării 

2016 working paper-ul cu același nume). Articolul este pur teoretic și este legat de preocupări mai 

vechi ale directorului de proiect. Rezultatele teoretice s-ar putea aplica pe viitor pentru modelarea 

interacțiunii strategice ce apare în cadrul fenomenului de comportament gregar. Activitatea din 

proiect vizată de acest articol este Activitatea 3.1/2017. Construirea unui model secvenţial, 

potenţial testabil, fundamentat pe teoria jocurilor care să măsoare cât mai precis comportamentul 

gregar informaţional pe pieţele financiare. În anul 2017 s-au desfășurat în principal  activități 

privind finisarea articolului pentru trimiterea înspre evaluare la o revistă foarte bună. 

 

II.3 “Co-movements and Contagion in European Union Stock Markets: Patterns and 

Determinants” 

Articolul este unul nou, iar activitățile din proiect vizate sunt: 

Activitatea 1.3/2017 Estimarea dinamicii comportamentului gregar printr-un model dinamic în 

timp; analiza interdependențelor dintre comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza de 

raționalitate specifice piețelor financiare 

respectiv, 

Activitatea 2.2/2017 Evaluarea implicațiilor comportamentului gregar asupra stabilității și 

integrării financiare a piețelor de capital din Europa 

În cadrul acestui studiu  s-au analizat conexiunile și fenomenul de contagiune pentru 24 de piețe 

de capital din Uniunea Europeană, în perioada 5 ianuarie 2004 – 1 iulie 2016. Pentru a extrage 

corelațiile pe termen scurt și lung s-a utilizat modelul Dynamic Conditional Correlation - Mixed 
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Data Sampling model (DCC-MIDAS). Pentru identificarea fenomenului de contagiune, s-au folosit 

corelațiile pe termen scurt. Cu ajutorul unei regresii de tip gravity, au fost identificați factorii 

determinanți ai contagiunii și ai corelațiilor pe termen lung. În primul rând, apar diferențe 

semnificative între conexiunile dintre piețele de capital, car par să fie generate de gradul de 

dezvoltare al acestora. Mai mult decât atât, corelațiile variabile în timp au evidențiat faze diferite 

ale dezvoltării, adică integrare, contagiune și divergență. În al doilea rând, estimările privind 

contagiunea arată că, în timpul unor episoade de criză, contagiunea este temporară, în timp ce 

pentru alte perioade contagiunea devine mai persistentă, indicând un comportament gregar. În al 

treilea rând, determinanții conexiunilor arată că factorii globali și similitudinile economice sunt 

importante pentru explicarea corelațiilor. În final, rezultatele privind determinații contagiunii sunt 

mixte, dezvăluind, pe de o parte, o un fenomen de contagiune pură, adică neexplicată prin factorii 

fundamentali, și, pe de altă parte, un semnal cu privire la fluxurile bancare transfrontaliere. 

 

II.4 “What drives trend-following profits?” 

Activitatea 3.1/2017. Construirea unui model secvenţial, potenţial testabil, fundamentat pe teoria 

jocurilor care să măsoare cât mai precis comportamentul gregar informaţional pe pieţele 

financiare 

Strategia de urmare a tendinţei preţurilor de pe pieţele bursiere (“trend-following”) reprezintă o 

manifestare directă a comportamentului gregar. Succesul acestei strategii depinde şi de modul cum 

este percepută de către ceilalţi actori de pe piaţă. Caracteristica de “self-fulfilling prophecy” a 

strategiei este direct legată de mecanismele din teoria jocurilor. 

Lucrarea propune o platformă de risc şi rentabilitate pentru evaluarea tranzacţionării active în 

general. Modelul are două contribuţii: (1) generalizarea reacţiilor de tranzacţionare ale 

investitorilor la primirea de recomandări “cumpără şi “vinde”; (2) includerea analitică a costurilor 

de tranzacţionare explicite (comisioane de brokeraj, spreadul bid-ask, dobânzi) şi implicite 

(rentabilităţi de tip “price slippage”). Utilitatea modelului constă în: (1) este eliminat data 

snooping-ul asociat cu alegerea subiectivă a unei reacţii de tranzacţionare; (2) devine facilă 

delimitarea între profitabilitate reală şi iluzorie; (3) se observă direct măsura în care costurile de 

tranzacţionare erodează profiturile strategiei. 
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Activitatea 3.2/2017. Testarea empirică a modelului teoretic propus şi analiza conformităţii 

ipotezelor sale cu cadrul financiar real. 

Modelul propus este aplicat strategiei de “trend-following” în cazul a 13 indici bursieri majori 

respectiv 92 de acţiuni internaţionale de tip “blue-chip”. Perioada evaluată începe cu anul 1927 

pentru indicele DJIA, însă pentru majoritatea activelor testarea se desfăşoară în perioada 1980-

2016. Am dorit să răspundem la întrebarea dacă strategia aduce în mod constant profit 

investitorilor. Rezultatele indică profituri substanţiale pentru toate activele însă cu un caracter 

episodic. Profiturile depind mai degrabă de caracteristicile eşantioanelor de preţuri decât de o 

abilitate predictivă autentică. Astfel, media şi varianţa rentabilităţilor “buy-and-hold” împreună cu 

sensibilitatea la preţuri a semnalelor de tranzacţionare ale strategiei explică surprinzător de mult 

din variaţia profiturilor strategiei. În plus, succesul strategiei tinde să se manifeste în jurul 

episoadelor de scăderi la bursă. 

 

II.5 “Trading timing and the returns to trend-following” 

Articolul reprezintă o versiune revizuită a materialului trimis spre evaluare în 2016 (vezi detaliile 

în Anexa II, III.3). Modificarile au la bază observaţiile primite de la evaluatori şi constau în: (1) 

lărgirea eşantionului prin testarea unor indici bursieri suplimentari respectiv includerea de acţiuni 

blue-chip internaţionale; în versiunea curentă, sunt testate seriile de preţuri pentru 12 indici majori 

şi 92 de acţiuni. (2) reducerea părţii teoretice legată de modul de delimitare a eşantionului în 

subperioade de tip "cumpără", "vinde" şi "menţine". (3) identificarea de factori determinanţi ai 

discountului generat de aplicarea unui timing de tranzacţionare realist. 

 

III. Working papers 

III.1 “Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets” 

(Angela Maria FILIP, Maria Miruna POCHEA, Andreea Maria PECE) 

III.2 “Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under 

financial sophistication” (Cristian LITAN, Sorina VÂJU, Carmen BONACI) 

Toate referințele bibliografice din textul acestei secțiuni pot fi găsite la bibliografia articolelor 

menționate. Articolele din această secțiune sunt disponibile doar la cerere. 
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III.1 “Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets” 

Activitatea 1.3/2017 Estimarea dinamicii comportamentului gregar printr-un model dinamic în 

timp; analiza interdependențelor dintre comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza de 

raționalitate specifice piețelor financiare 

Sentimentele investitorilor reprezintă stări de spirit, adesea antitetice, care variază de la optimism 

la pesimism, de la entuziasm la panică, generând deviații ale prețurilor activelor financiare de la 

valorile fundamentale. De Long et al. (1990) dezvoltă un model teoretic prin care surprind rolul 

investitorilor imprevizibili în evoluția piețelor de capital. Subiectivismul, imprevizibilitatea și 

comportamentul deviant se vor reflecta în creșterea volatilității și generarea de turbulențe pe piață. 

Studiul își propune analiza impactului sentimentelor investitorilor asupra comportamentului de 

turmă pe piețele Europene dezvoltate (Germania, Franța, Spania, Italia, Suedia, Austria, Finlanda, 

Olanda, Anglia) pe un eșantion format din 4380 de companii listate pe aceste piețe. În vederea 

evaluării stării de spirit în rândul investitorilor sunt utilizați doi indicatori de analiză tehnică, 

respectiv indicatorul RSI (engl. Relative Strength Index) și indicatorul Fear&Greed, pentru a 

identifica perioadele în care piața este supracumpărată sau supravândută. Metodologia este 

adaptată după Huang și Salmon (2009). Spre deosebire de metoda CSAD dezvoltată de către 

Chang et al. (2000), care ia în considerare evoluția rentabilităților, metoda “beta herding” 

încorporează riscul și permite evidențierea interdependenței dintre “herding” și sentiment. 

 

III.2 “Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under financial 

sophistication” 

Studiul reprezintă continuarea muncii depuse în 2016 (a se vedea în Anexa II – Sinteza Lucrării 

2016 working paper-ul cu același nume). Articolul este de teorie aplicată. Și acest articol este legat 

de preocupări mai vechi ale directorului de proiect. Revizuirea articolului a presupus că pe lângă 

comportamentul de herding pe partea de evaziune fiscală al firmelor listate la bursă, în model 

există un alt comportament de herding prin decizie rațională a firmelor de a supraraporta profituri 

în contibilitatea financiară, chiar verificată fiind de Security and Exchange Commission (SEC) prin 

audit (cu o anumită probabilitate). Articolul a fost îmbunătățit considerabil în urma prezenței în 

cadrul seminarului științific de la Graz (a se vedea secțiunea IV.1 pentru detalii despre seria de 

seminarii). Activitatea vizată de acest articol este Activitatea 3.1/2017. Construirea unui model 
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secvenţial, potenţial testabil, fundamentat pe teoria jocurilor care să măsoare cât mai precis 

comportamentul gregar informaţional pe pieţele financiar. 

