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Ce am învățat de la mama și mi-a folosit la investiții

Dr. Adrian T. Mitroi, CFA

Privind în retro/perspectivă, pare că, în cele
din urmă, mama și tata au cam avut dreptate...
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Cu recunoștință față de „educatoarele cele 7 primi ani importanți” –
mamele noastre și cu admirație față de sfaturile lor, care alături de cele
oferite de tați, se dovedesc a fi cele mai solide, robuste, corecte și
adevărate repere de folos în provocările financiare ale vieții moderne.
În final, prezentarea adresează câteva sugestii despre cum s-ar putea
adresa eficient subiectul importanței economiilor și investițiilor personale.

Dr. Adrian T. Mitroi, CFA, predă Finanțe Comportamentale și este
directorul programului de Master in Applied Finance (MAF) la ASE.
Subiecte de cercetare:
Finanțele cuplului, Finanțele feminine, Finanțe personale antifragile la risc
investițional: Managementul corelat al activelor și pasivelor,
Puterea economica a răului și a comportamentul de business incorect
CFA din 2000. Președinte fondator al CFA România. Experiență, profesie:
investiții instituționale, risc management, banking comercial și de investiții.
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Story #1: Oamenii deștepți…. cumpără acțiuni..
Cu ocazia Global Money Week, BVB si ASF au organizat un
eveniment încântător: dimineață, clopoțelul de deschidere al
bursei, sunat de o mulțime de prichindei în jur de 10 ani
Entuziasmul lor sincer si tonifiant a trebui ajutat apoi cu o
discuție interactivă despre bursă si investiții. Ce discuții, ce
întrebări, ce perspicace, ce încântare!
Copilașii au mai fi stat, au trecut repede 1,5 ore,
dar învățătoarele au strigat clasa iar cei mici au fost
foarte disciplinați.
La sfârșit, moderatorul le-a cerut să își aducă aminte câteva
povești interesante pe care le-au reținut:
Comentariul unui puști absolut minunat – eu, eu am înțeles
astăzi că…oamenii deștepți…. cumpără acțiuni..
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Engleză

Stay safe. Learn from your mistakes!
Pay yourself first, economize, live below your means
Lost labor love! Marry a good, smart wife with passion
Do not push your luck. Pay your tax, Learn to iron shirt
More agitated, more risk you assume, more you lose
Check left and right before you cross the street
Neither a bull nor a bear. Stay cool. Say Please!
Neither a borrower not a lender. Emergency fund, must
Pay you dues, keep your promises, be respectful
Be a gentlemen, respect all people, all walks of life
Be clean, wash hands, comb hair, brush your teeth
Just because all kids do it, does not mean you should
Do your homework in advance. Read books, Enough TV
Do not play with fire, Eat your vegetables, Clean table
Please do not smoke. Be polite, Say hello to everybody
Please don't drink and drive. Be punctual, on time
Please don't embarrass yourself at parties. Smell well
Have a clean shirt, shoes, face. Ladies love neat boys
Homework first, fun second. Be patient and polite

Română

Investiții
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Studiu de caz, plasamentul familiei Dvs., acum
Alegeți între mai puțin risc cu toți banii și mai mult risc cu o parte din bani?
Cum aţi investii capitalul Dvs. și în ce proporţii, pe ce perioadă?
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Forumului Investitorilor Individuali BVB, 9 iunie 2018

Dr. Adrian T. Mitroi, CFA | Ce am învățat de la mama și mi-a folosit la investiții

Rentabilitate
totală, R

Periodic
Income, DY

Riscul investițional cel mai critic:
achiziția aparent oportună dar
probabil prea scumpă:
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Numitorul (investitorul, acum) vs.
numărătorul (cumpărătorul, în viitor)
fracției de rentabilitate a investiției.
Capital Gain
Firmele „bune” nu sunt
neapărat investiții bune.
or Loss
Firmele „rele”, pot fi
investiții performante.

Pt  Pt 1  Dt Pt  Pt 1 Dt
R


Pt 1
Pt 1
Pt 1
 Capital gain  Dividend yield

102  100
6
RBET .TR 

 2%  6%  8%
100
100
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În materie de banii familiei, care este diferența între dorința
de risc și capacitatea de asumare de risc financiar?
Dorința:
asumare
de risc

• Tipul de
personalitate?
• Copiii trebuie să
reușească acolo
unde nu au
reușit părinții?
• Stima de sine?
• Înclinație pentru
gândirea
independentă?
Forumului Investitorilor Individuali BVB, 9 iunie 2018

Capacitatea:
asumare de
risc

Toleranța la risc
• Orizont investitional?
• Performanță
economică mai bună
decât a celorlalți?
• Venituri sustenabile?
• Cheltuielile, datoriile
neprevăzute?
• Capital individual
negativ?
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Story #2: Câteodată, cea mai bună achiziție poate fi o vânzare

Piciul cel deștept ne-a electrizat pe toți prin concizia
răspunsului său. A doua zi, mă întâlnesc apoi cu un broker:
-Bună, ce faci? Vrei să auzi o prezentare de oportunități
bursiere? Listarea..
-Nu, acum vând risc, nu cumpăr - zic, sicofant si suficient.

Zice brokerul: -păi, de când te știu tot vinzi risc...
-Nu, zic, îți aduci aminte doar când tu vrei să vinzi iar eu
vreau să cumpăr. De ce voi brokerii nu întrebați întâi cum
stau cu banii, cu investițiile, cu dragostea, cu serviciu, cu
sănătatea si apoi să începeți povestirea cu dividend yield si
statutul de piață.. cum se zice, că tot le încurc...?

Forumului Investitorilor Individuali BVB, 9 iunie 2018

Dr. Adrian T. Mitroi, CFA | Ce am învățat de la mama și mi-a folosit la investiții

20
1. Stay safe. Learn from your mistakes!
2. Pay yourself first, economize, live below your means
3. Lost labor love! Marry a good, smart wife with passion
4. Do not push your luck. Pay your tax, Learn to iron shirt
5. More agitated, more risk you assume, more you lose
6. Check left and right before you cross the street
7. Neither a bull nor a bear. Stay cool. Say Please!
8. Neither a borrower not a lender. Emergency fund, must
9. Pay you dues, keep your promises, be respectful
10. Be a gentlemen, respect all people, all walks of life
11. Be clean, wash hands, comb hair, brush your teeth
12. Just because all kids do it, does not mean you should
13. Do your homework in advance. Read books, Enough TV
14. Do not play with fire, Eat your vegetables, Clean table
15. Please do not smoke. Be polite, Say hello to everybody
16. Please don't drink and drive. Be punctual, on time
17. Please don't embarrass yourself at parties. Smell well
18. Have a clean shirt, shoes, face. Ladies love neat boys
19. Homework first, fun second. Be patient and polite
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Intrebările sunt binevenite

https://app.worksup.com
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