IV. Participări la seminarii și conferințe științifice internaționale în străinătate 

IV.1 Financial sophistication, review of the financial reporting and the probability of fiscal 

control (authors: Bonaci Carmen, Litan Cristian Marius), Seminar Series at the Center for 

Accounting Research, University of Graz, 20 Aprilie 2017, Graz 

(https://centeraccountingresearch.uni-graz.at/en/teaching/lunch-seminars-archive/) 

Participanți: Litan Cristian Marius 

IV.2 Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets (authors: Filip 

Angela-Maria, Pece Andreea Maria, Pochea Maria Miruna), ICIB 2017, 18-21 Mai 2017, 

Salonic 

Participanți: Filip Angela-Maria, Pochea Maria Miruna 

IV.3 Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets (authors: Filip 

Angela-Maria, Pochea Maria Miruna, Pece Andreea Maria), 6th Business and Social Science 

Conference, 3-4 August 2017, Dubrovnik 

Participanți: Filip Angela-Maria, Pochea Maria Miruna 

IV.4 Investors’ sentiment and herding behavior in developed European markets (authors: Filip 

Angela-Maria, Pochea Maria Miruna, Pece Andreea Maria), 19th International Conference 

on Political and Behavioral Sciences, 14-15 August 2017, Veneția 

Participanți: Filip Angela-Maria, Pochea Maria Miruna 

 

V. Organizare Workshop Internațional “Classical vs. Behavioral Approach in Economic 

Research”   

Pe data de 12 iulie 2017 am organizat la FSEGA-UBB workshopul internațional “Classical vs. 

Behavioral Approach in Economic Research” (programul detaliat se afla la pagina web 
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https://econ.ubbcluj.ro/PN-II-RU-TE-2014-4-1827/Workshop%20TE.pdf). Pe lângă 

prezentările susținute de membrii din echipa proiectului, au prezentat lucrări invitați afiliați la 

universități din străinătate (Michigan State University; Central European University) și din țară 

(Academia de Studii Economice București, Universitatea Babeș-Bolyai).  

 

VI.  Participare la cursuri de vară 

Maria Miruna Pochea a participat la cursul “Behavioral Finance : Investors, Capital Markets and 

Corporations” (https://uclouvain.be/en/research-institutes/immaq/lfin/events/doctoral-course-in-

behavioral-finance.html) predat de prof. W. De Bondt (DePaul University, Chicago) în perioada 

21-23 iunie 2017, desfășurat în Mons, Belgia. Cu această ocazie, dra Pochea și-a completat 

cunoștințele în domeniul finanțelor comportamentale. 

VII. Concluzie 

Consider că obiectivul și activitățile corespunzătoare au fost derulate în 2017 conform planificării, 

iar rezultatul final (corespunzător obiectivului) furnizat pe etapă este reprezentat de: 

- 1 articole ISI publicat deja (cu SRI>0); 

- 5 articole ISI aflate in evaluare; 

- Participări la 3 conferințe internaționale, 1 prezență în cadrul unei serii de seminarii 

științifice și la 1 curs; 

- Organizarea unui workshop internațional; 

- Raport de activitate. 
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ANEXA II: SINTEZA LUCRĂRII 2016 (text predat deja la raportarea de la sfârșitul anului 

2016) 

Denumirea proiectului: Comportamentul gregar pe piețele financiare: abordare prin teoria 
jocurilor și evidențe empirice 

Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristian Marius Litan 

Echipa de proiect: Adrian Zoicaș-Ienciu, Angela Maria Filip, Maria Miruna Pochea, Anita 
Pleșoianu,  Andreea Maria Pece  
 

I. Articole ISI3 publicate 

I.1 “Testing financial markets convergence in Central and Eastern Europe: A non-linear 

single factor model” (Mihai NIȚOI, Maria Miruna POCHEA), Economic Systems (Elsevier), 

IF: 0.701, vol. 40 (2), 2016, pg. 323-334, link: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362516300334 

I.2 “Productivity clustering and growth in Central and Eastern Europe” (Mihai NIȚOI, 

Maria Miruna POCHEA), Baltic Journal of Economics (Taylor & Francis), IF: 0.19, SRI: 

0.069, vol. 16 (2), 2016, pg. 132-151, link: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1406099X.2016.1189267 

 

Toate referințele bibliografice din textul acestei secțiuni pot fi găsite la bibliografia articolelor 

menționate. 

I.1 “Testing financial markets convergence in Central and Eastern Europe: A non-linear single 

factor model” 

Activitatea 2.2/2016  Evaluarea implicațiilor comportamentului gregar asupra stabilității și 

integrării financiare a piețelor de capital din Europa 

Integrarea financiară reprezintă un subiect disputat intens în literatura de specialitate. Munca la 

acest articol a început încă din 2015 și utilizează idei deja avansate la nivelul propunerii de proiect. 

                                                           
3 Se face precizarea că toate lucrările menţionate la această secţiune conţin la partea de “acknowledgement” 
referire la proiectul CNCS – UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-1827. 
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Procesul de revizie a fost foarte serios și a fost făcut la sfârșitul anului 2015, respectiv începutul 

anului 2016. Astfel, în cadrul acestui articol ne-am propus să investigăm convergența a 11 piețe 

financiare din Europa Centrală și de Sud-Est. Pentru a crea o imagine cât mai cuprinzătoare a 

integrării financiare din această regiune, am analizat piețele de capital, riscul suveran al acestor 

economii și sectorul bancar. Metodologia utilizată a fost propusă de Phillips & Sul (2007) și se 

bazează pe un algoritm de club clustering. Rezultatele empirice arată faptul că ipoteza nulă de 

convergență nu se acceptă pentru totalitatea țărilor incluse în studiu. Avantajul acestei metodologii 

este că permite identificarea unor subgrupuri de țări care converg spre un punct de echilibru comun. 

Cu toate acestea, cluburile de convergență sunt caracterizate printr-o eterogeneitate ridicată. 

Evidențele empirice privind piețele de capital dezvăluie o segmentare clară în această regiune. O 

explicație poate consta în faptul că șocurile generate de criza financiară globală și cea a crizei 

datoriei suverane din zona Euro au fost absorbite diferit de piețele de capital din aceste țări. Cu 

toate acestea, am observat că unele țări aparțin aceluiași club în majoritatea cazurilor. De exemplu, 

Bulgaria și România manifestă un comportament similar în ceea ce privește piața de capital și 

sectorul bancar, în timp ce Slovacia și Cehia urmează un path comun cu privire la piața 

obligațiunilor, spread-urile CDS și sectorul bancar. Rezultatele pentru Statele Baltice le plasează 

pe acestea de fiecare dată în ultimul club de convergență, indicând niveluri scăzute ale ratelor de 

dobândă. Toate aceste evidențe reflectă conexiuni regionale clare. Analiza privind riscul suveran 

sugerează o divergență clară în această regiune, care poate fi explicată prin primele ridicate de risc 

cerute de investitori. Procedura de clustering arată și o segmentare a sistemelor bancare din Europa 

Centrală și de Sud-Est. Printre cauzele acestei fragmentări se numără factori specifici solicitanțillor 

de credite (risc de credit, grad de îndatorare), precum și factori proprii instituțiilor de credit 

(calitatea activelor, eficiență, diferențe de capitalizare). O divergență mai mare a ratelor de 

dobândă apare după anul 2011. Explicația constă în criza datoriei suverane din zona Euro, care a 

atins punctul maxim în 2011. De asemenea, o parte a acestei eterogeneități este explicată prin 

factori macroeconomici specifici țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est. Țările din Europa 

Centrală și de Sud-Est ar trebui să implementeze reforme structurale mai solide pentru a crește 

gradul de convergență financiară din regiune. 

I.2 “Productivity clustering and growth in Central and Eastern Europe” 
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Activitatea 1.3/2016 Estimarea dinamicii comportamentului gregar printr-un model dinamic în 

timp; analiza interdependențelor dintre comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza de 

raționalitate specifice piețelor financiare  

Obiectivul acestui articol este de a analiza metodologia propusă de Phillips și Sul (2007) care 

folosește un model nonliniar dinamic în timp pentru a studia comportamentul tranzitoriu și cel pe 

termen lung. Algoritmul dezvoltat de  Phillips și Sul (2007) pentru sortarea unităților care converg 

către o direcție comună constă în parcurgerea următorilor pași: 

A) Ordonarea tuturor unităților din panel în funcție de ultima observație 𝑋 . 

B) Formarea grupului de bază. Selectarea celor mai mari valori 𝑘 din panel pentru a forma 

clubul Ck  pentru 2 ≤ 𝑘 < 𝑁. În continuare, se estimează regresia 𝑙𝑜𝑔𝑡 (𝑙𝑜𝑔 −

2 𝑙𝑜𝑔 𝐿(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 𝑙𝑜𝑔 𝑡 + �̂�  pentru 𝑡 = [𝑟𝑇], [𝑟𝑇] + 1, … , 𝑇 cu 𝑟 > 0; 𝐻 =

∑ (ℎ − 1)   ;  𝐿(𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝑡 + 1); 𝑏 = 2𝛼, unde 𝛼 este estimarea 𝛼). Se calculează 

𝑡-statistic, 𝑡 (𝑘)  = 𝑡 (𝐶 ), pentru acest club. Mărimea grupului de bază este stabilită 

prin maximizarea lui 𝑡 (𝑘) cu condiția min𝑡 (𝑘) > −1.65. Dacă min𝑡 (𝑘) > −1.65 nu 

se respect pentru k=2, atunci cei mai mari membri din Ck pot fi eliminați din fiecare 

subgrup și se formează subgrupuri noi C2j={2,…,j} pentru 3 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁. 

C) Selectarea unităților pentru apartenența la un club. Odată ce clubul de convergență este 

format, fiecare unitate rămasă este adăugată la grupul de bază și se rulează 𝑙𝑜𝑔𝑡. Se include 

unitatea nouă în grupul current dacă 𝑡 > 𝑐, unde 𝑐 este valoarea critică (𝑐 ≥ 0). Formarea 

subgrupului este urmată de testul 𝑙𝑜𝑔𝑡 pentru întreg subgrupul. Dacă 𝑡 > −1.65, formarea 

subgrupului este finalizată. Altfel, valoarea critică c este ridicată și procedura trebuie 

repetată. 

D) Regula de oprire. Se formează un al doilea grup pentru toate unitățile din afara clubului de 

convergență. Se rulează regresia 𝑙𝑜𝑔𝑡 pentru acest set de unități și dacă este detectată 

convergența în cadrul acestui nou cluster, se formează un al doilea club. Dacă nu este 

identificată convergența, se reiau pașii 1,2,3 pentru unitățile rămase. În cazul în care nu 

este găsit niciun subgrup, aceste unități manifestă un comportament divergent. 

În acest articol, am testat metodologia Phillips și Sul (2007) pe date privind productivitatea la 

nivelul întregii economii și la nivelul celor mai importante sectoare de activitate. De obicei, 
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comportamentul gregar financiar este asociat cu formarea unor grupuri de investitori care adoptă 

decizii financiare similare. Prin urmare, unul dintre obiectivele viitoare este de a aplica/adapta 

modelul lui Phillips și Sul (2007) pentru a investiga comportamentul de turmă pe piața de capital. 

Articolul prezentat aici este foarte important pentru că ne arată căi de a calibra această metodologie 

pe date empirice din Europa Centrală și de Est (inclusiv pentru sectorul pieței de capital). A fost 

trimis spre publicare la sfârșitul lui 2015, procesul de revizie a avut loc în primele patru luni ale 

anului 2016 și i s-a dat acceptul de publicare. 

II. Articole BDI publicate 

II.1 “Testing investors’ herding behavior in Baltic states” (Maria Miruna POCHEA) 

Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, vol. IX (2), 2016, pg. 137-153. 

link: https://econ.ubbcluj.ro/rvm/an_IX_nr_2.pdf 

II.2 “How technical is technical analysis?” (Adrian ZOICAȘ-IENCIU), Review of Economic 

Studies and Research Virgil Madgearu (BDI), vol. IX (2), 2016, pg. 155-171. link: 

https://econ.ubbcluj.ro/rvm/an_IX_nr_2.pdf 

II.3 “Investors sentiment and stock performance” (Andreea Maria PECE, Angela Maria 

FILIP, Maria Miruna POCHEA), Theoretical and Applied Economics  (Supplements ECTAP), 

2016, pg. 63-69. link: http://www.ectap.ro/supliment/international-finance-and-banking-

conference-fi-ba-2016-xivth-edition/26/ 

Toate referințele bibliografice din textul acestei secțiuni pot fi găsite la bibliografia articolelor 

menționate. 

II.1 “Testing investors’ herding behavior in Baltic states” 

Activitatea 1.1/2016  Studiul literaturii de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse 

anterior în literatură pentru explicarea comportamentului gregar și identificarea 

vulnerabilităților măsurilor statistice 

În literatura de specialitate există două direcții principale asupra comportamentului gregar. Prima 

se referă la modelele teoretice care explică tipurile și cauzele comportamentului gregar 
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(Bikhchandani et al. (1992), Banerjee (1992), Devenow și Welch (1996), Bikhchandani și Sharma 

(2001)).  

Cea de-a doua abordare caută să măsoare comportamentul gregar cu ajutorul a diferite intrumente 

econometrice. Aceste instrumente pot și grupate în două categorii: modele econometrice care 

analizează tranzacțiile cu fonduri de investiții (Lakonishok et al. (1992), Grinblatt et al. (1995), 

Wermers (1999)) și modele care folosesc rentabilitățile individuale ale acțiunilor (Christie și 

Huang (1995), Chang et al. (2000)).  

Literatura empirică se concentrează în special pe piețele asiatice și americane, iar rezultatele sunt 

în general mixte. De exemplu, Christie și Huang (1995) au testat comportamentul gregar pe piața 

de capital din SUA utilizând modelul CSSD (engl. cross-sectional standard deviation of stock 

returns) și nu au găsit evidențe în favoarea comportamentul gregar. Ulterior, Chang et al. (2000) 

au dezvoltat modelul lui Christie și Huang și au propus măsura CSAD (engl. cross-sectional 

absolute deviation of stock returns). La fel ca și în cazul lui Christie și Huang (1995), rezultatele 

lor nu au confirmat prezența comportamentului de turmă pe piața americană, dar au identificat 

acest comportament pentru Coreea de Sud și Taiwan. Piața de capital chineză a fost analizată în 

numeroase studii. De exemplu, Chiang et al. (2010) au arătat că investitorii de pe piața chineză 

adoptă decizii în masă când vine vorba de piața agregată, dar când se analizează cele două sectoare 

(A-share și B-share), doar investitorii din sectorul A-share au un comportament gregar. Aceste 

rezultate au fost confirmate și de Lee et al. (2013) care au identificat prezența comportamentului 

gregar pe sectorul A-share la nivelul sectoarelor de activitate. Ulterior, și piețele europene au 

început să atragă atenția cercetătorilor, poate și ca urmare a crizei financiare din zona Euro. 

Mobarek et al. (2014) au analizat țările nordice și PIIGS și au observat că, comportamentul gregar 

nu este semnificativ în perioadele de liniște pe piață, dar este evident în timpul crizelor. Economou 

et al. (2016) a studiat piața de capital din Grecia cu interes crescut asupra crizei financiare recente 

și a constatat prezența comportamentului gregar. 

Activitatea 1.2/2016  Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar pe piețele de 

capital europene 

Studiile empirice despre comportamentul gregar al investitorilor sugerează faptul că acest fenomen 

este mai probabil să apară mai degrabă pe piețele emergente decât pe cele dezvoltate.  



ANEXA II: SINTEZA LUCRĂRII 2016 
 

22 | P a g i n a  
 

 

Piața de capital baltică este o piață emergentă caracterizată prin lichiditate scăzută și colume de 

tranzacționare mici. Cele trei țări baltice (Estonia, Letonia și Lituania) prezintă astfel un interes 

ridicat pentru studierea comportamentului gregar. În urma analizei pieței pe ansamblu, am 

constatat că toți investitorii de pe piața baltică, cu excepția lituanienilor, au tendința de a se imita 

unii pe alții. Cu toate acestea, atunci când am analizat comportamentul gregar la nivelul sectoarelor 

de activitate, am identificat prezența comportamentului de turmă și pentru Lituania în cazul a două 

sectoare: construcții și servicii. Rezultatele cu privire la efectele volatilității asupra 

comportamentului gergar sunt mixte. Investitorii de pe piața din Estonia manifestă un 

comportament gregar în ambele stări ale pieței: volatilitate ridicată/scăzută. În cazul Letoniei, 

comportamentul de turmă este prezent în cazul sectorului petrolier în ambele stări ale pieței. 

Investitorii lituanieni adoptă un comportament de masă pentru acțiunile companiilor din construcții 

și servicii atunci când piața se caracterizează printr-o volatilitate ridicată. Criza financiară globală 

a influențat comportamentul gregar din Letonia și Lituania. 

II.2 “How technical is technical analysis?” 

Activitatea 1.1/2016 Studiul literaturii de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse 

anterior în literatură pentru explicarea comportamentului gregar și identificarea 

vulnerabilităților măsurilor statistice 

Lucrarea discută arbitrariul implicat de aplicarea instrumentelor analizei tehnice şi imposibilitatea 

de a dovedi, dincolo de orice dubii, că astfel de instrumente funcţionează. Pe baza studiilor din 

literatură, am analizat dacă analiza tehnică poate coexista cu un comportament investiţional 

raţional şi am invetsigat care sunt argumentele plauzibile din punct de vedere economic pentru 

superprofiturile sale. Lucrarea tratează şi problemele de inferenţă care apar în cadrul testării 

profitabilităţii strategiilor de analiză tehnică respectiv necesitatea testelor de tip out-of-sample. 

Folosind mediile mobile drept strategie generică de tip trend-following, am identificat nivelele de 

subiectivitate implicate de folosirea acestei strategii în practică. Lucrarea contribuie la literatura 

de specialitate prin sublinierea dificultăţii în setarea unei platforme metodologice standard pentru 

evaluarea performanţei strategiilor de analiză tehnică. 

II.3 “Investors sentiment and stock performance” 
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Activitatea 1.1/2016 Studiul literaturii de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse 

anterior în literatură pentru explicarea comportamentului gregar și identificarea 

vulnerabilităților măsurilor statistice 

Complementar analizei factorilor specifici companiilor, o atenție sporită trebuie acordată încrederii 

investitorilor în mediul economic, întrucât așteptările optimiste sau temerile acestora vor transmite 

semnale în piață. Celow și Grigaliuniene (2010) examinează principalii determinanți ai 

rentabilității bursiere pe piețele de capital din Europa Centrală și de Est, (România, Bulgaria, 

Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania) în perioada 2000 - 2009 

și menționează că sentimentele investitorilor, cuantificate prin intermediul indicatorului ESI au o 

influență pozitivă în cazul Bulgariei, Estoniei, Ungariei, Letoniei, României, Slovaciei și 

Sloveniei. Alți factori care își exercita influența asupra rentabilității bursiere sunt: indicele de 

încredere a consumatorilor, inflația, balanța comercială, capitalizarea bursieră, indicele producției 

industriale și rata dobânzii. Subeniotis et al. (2011) analizează evoluția rentabilității pieței de 

capital prin prisma sentimentelor investitorilor, capitalizării bursiere, inflației și indicelui 

producției industriale pentru douăsprezece țări din Europa (Austria, Belgia, Finlanda, Franța, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia și Spania) care au adoptat 

moneda euro, în perioada 2000 - 2005. Rezultatele obținute susțin un impact pozitiv al 

sentimentelor investitorilor, cuantificate prin indicatorul ESI și al capitalizării bursiere, și un 

impact negativ al indicelui producției industriale. Impactul inflației este negativ, dar 

nesemnificativ statistic. Corredor et al. (2013) analizează impactul sentimentelor investitorilor 

asupra piețelor de capital din Spania, Marea Britanie, Germania și Franța, iar pentru a evidenția 

importanța economiilor la nivel global, au luat în considerare influența exercitată de SUA și 

Japonia. În ceea ce privește impactul crizei financiare asupra evoluției piețelor de capital, Makris 

et al. (2013) menționează că în perioadele caracterizate de turbulențe financiare, investitorii se 

orientează cu precădere spre companiile, care înregistrează nivele mai scăzute al riscului de piață 

și al levierului. Preocupat de impactul crizei asupra evoluției prețurilor acțiunilor, Velinov și Chen 

(2015) examineză țările din grupul G7 și constată că după criza financiară globală a avut loc o 

corecție a prețului acțiunilor către valoarea lor fundamentală. 

Activitatea 2.2 /2016 Evaluarea implicațiilor comportamentului gregar asupra stabilității și 

integrării financiare a piețelor de capital din Europa 
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Adițional informațiilor reprezentative despre evoluția creșterii economice și despre efectele 

negative ale crizelor financiare, dinamica pieței de capital încorporează și optimismul, încrederea 

excesivă sau temerile investitorilor cu privire la mediul economic, acestea fiind influențate și de 

subiectivismul interpretărilor. Studiul a fost realizat pe baza unui eșantion construit din 336 de 

companii listate pe piețele de capital din Europa Centrală și de Est, respectiv Bulgaria, Cehia, 

Polonia, România și Polonia. Datele au o frecvență anuală, cuprind orizontul de timp dintre 2006 

- 2013 și au fost preluate de pe site-ul burselor de valori și din situațiile financiare anuale ale 

companiilor. Pentru variabilele macroeconomice, sursa datelor este Eurostat. Rezultatele obținute 

ilustrează o influență pozitivă a ratei de rentabilitate a activelor asupra performanței bursiere a 

companiilor listate pe bursele din Europa Centrală și de Est. Utilizarea eficientă a activelor în 

cadrul activității operaționale se răsfrânge asupra evoluției companiilor pe piața de capital. Având 

în vedere caracteristicile datelor, am estimat modele de tip panel nebalansat, prin utilizarea 

metodologiei EGLS (engl. Estimated Generalized Least Squares). Dacă avem în vedere contextul 

macroeconomic, există o legătură directă între percepția investitorilor cu privire la economiile din 

Europa Centrală și de Est și performanța bursieră a companiilor. Pe de altă parte, turbulențele 

financiare provocate de criza globală au pus presiune asupra cotațiilor bursiere, fiind profund 

resimțite la nivelul rentabilității companiilor. 

III. Working papers 

III.1 “Herding behavior in CEE stock markets under asymmetric conditions: a quantile 

regression analysis” (Maria Miruna POCHEA, Angela Maria FILIP, Andreea Maria PECE) 

III.2 “Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets” (Angela 

Maria FILIP, Andreea Maria PECE, Maria Miruna POCHEA) 

III.3 “ Trading timing and the returns to technical analysis” (Adrian ZOICAȘ-IENCIU) 

III.4 “Long memory in returns and integration: the case of emergent stock markets” 

(Anita TODEA, Alexandru TODEA) 

III.5 “Generic finiteness of equilibrium distributions for bimatrix outcome game forms” 

(Cristian LITAN, Francisco MARHUENDA, Peter SUDHOLTER) 
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III.6 “Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under 

financial sophistication” (Cristian LITAN, Sorina VÂJU, Carmen BONACI) 

Toate referințele bibliografice din textul acestei secțiuni pot fi găsite la bibliografia articolelor 

menționate. Articolele din această secțiune sunt disponibile doar la cerere. 

III.1 “Herding behavior in CEE stock markets under asymmetric conditions: a quantile 

regression analysis” 

Activitatea 1.1/2016 Studiul literaturii de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse 

anterior în literatură pentru explicarea comportamentului gregar și identificarea 

vulnerabilităților măsurilor statistice 

Muncă continuată din 2015. În pofida existenței unei vaste literaturi dedicate studiului anomaliilor 

bursire, este dificil de explicat de ce comportamentul investitorilor invalidează ipotezele teoriei 

financiare tradiționale. Potrivit finanțelor tradiționale, acţiunile investotorilor sunt determinate de 

calcule perfect raţionale, iar deciziile financiare sunt adoptate în concordanţă cu ipoteza de 

eficienţă informațională a piețelor de capital. Paradigma mai realistă a finanțelor comportamentale 

bazată pe dezvoltările teoretice şi experimentale din domeniul psihologiei (Kahneman şi Tversky, 

1979; Bernstein, 1998; Kahneman şi Riepe, 1998; Kahneman şi Tversky, 2000) îşi propune să 

depășească limitele teoriilor tradiţionale, abandonând ipoteza raționalității perfecte. Lucrarea 

abordează una dintre cele mai semnificative deviații comportamentale derivate din emoția umană 

– comportamentul de turmă pe piețele financiare (engl. herding behavior). Printre cauzele 

comportamentului de turmă sunt menţionate: preferinţa intrinsecă pentru conformitate, îndoiala 

privind abilităţile managerilor, percepţia conform căreia ceilalţi sunt mai bine informaţi, informaţia 

imperfectă sau schemele de compensare aplicate în cazul managerilor de fonduri mutuale 

(Bikhchandani et al., 1992], Banerjee (1992), Devenow și Welch (1996), Bikhchandani și Sharma 

(2001)). Numeroase studii empirice vizează comportamentul gregar al investitorilor instituționali 

datorită importanței acestora pe piețele de capital (Lakonishok et al., (1992); Wermers, (1999); 

Gleason et al., (2004); Hsieh et al., (2011); Choi și Skiba, (2015)). O a doua direcție de cercetare 

empirică se concentrează asupra comportamentului gregar al investitorilor către piață. Christie și 

Huang (1995) utilizează măsura CSSD pentru a surprinde măsura în care titlurile individuale se 

grupează în jurul rentabilității pieței în perioadele de turbulențe financiare. Chang et al. (2000) 
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propun o măsură diferită a dispersiei rentabilităților CSAD și utilizează un model nonliniar pentru 

a identifica comportamentul de turmă. Caparrelli et al. (2004) identifică comportament gregar pe 

piața bursieră Italiană în condiții extreme ale pieței. Blasco et al. (2012) utilizează date intraday 

pe piața de capital din Spania și corelează prezența herdingului cu volatilitatea ridicată a pieței. 

Economou (2015) arată că piețele din Belgia, Franța și Olanda au fost caracterizate prin 

comportament gregar după aderarea la Euronext. Studiile empirice privind comportamentul de 

turmă pe piețele financiare, deși numeroase, au neglijat pieţele europene emergente, fiind 

concentrate cu precădere pe piața americană și piețele asiatice. Lucrarea umple acest gol din 

literatură, prin testarea prezenţei comportamenului gregar în zece ţări din Europa Centrală şi de 

Est (Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovenia, 

pe date zilnice, în perioada 2 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2013). Pentru o analiză mai minuțioasă, 

am investigat comportamentul gregar în condiţii diferite ale pieţei (creştere/scădere, volatilitate 

ridicată/scăzută, volum de tranzacționare ridicat/scăzut). 

Activitatea 1.2/2016 Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar pe piețele de 

capital europene 

Pentru a evalua comportamentul gregar, am folosit metodologia cross-sectional absolute standard 

deviation dezvoltată de Chang et al. (2000). Barnes şi Hughes (2002) argumentează că regresia 

quantilică este mai potrivită decât metoda celor mai mici pătrate (engl. ordinary least squared 

method - OLS) în analiza dispersiei rentabilităţilor din cozile extreme ale distribuţiei. Motivația 

constă în faptul că estimatorii OLS se bazează pe medie ca măsură a poziţiei, pierzându-se astfel 

informaţii privind cozile distribuţiei. Pentru a depăși aceste neajunsuri și a realiza o analiză 

profundă a răspunsului CSAD la fluctuațiile pieței, am utilizat ca și metodă de estimare analiza 

regresională pe bază de quantile. Am identificat manifestarea comportamentului gregar pe piețele 

de capital din toate țările incluse în studiu, cu excepția Poloniei și României. În Estonia și Letonia, 

comportamentul gregar s-a manifestat cel mai pregnant, fiind vizibil în câte patru din cele cinci 

quantile. Pe piața de capital slovenă am identificat un comportament investițional de grup până la 

nivelul medianei (τ=10%,τ=25%,τ=50%). În celelalte state analizate, comportamentul gregar s-a 

manifestat în mod izolat la nivelul anumitor quantile (Cehia τ=10%,τ=90%; Croația τ=25%; 

Ungaria τ=10%; Lituania τ=25%). În urma analizei efectelor de asimetrie potenţiale ale pieţei am 

identificat faptul că în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, comportamentul gregar 
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este prezent atunci când piața înregistrează un trend descendent. Rezultatele au relevat faptul că și 

investitorii polonezi au tendinţa de a se imita unii pe alţii în anumite condiții ale pieței.  Singura 

piaţă de capital pe care investitorii adoptă un comportament gregar în ambele stări ale pieţei este 

cea a Letoniei. Testarea egalităţii coeficienţilor de herding, cu ajutorul testului Wald, demonstrează 

faptul că diferenţa- dintre aceștia nu este semnificativă statistic ceea ce relevă un comportament 

investiţional fără efecte de asimetrie generate de cele două trenduri ale pieţei. Testarea 

comportamentului gregar în condiţii de volatilitate ridicată, respectiv scăzută, nu relevă prezența 

unui comportament investițional de masă nici de această dată pe piața de capital din România. Cu 

toate acestea, în urma analizei potențialelor efecte asimetrice ale volumului de tranzacționare 

asupra comportamentului gregar, am identificat prezența acestuia și în România pentru quantila de 

25%, atunci când piața s-a caracterizat printr-un volum ridicat de tranzacționare. Rezultatele 

acestui studiu prezintă importanţă pentru mediul academic, pentru practicieni și autoritățile de 

supraveghere. Cercetătorii sunt preocupaţi de comportamentul de turmă prin prisma impactului pe 

care îl are asupra preţurilor, rentabilităţii şi riscului acţiunilor. De aceea, rezultatele privind acest 

comportament pot oferi informaţii preţioase pentru activitatea de evaluare a acţiunilor. Investitorii 

pot manifesta interes pentru această biasare comportamentală în vederea identificării unor strategii 

profitabile de investiţii ca urmare a abaterii preţurilor de la valorile lor fundamentale. Şi autorităţile 

de supraveghere a pieţelor financiare pot fi interesate de comportamentul gregar prin prisma 

efectului său potenţial de destabilizare şi şubrezire a sistemului financiar. 

III.2 “Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets” 

Activitatea 1.1/2016 Studiul literaturii de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse 

anterior în literatură pentru explicarea comportamentului gregar și identificarea 

vulnerabilităților măsurilor statistice 

Comportamentul de turmă al investitorilor pe piețele de capital este identificat în literatura 

empirică prin două categorii de modele. Prima categorie surprinde comportamentul mimetic către 

strategiile altor participanți (Lakonishok et al. (1992), Wermers (1999)), în timp ce a doua clasă 

de modele investighează tendința investitorilor de a urma consensul pieței (Christie și Huang 

(1995), Chang et al. (2000), Hwang și Salmon (2004, 2009)). Studiile precedente sunt efectuate 

cu precădere pe piețele dezvoltate și emegente din Asia și America și mai puțin pe piețele 
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europene: Demirer et al. (2010), Yao et al. (2014), Demirer et al. (2015), Gebka și Wohar (2013), 

Chen (2013), Chang și Lin (2015).  

Activitatea 1.2/2016 Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar pe piețele de 

capital europene 

Obiectivul studiului este de a investiga comportamentul de turmă la nivel sectorial în șase țări 

central și est europene (Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia, România și Slovenia) utilizând 

prețurile zilnice ale acțiunilor cotate pe aceste piețe în perioada 2.01.2003 – 31.12.2013 și de a 

identifica efectele asimetrice ale volatilității și turbulențelor pieței asupra comportamentului gregar 

la nivel de sector de activitate. Studiul extinde rezultatele existente în literatura de specialitate prin 

analiza la nivel de sector și prin ajustarea metodologiei CSAD pentru a surprinde efectele 

asimetrice ale condițiilor pieței la nivel sectorial.   

Activitatea 1.3/2016 Estimarea dinamicii comportamentului gregar printr-un model dinamic în 

timp; analiza interdependențelor dintre comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza de 

raționalitate specifice piețelor financiare 

Comportamentul gregar este surprins prin ajustarea modelului propus de Chang (2000) pentru a 

surprinde sensibilitatea dispersiei acțiunilor dintr-un anumit sector la magnitudinea rentabilităților 

acțiunilor din sectorul respectiv. Am introdus în model un operator de întârziere pentru a corecta 

autocorelația în seriile CSAD și am centrat termenul pătratic pentru a evita multicoliniaritatea 

dintre valoarea absolută și pătratul rentabilităților sectoriale. În condiții extreme ale pieței, 

investitorii tind să abandoneze informațiile private și propriile așteptări pentru a urma consensul 

pieței. În consecință rentabilitățile titlurilor individuale se vor grupa în jurul mediei determinând 

reducerea dispersiei rentabilităților.  

Activitatea 2.1/2016 Măsurarea intensității comportamentului gregar prin metodologia PS și 

impactul său asupra volatilității pieței 

Studiile precedente efectuate pe piețele dezvoltate au arătat că tendința investitorilor spre 

mimetism este mai pronunțată în perioadele caracterizate prin volatilitate excesivă. Chiang et al. 

(2010) au dezvoltat o abordare robustă pentru a surprinde comportamentul asimetric al 

investitorilor în diferite condiții ale pieței. Pentru a examina efectul asimetric al volatilității asupra 

comportamentului gregar am modificat modelul propus de Chiang et al. (2010) prin introducerea 
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unei variabile dummy care înregistrează valoarea 1 în perioadele cu volatilitate excesivă, prin 

introducerea operatorului de întârziere (1-day lag variable 𝐶𝑆𝐴𝐷 ,  ) și centrarea rentabilității 

pieței. Sunt considerate perioade cu volatilitate excesivă perioadele în care volatilitatea zilnică este 

superioară mediei volatilităților zilnice din 30 de zile precedente. 

Activitatea 2.2/2016 Evaluarea implicațiilor comportamentului gregar asupra stabilității și 

integrării financiare a piețelor de capital din Europa 

Biasările comportamentale sunt mai puțin prezente pe piețele dezvoltate, în care investitorii 

profesioniști tranzacționează pe baza propriilor informații și analize. Piețele central și est europene 

sunt mai susceptibile de a se confrunta cu astfel de biasări. Rezultatele studiului confirmă prezența 

comportamentului gregar în sectoare importante de pe aceste piețe. În Bulgaria comportamentul 

gregar este identificat în două sectoare Agricultură și Construcții. În Ungaria evidențiem 

comportament gregar în sectoarele Electronice, gaz & industria chimică, și Hoteluri & servicii, în 

Croația comportamentul gregar este detectat în  Construcții, Electronice, gaz & industria chimică, 

în timp ce piața din Polonia înregistrează herding în Construcții și sectorul Financiar. 

III.3 “ Trading timing and the returns to technical analysis” 

Activitatea 1.3/2016 Estimarea dinamicii comportamentului gregar printr-un model dinamic în 

timp; analiza interdependențelor dintre comportamentul gregar și alte deviații de la ipoteza de 

raționalitate specifice piețelor financiare 

Muncă continuată din 2015. Instrumentele analizei tehnice reprezintă o platformă excelentă de 

propagare a comportamentului gregar pe pieţele de capital. Astfel, mii de investitori 

tranzacţionează zilnic active financiare folosind exclusiv indicatori tehnici. Urmărind simultan 

aceiaşi indicatori populari, investitorii tind să ignore informaţia fundamentală din spatele valorii 

activelor. 

Lucrarea se înscrie în curentul din literatură conform căruia superprofiturile generate de analiza 

tehnică a preţurilor sunt în mare parte iluzorii. Mai precis, autorul arată că tranzacţionarea pe baza 

trendurilor poate apărea profitabilă exclusiv din cauza unor ipoteze empirice care suprasimplifică 

(idealizează) condiţiile de tranzacţionare din practică. Lucrarea analizează performanţa strategiei 

„trend-following” în cadrul a două platforme empirice: (1) o platformă ideală cu timing de 

tranzacţionare perfect în care acelaşi preţ este atât declanşator cât şi preţ efectiv al tranzacţiei, 
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respectiv (2) o reprezentare mai realistă, cu un timing întârziat al tranzacţionării şi investitori 

complecşi care urmăresc confirmări provenite de la alte strategii. 

Pentru evaluarea performanţei strategiei „trend-following” s-a implementat un model dinamic în 

timp în care investitorii iau decizii pe baza seriilor de preţuri istorice. Astfel, la fiecare moment t, 

investitorii compară două medii mobile ale preţurilor zilnice: o medie corespunzătoare trendurilor 

de lungă durată (cu un lag de l zile) respectiv una pentru trendurile pe termen scurt (cu un lag de s 

zile). Poziţia relativă a celor doi indicatori de trend şi filtrul de prevenţie a semnalelor false ( f ) 

generează semnalul de tranzacţionare: „cumpără”, „vinde” sau „menţine”. Suplimentar, persistenţa 

performanţei este evaluată dinamic în timp pe subintervale disjuncte.   

Activitatea 3.1/2016. Construirea unui model secvențial, potențial testabil, fundamentat pe teoria 

jocurilor care să măsoare cât mai precis comportamentul gregar informațional pe piețele 

financiare 

Lucrarea fundamentează un model teoretic de evaluare a dimensiunii comportamentului gregar în 

cazul investitorilor ce folosesc analiza tehnică. Prin designul unei platforme de tranzacţionare 

realiste, ce presupune o întârziere între momentul generării unui semnal investiţional şi momentul 

implementării lui efective, modelul permite cuantificarea impactului efectului „price slippage” 

asupra profitabilităţii strategiei de „trend-following”. Evaluarea acestui efect se face în ipoteza 

unui vector de parametri p = (s, l, f ) justificabil din punct de vedere economic, a unei rate de 

împrumut diferită de cea de depozit (rbt ≠ rdt), unui cost de tranzacţionare de tip one-way variabil 

(c) şi prin ajustarea la riscul implicat de volatilitatea rentabilităţilor activului riscant σ2 (folosirea 

măsurii „Sharpe”). 

Suplimentar, modelul permite testarea semnificativităţii statistice a abilităţii de prognoză în cazul 

strategiei „trend-following”. Mai exact, sunt testate egalităţi de medii între rentabilităţile 

condiţionate („cumpără” şi „vinde”) şi cele necondiţionate (de tip buy-and-hold). Modelul permite 

identificarea dimensiunii critice a unei expuneri (notată k*) de la care strategia de „trend-

following” este potenţial profitabilă.  

Activitatea 3.2/2016 Testarea empirică a modelului teoretic propus și analiza conformității 

ipotezelor sale cu cadrul financiar real  
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Lucrarea realizează şi o testare empirică a modelului teoretic de evaluare a dimensiunii 

comportamentului gregar în cazul investitorilor ce folosesc analiza tehnică. Parametrizările 

strategiei de „trend-following” sunt generate în jurul vectorului p = (s, l, f ), cu 1 ≤ s ≤ l şi f ≥ 0. 

Prin selectarea doar a acelor calibrări care sunt justificate din punct de vedere economic, s-a format 

următoarea mulţime P = {(s, l, f ): s = 1 to 10, s < l = 2 to 200, f = 0 to 5%}. Această mulţime 

conţine 11.670 de calibrări care reflectă limitele reale ale acestor parametri. În plus, mulţimea P 

sintetizează un investitor colectiv, în concordanţă cu variaţiile subiective ale parametrilor care sunt 

frecvente în practică. 

Evaluarea performanţei strategiei de „trend-following” se face în raport cu rentabilitatea de tip 

„buy-and-hold”, în termeni de rentabilităţi condiţionate şi profitabilitate de ansamblu. Dacă 

rentabilitatea medie de tip „cumpără” („vinde”) este pozitivă (negativă) şi diferă semnificativ de 

rentabilitatea necondiţionată „buy-and-hold”, atunci strategia poziţionează corect investitorul. 

Profitabilitatea de ansamblu este măsurată prin rentabilitatea în exces anualizată în raport cu 

rentabilitatea „buy-and-hold”, înainte de costurile de tranzacţionare (notată cu ER*) şi în cazul 

unui cost de tranzacţionare „one-way” de c = 0,5% (notată cu ER). Deoarece costurile de 

tranzacţionare sunt esenţiale în evaluarea profitabilităţii strategiei este calculat şi costul de 

tranzacţionare break-even (notat BETC) pentru a evita o alegere subiectivă pentru c. Toate 

măsurile de performanţă sunt raportate ca valori medii în cadrul mulţimii P. 

Testarea empirică s-a efectuat folosind nivelele de închidere zilnice pentru indicele Dow Jones 

Industrial Average (1954-2013). Acest indice este folosit în mod regulat în literatura de specialitate 

datorită istoricului substanţial, reprezentativităţii pentru investiţiile lichide de tip blue chip şi 

datorită faptului că evoluţia lui caracterizează cea mai dezvoltată piaţă de capital. 

III.4 “Long memory in returns and integration: the case of emergent stock markets” 

Activitatea 2.2/2016. Evaluarea implicațiilor comportamentului gregar asupra stabilității și 

integrării financiare a piețelor de capital. 

Studiul relației eficiență informațională – integrare este important atât pentru investitori, cât mai 

ales pentru autoritățile care reglementează funcționarea piețelor. Liberalizarea financiară graduală 

din ultimele decenii a condus la un proces de integrare din ce ȋn ce mai accentuat al piețelor de 

capital. Întrebarea la care am încercat să răspundem ȋn acest studiu este: fenomenul de integrare, 
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din ce ȋn ce mai pronunțat, are un impact pozitiv asupra evaluării activelor financiare? În acest 

sens, am considerat integrarea ca un factor global care acționează asupra eficienței informaționale. 

Un răspuns afirmativ ar susține acțiunile decidenților politici şi ale autorităților care reglementează 

funcționarea piețelor de a elimina barierele privind mobilitatea capitalurilor. În perioadele de criză 

financiară piețele tind să devină mai puternic integrate ca urmare a efectului de contagiune. De 

aceea am fost interesați şi dacă acest fenomen este ȋnsoțit şi de un impact negativ asupra eficienței, 

manifestat printr-o creştere a predictabilității prețurilor activelor financiare. Mai exact, ȋntrebarea 

este dacă piețele mai integrate sunt şi cele pe care memoria lungă se manifestă mai puternic ȋn 

perioada de criză. 

Studiul empiric prezentat aici este primul, după cunoştințele noastre, care investighează relația 

eficiență informațională – integrare pe piețele de capital emergente, folosind ȋn acelaşi timp o 

măsură directă a integrării şi o măsură proxy pentru eficiență bazată pe memorie lungă ȋn 

rentabilități. Relația eficiență – integrare a fost studiată ȋn cazul a 20 de piețe de capital emergente, 

pentru perioada 1999 – 2013. Rezultatele obținute indică pe ansamblul eşantionului un impact 

pozitiv al integrării asupra eficienței informaționale. Mai mult decât atât, estimările diverselor 

modele econometrice de panel arată că relația eficiență – integrare depinde de nivelul integrării 

piețelor. Astfel, piețele mai integrate sunt și cele care suferă o pierdere mai mică de eficiență 

informațională în perioadele de criză. Acest fapt susține eforturile de liberalizare din ultimele 

decenii. 

III.5 “Generic finiteness of equilibrium distributions for bimatrix outcome game forms” 

Activitatea 3.1/2016. Construirea unui model secvențial, potențial testabil, fundamentat pe teoria 

jocurilor care să măsoare cât mai precis comportamentul gregar informațional pe piețele 

financiare 

În vederea construcției unui model fundamentat pe teoria jocurilor și aplicării echilibrului 

secvențial, ne-am întors să studiem o problemă metodologică generală și dificilă, și anume 

determinarea generică a echilibrelor de tip Nash în outcome games. Pentru această problemă 

credem că am obținut rezultate care să poată fi aplicate ulterior pentru modelarea interacțiunii 

strategice ce apare în cadrul fenomenului de comportament gregar. 
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III.6 “Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under financial 

sophistication” 

În acest articol studiem pe piața din SUA un joc strategic între Internal Revenue Service(IRS) și 

firme, în condiții de signaling dat de auditul implementat de autoritatea ce reglementează piața de 

capital, Security and Exchange Commission (SEC). Acest articol este legat de preocupări de 

cercetare mai vechi ale directorului de proiect, dar s-au făcut dezvoltări și pe parcursul anului 2016. 

Cu toate că acest articol nu se referă neapărat la comportamentul gregar pe piața de capital, arată 

însă un comportament de herding obținut prin decizia rațională a firmelor listate pe bursă de a face 

evaziune fiscală. Astfel, chiar dacă numărul firmelor susceptibile de a face evaziune și a fi prinse 

scade (din cauza sofisticării financiare pe latura fiscală), în schimb probabilitatea individuală (fiind 

între cei susceptibili apriori) de a recurge efectiv la evaziune fiscală crește atât de mult încât și 

numărul absolut al evazioniștilor va crește. Rezultatele metodologice pot fi luate în considerare în 

viitor pentru modelarea interacțiunii strategice ce apare în cadrul fenomenului de comportament 

gregar pe piețele de capital. 

IV. Participări la conferințe științifice internaționale în țară și străinătate 

IV.1 Investors sentiment and stock performance (authors: Filip Angela-Maria, Pece Andreea 

Maria, Pochea Maria Miruna), FIBA, 24-26 Martie 2016, București 

Participanți: Pece Andreea Maria 

IV.2 Trading timing and the returns to technical analysis (authors: Adrian Zoicaș-Ienciu), 

International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, 6-7 Mai 2016, 

Salonic 

Participanți: Zoicaș-Ienciu Adrian 

IV.3 Generic finiteness of equilibrium distributions for bimatrix outcome game forms (authors: 

Cristian Litan, Francisco Marhuenda, Peter Sudholter), ERMAS, 1-3 August 2016, Timișoara 

Participanți: Litan Cristian Marius 
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IV.4 Herding behavior in CEE stock markets under asymetric conditions: a quantile regression 

analysis (authors: Filip Angela-Maria, Pece Andreea Maria, Pochea Maria Miruna), ERMAS, 

1-3 August 2016, Timișoara 

Participanți: Filip Angela-Maria, Pochea Maria Miruna 

IV.5 Evidence of herding behavior at industry level in CEE stock markets (authors: Filip 

Angela-Maria, Pece Andreea Maria, Pochea Maria Miruna), International Scientific 

Conference Economic and Social Development, 20-21 Octombrie 2016, Varșovia 

Participanți: Filip Angela-Maria, Pochea Maria Miruna 

IV.6 Long memory in returns and integration: the case of emergent stock markets (authors: 

Todea Anita, Todea Alexandru), GEBA, 20-23 Octombrie 2016, Iași 

Participanți: Todea Anita 

IV.7 Review of the financial reporting versus the probability of fiscal control, under financial 

sophistication (authors: Cristian Litan, Sorina Vaju, Carmen Bonaci), GEBA, 20-23 

Octombrie 2016, Iași 

Participanți: Litan Cristian Marius 

V. Participare la stagii de practică și la cursuri de vară 

S-a efectuat un stagiu de practică la universitatea Carlos III de Madrid (noiembrie, 2016, 

participanți: Filip Angela Maria, Litan Cristian Marius, Pochea Maria Miruna). Acest stagiu a fost 

important pentru discuțiile avute cu dl. Francisco Marhuenda pe partea de metodologie de game 

theory și cu dl. Emircan Yurdagul pe partea de piețe financiare. De asemenea, în scurta ședere am 

avut acces la fondul de carte și bazele de date ale bibliotecii universității Carlos III de Madrid. 

În iulie 2016 directorul de proiect a participat la școala de vară “Summer School in Quantitative 

Economics”, la cursul desfășurat pe parcursul unei săptămâni intitulat “Continuous-time Methods 

for Economics and Finance (W3-A)” 

(http://www.summerschoolscagliari.it/2016/07/economics/courses), predat de dl. Galo Nuño de la 
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Banca Spaniei. Cu această ocazie directorul de proiect și-a completat cunoștințele de modelare în 

domeniul economiei și finanțelor. 

VI. Concluzie 

Consider că obiectivul și activitățile corespunzătoare au fost derulate în 2016 conform planificării, 

iar rezultatul final (corespunzător obiectivului) furnizat pe etapă este reprezentat de: 

- 5 articole publicate deja dintre care 2 ISI (unul cu SRI>0) și 3 în baze de date internaționale 

- 1 articol ISI acceptat spre publicare 

- 2 articole ISI aflate in evaluare 

- Participări la 7 conferințe internaționale, la 1 workshop și la 1 stagiu de practică 

- Raport de activitate. 
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ANEXA III: SINTEZA LUCRĂRII 2015 (text predat deja la raportarea de la sfârșitul anului 

2015) 

Denumirea proiectului: Comportamentul gregar pe piețele financiare: abordare prin teoria 

jocurilor și evidențe empirice 

Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristian Marius Litan 

Echipa de proiect (alfab.): Angela Filip, Andreea Pece, Anita Pleșoianu, Miruna Pochea, Adrian 
Zoicaș-Ienciu. 
 

I. Două articole în formă de draft4 

I.1 Angela Maria FILIP, Andreea Maria PECE, Maria Miruna POCHEA, “Testing herding 

behavior in CEE Countries: a quantile regression analysis”. 

I.2 Adrian ZOICAȘ-IENCIU “Trading timing and the returns to technical analysis”. 

Aceste 2 articole în formă de draft sunt disponibile la cerere. În cele ce urmează vom prezenta 

realizarea obiectivului și activităților corespunzătoare în relație cu aceste două articole. 

Sinteză draft – “Testarea comportamentului gregar în țările din Europa Centrală și de Est: o 

analiză bazată pe regresia quantilică” 

Activitatea 1/2015: Studiul literaturii de specialitate, analiza modelelor teoretice propuse anterior 

în literatură pentru explicarea comportamentului gregar și identificarea vulnerabilităților 

măsurilor statistice: În pofida existenței unei vaste literaturi dedicate studiului anomaliilor bursire, 

este dificil de explicat de ce comportamentul investitorilor invalidează ipotezele teoriei financiare 

tradiționale. Potrivit finanțelor tradiționale, acţiunile investotorilor sunt determinate de calcule 

perfect raţionale, iar deciziile financiare sunt adoptate în concordanţă cu ipoteza de eficienţă 

informațională a piețelor de capital. Această ipoteză a fost intens dezbătută atât de teoreticieni cât 

şi de practicieni, iar principalele sale neajunsuri au fost evidenţiate în literatura de specialitate. O 

paradigmă mai realistă bazată pe dezvoltările teoretice şi experimentale din domeniul psihologiei 

                                                           
4 Se face precizarea că toate lucrările menţionate la această secţiune conţin la partea de “acknowledgement” 
referire la proiectul CNCS – UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-1827. 
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(Kahneman şi Tversky, 1979; Bernstein, 1998; Kahneman şi Riepe, 1998; Kahneman şi Tversky, 

2000) îşi propune să depășească limitele teoriilor tradiţionale, abandonând ipoteza raționalității 

perfecte. Finanţele comportamentale, oferă un cadru mai realist de fundamentare a deciziilor 

financiare, integrând în studiul actului decizional, emoţii umane precum anticiparea, frica, 

lăcomia, optimismul, panica, etc. Lucrarea noastră abordează una dintre cele mai semnificative 

deviații comportamentale derivate din emoția umană – comportamentul de turmă pe piețele 

financiare (engl. herding behavior). Comportamentul gregar financiar presupune imitarea 

deciziilor altor investitori fără a ţine cont de informaţiile şi aşteptările proprii, fenomen care 

generează acţiuni comune în masă care tind să îndepărteze preţurile activelor de la valorile lor 

fundamentale. Printre cauzele comportamentului de turmă sunt menţionate: preferinţa intrinsecă 

pentru conformitate, îndoiala privind abilităţile managerilor, percepţia conform căreia ceilalţi sunt 

mai bine informaţi, informaţia imperfectă sau schemele de compensare aplicate în cazul 

managerilor de fonduri mutuale. 

Notă: Lista cu referințele menționate este disponibilă la cerere. 

Activitatea 2/2015: Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar pe piețele de 

capital europene: Studiile empirice privind comportamentul de turmă pe financiare, deși 

numeroase, au neglijat pieţele europene emergente, fiind concentrate cu precădere pe piața 

americană și piețele asiatice. Mai mult, este cunoscut faptul că pe pieţele de frontieră şi emergente 

informaţia este reflectată în preţ mult mai lent, acestea oferind astfel un teren propice pentru 

investigarea comportamentului gregar. Lucrarea de față umple acest gol din literatură, prin testarea 

prezenţei comportamenului -gregar în zece ţări din Europa Centrală şi de Est (Bulgaria, Croaţia, 

Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovenia, pe date zilnice, în 

perioada 2 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2013). Pentru o analiză mai minuțioasă, am investigat 

comportamentul gregar în condiţii diferite ale pieţei (creştere/scădere, volatilitate ridicată/scăzută, 

volum de tranzacționare ridicat/scăzut). Pentru a evalua comportamentul gregar, am folosit 

metodologia cross-sectional absolute standard deviation dezvoltată de Chang et al. (2000). Barnes 

şi Hughes (2002) argumentează că regresia quantilică este mai potrivită decât metoda celor mai 

mici pătrate (engl. ordinary least squared method - OLS) în analiza dispersiei rentabilităţilor din 

cozile extreme ale distribuţiei. Motivația constă în faptul că estimatorii OLS se bazează pe medie 

ca măsură a poziţiei, pierzându-se astfel informaţii privind cozile distribuţiei. Pentru a depăși 



ANEXA III: SINTEZA LUCRĂRII 2015 
 

38 | P a g i n a  
 

 

aceste neajunsuri și a realiza o analiză profundă a răspunsului CSAD la fluctuațiile pieței, am 

utilizat ca și metodă de estimare analiza regresională pe bază de quantile. Am identificat 

manifestarea comportamentului gregar pe piețele de capital din toate țările incluse în studiu, cu 

excepția Poloniei și României. În Estonia și Letonia, comportamentul gregar s-a manifestat cel 

mai pregnant, fiind vizibil în câte patru din cele cinci quantile. Pe piața de capital slovenă am 

identificat un comportament investițional de grup până la nivelul medianei 

(τ=10%,τ=25%,τ=50%). În celelalte state analizate, comportamentul gregar s-a manifestat în mod 

izolat la nivelul anumitor quantile (Cehia τ=10%,τ=90%; Croația τ=25%; Ungaria τ=10%; 

Lituania τ=25%). În urma analizei efectelor de asimetrie potenţiale ale pieţei am identificat faptul 

că în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, comportamentul gregar este prezent atunci 

când piața înregistrează un trend descendent. Rezultatele au relevat faptul că și investitorii polonezi 

au tendinţa de a se imita unii pe alţii în anumite condiții ale pieței.  Singura piaţă de capital pe care 

investitorii adoptă un comportament gregar în ambele stări ale pieţei este cea a Letoniei. Testarea 

egalităţii coeficienţilor de herding, cu ajutorul testului Wald, demonstrează faptul că diferenţa 

dintre aceștia nu este semnificativă statistic ceea ce relevă un comportament investiţional fără 

efecte de asimetrie generate de cele două trenduri ale pieţei. Testarea comportamentului gregar în 

condiţii de volatilitate ridicată, respectiv scăzută, nu relevă prezența unui comportament 

investițional de masă nici de această dată pe piața de capital din România. Cu toate acestea, în 

urma analizei potențialelor efecte asimetrice ale volumului de tranzacționare asupra 

comportamentului gregar, am identificat prezența acestuia și în România pentru quantila de 25%, 

atunci când piața s-a caracterizat printr-un volum ridicat de tranzacționare. Rezultatele acestui 

studiu prezintă importanţă pentru mediul academic, pentru practicieni și autoritățile de 

supraveghere. Cercetătorii sunt preocupaţi de comportamentul de turmă prin prisma impactului pe 

care îl are asupra preţurilor, rentabilităţii şi riscului acţiunilor. De aceea, rezultatele privind acest 

comportament pot oferi informaţii preţioase pentru activitatea de evaluare a acţiunilor. Investitorii 

pot manifesta interes pentru această biasare comportamentală în vederea identificării unor strategii 

profitabile de investiţii ca urmare a abaterii preţurilor de la valorile lor fundamentale. Şi autorităţile 

de supraveghere a pieţelor financiare pot fi interesate de comportamentul gregar prin prisma 

efectului său potenţial de destabilizare şi şubrezire a sistemului financiar. 

Notă: Lista cu referințele menționate este disponibilă la cerere. 
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Sinteză – draft “Timingul de tranzacţionare şi profitabilitatea analizei tehnice” 

Conform teoriei pieţelor eficiente, abaterile de la raţionalitate ale investitorilor sunt marginale şi 

de scurtă durată, fiind eliminate prin acţiunile investitorilor specializaţi. Într-un astfel de context, 

deplasările comportamentale iraţionale, precum comportamentul gregar, nu pot fi semnificative. 

În aceeaşi măsură, devin nesemnificative şi profiturile asociate metodelor de prognoză pseudo-

ştiinţifice dintre care cea mai cunoscută şi mai folosită este analiza tehnică. 

Activitatea 1/2015: Studiul literaturii de specialitate (legate de interdependenţele dintre 

comportamentul gregar şi folosirea analizei tehnice): Experienţa ultimelor două decenii indică 

însă foarte clar că instrumentele analizei tehnice sunt o excelentă platformă de propagare a 

comportamentului gregar în deciziile luate pe pieţele de capital. Astfel, mii de investitori-amatori 

tranzacţionează zilnic active financiare folosind exclusiv indicatori tehnici. Prin urmărirea 

simultană a aceloraşi indicatori ultra-populari, aceşti investitori ignoră complet informaţia 

fundamentală din spatele valorii activelor. Principalele consecinţe ale manifestării 

comportamentului gregar prin intermediul analizei tehnice sunt: 1) creşterea volatilităţii la nivelul 

preţurilor şi a volumelor de tranzacţionare; 2) decuplarea evoluţiilor de preţ de la fundamentele 

economice şi financiare ale valorii activelor; 3) amplificarea intensităţii episoadelor de 

suprareacţie şi subreacţie; 4) creşterea probabilităţii formării unor bule speculative iraţionale pe 

termen lung; 5) distorsionarea alocării capitalului pe criterii de competitivitate şi eficienţă. Unul 

din motivele principale pentru care investitorii folosesc analiza tehnică este promovarea asiduă a 

acestui tip de instrumente inclusiv prin prezentarea unor lucrări ştiinţifice care par a confirma 

eficacitatea lor. La momentul curent, există un volum foarte mare de rezultate contradictorii în 

literatură. Foarte important, sunt prezentate dovezi empirice care pun sub semnul întrebării 

utilitatea reală a strategiilor de tranzacţionare bazate pe analiză tehnică. Cele mai relevante două 

direcţii de cercetare arată că: 1) profitabilitatea analizei tehnice s-a redus substanţial în ultimii ani, 

şi 2) rentabilităţile anormale generate de analiza tehnică sunt în mare parte iluzorii. Lucrarea 

“Timingul de tranzacţionare şi profitabilitatea analizei tehnice” se înscrie în cea de-a doua direcţie 

de cercetare, propunându-şi să arate că o strategie de tranzacţionare poate apărea profitabilă în 

mod artificial exclusiv din cauza unor ipoteze empirice care suprasimplifică sau contrazic 

condiţiile de tranzacţionare din practică. Lucrarea analizează performanţa strategiei mediilor 

mobile în cadrul a două platforme empirice distincte: o platformă ideală cu timing de 
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tranzacţionare perfect în care acelaşi preţ este atât declanşator cât şi preţ efectiv al tranzacţiei, 

respectiv o reprezentare mai realistă, cu un timing intârziat al tranzacţionării şi investitori 

informaţi.  

Activităţile 2 și 3/2015: Testarea empirică a manifestării comportamentului gregar prin 

intermediul analizei tehnice, model propus fiind dinamic în timp. Lucrarea arată că performanţa 

strategiei mediilor mobile este întotdeauna penalizată atunci când sunt impuse ipotezele realiste 

de tranzacţionare. În plus, sunt numeroase situaţiile în care strategia este profitabilă în cadrul 

platformei ideale dar neprofitabilă în condiţiile ipotezelor realiste; situaţia inversă apare însă foarte 

rar. În particular, abilitatea strategiei de a genera rentabilităţi de tip “cumpără” şi “vinde” 

semnificativ diferite de rentabilitatăţile de tip “cumpără şi păstrează” dispare aproape întregime în 

condiţii realiste de tranzacţionare. Această lucrare aduce câteva contribuţii în cadrul literaturii 

existente. În primul rând, arată că în condiţiile unei tranzacţionări realiste, expunerile de o zi sunt 

întotdeauna rezultatul unor semnale false (proiecţii cu privire la evoluţiile de preţ viitoare care 

contrazic realitatea economică). În plus, expunerile de o zi sunt în general cost-ineficiente. 

Investitorii informaţi gestionează riscul de a urma semnale false prin folosirea a diverse criterii de 

confirmare înainte de schimbarea efectivă a expunerii. Deşi nu sunt luate în considerare în testele 

empirice, aceste confirmări adiţionale fac ca expunerile de o zi să reprezinte un scenariu extrem 

de puţin probabil în practică. În consecinţă, lucrarea revizuieşte reprezentarea platformei 

timingului de tranzacţionare realist: pe lângă introducerea unei întârzieri în tranzacţionare de o zi, 

se previne şi apariţia expunerilor de o zi. În al doilea rând, lucrarea evaluează performanţa 

strategiei controlând influenţa costurilor de tranzacţionare, a dobânzii nete (se foloseşte o rată de 

împrumut diferită de cea de depozit) şi a riscului. Impactul negativ al timingului realist se menţine 

indiferent de măsura aleasă pentru profitabilitate: exces de rentabilitate cu şi fără costuri de 

tranzacţionare/dobânzi, rata lui Sharpe, cost de tranzacţionare critic, semnificaţia statistică a 

rentabilităţilor condiţionale. În al treilea rând, evaluăm performanţa strategiei pe baza unui univers 

extins de parametrizări justificabile din punct de vedere economic, care acoperă în mod obiectiv 

calibrările folosite în practică. În acest fel, studiul evită alegerile subiective în selectarea 

parametrizărilor testate şi evaluează impactul timingului de tranzacţionare în cazul unui investitor 

generic. Performanţa strategiei este analizată atât pe baza valorilor medii ce caracterizează acest 

univers de parametrizări cât şi la nivelul fiecărei parametrizări individuale. 
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II. Pagina web a proiectului: https://econ.ubbcluj.ro/PN-II-RU-TE-2014-4-1827 

Pagina web a proiectului are următoarea structură: Sursa de finanțare; Codul proiectului; Numărul 

contractului de finanțare; Titlul proiectului; Descrierea proiectului (rezumatul); Echipa de 

cercetare; Rezultate preconizate; Rezultate obținute.  Informațiile mai sus menționate sunt 

disponibile atât în limba română cât și în limba engleză. 

III.  Concluzie 

 

Consider că obiectivul și activitățile corespunzătoare au fost derulate conform planificării, iar 

rezultatul final (corespunzător obiectivului) furnizat pe etapă este reprezentat de: 

- două drafturi de articole dezvoltate în extenso, incluzând trecerea în revistă a literaturii de 

specialitate; 

- pagina web a proiectului (in limba romana si in limba engleza); 

- raportul de activitate. 

 

 

Cluj Napoca,         Director proiect, 

19.09.2017         Cristian M. Litan 


