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Prefață la ediția în limba română

Una dintre cele mai mari revelaț�ii pe care le-am avut ca investitor a fost legată de faptul că „jocul la bursă” este, î�n proporț�ie
foarte mare, un ghem de emoț�ii amestecate cu informaț�ii de-a valma
extrase din bilanț�uri sau analize tehnice sofisticate. Î�n fond, atunci
când tranzacț�ionezi ca investitor individual sau manager de fonduri cu milioane de euro î�n administrare, cel care î�ncearcă să fie
cât mai raț�ional este tot omul. Eș� ti tu, î�n sincron cu sute, mii sau
milioane de alț�i oameni care, la fel ca ș� i tine, î�ncearcă din răsputeri
să anticipeze miș� carea următoare a pieț�ei ș� i să câș� tige.
Apoi, dincolo de emoț�ii, de dorinț�a de a da marea lovitură, este
disciplina, rigoarea rece ș� i calculată de a urma un plan care să te
ducă spre obiectivele tale, să nu-ț�i dea răgazul necesar pentru ca
emoț�ia să-ț�i blocheze creierul sau să te facă să te î�ndoieș� ti de validitatea deciziilor.
Cartea de faț�ă este un antidot emoț�ional, un plan matematic
riguros ș� i dovedit î�n piaț�ă pentru atingerea obiectivelor financiare
personale. Chiar ș� i sumele mari de bani cu care te poț�i î�ntâlni prin
vânzarea unor active imobiliare sau a unei afaceri ar trebui investiț�i treptat. Iar asta pentru că investiț�ia este un comportament, nu
un eveniment.

Te invit să facem o scurtă incursiune î�n aspectele principale
ale cărț�ii lui Jason ș� i să extragi informaț�iile cu adevărat relevante
pentru situaț�ia ș� i starea ta financiară actuală.
După o scurtă analiză a comportamentului investitorilor, foarte
solid argumentată cu studii ș� i consolidată cu cercetări ș� tiinț�ifice
aprofundate făcute de celebri laureaț�i ai premiului Nobel, concluzia
unanimă este că pe bursă acț�ionăm î�ntr-un mediu cu validitate
zero ș� i nimeni nu poate face doar miș� cări pozitive, câș� tigătoare.
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Comparativ cu metodele tradiț�ionale de investiț�ii, cum ar fi
metoda costului mediu unitar, metoda semnalului de 3% î�ț�i dă
posibilitatea să simț�i că î�ț�i controlezi investiț�iile. Î�ț�i asigură î�ntotdeauna semnale clare privind cumpărarea sau vânzarea ș� i cantitatea pe care trebuie să o achiziț�ionezi. Singurul concurent real ca
tehnică de investiț�ie pentru planul semnalului de 3% rămâne, totuș� i, costul mediu unitar.
Metoda este folositoare ș� i pentru cei care sunt adepț�ii sistemului „cumpără ș� i păstrează”. Avantajul semnalului de 3% este că
te fereș� te de emoț�iile neplăcute provocate de scăderea pieț�ei ș� i
contracarează frica de a pierde atunci când reintri pe piaț�ă.
Ca tehnică de lucru, metoda porneș� te de la un portofoliu de
80/20 acț�iuni cu obligaț�iuni care va fi echilibrat periodic î�n momentele oportune semnalizate de plan. La fel ca majoritatea metodelor de investiț�ii pe termen lung, ș� i aceasta presupune alimentarea
contului de investiț�ii cu un procent de circa 9% din venitul tău net.

Fiind mai degrabă un manual de investiț� ii decât o carte de
beletristică cu elemente motivaț� ionale, cartea trebuie parcursă
având la î�ndemână caiet, creion ș� i calculator. Are î�nsă suficiente
elemente prin care te poț�i asigura că ai î�nț�eles exact modul î�n care
metoda 3Sig* funcț� ionează ș� i produce randamente scontate î�n
timp. Î�ț�i recomand de asemenea să descarci de pe site-ul lui Jason
(www.jasonkelly.com) instrumentele de lucru î�n format Excel ș� i
PDF, necesare administrării investiț�iilor tale.
Un alt aspect demn de reț�inut de la Jason este contul pentru
cumpărarea de minime. Acesta trebuie să aibă o valoare aproximativ egală cu valoarea obligaț� iunilor din portofoliul tău ș� i va
creș� te î�n timp proporț�ional cu acestea.

Un avertisment demn de menț�ionat î�n ce priveș� te modalitatea
de investiț�ie reprezentată de 3Sig este faptul că, î�n cazul americanilor, dacă aceste mutări sunt făcute î�ntr-un cont de pensii, profiturile anuale realizate vor fi scutite de impozit, ceea ce deocamdată
nu este funcț�ional î�n România. Cu toate astea se pare că 3Sig funcț�ionează foarte bine ș� i î�n conturile normale de tranzacț�ionare.

* Prescurtare pentru metoda semnalului de 3%. (n.red.)
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Î�n loc de concluzie, metoda 3Sig pare a fi o bună strategie de
tranzacț�ionare pentru toț�i cei care nu au foarte mult timp de pierdut cu analize tehnice sofisticate, dar î�ș�i doresc să aibă î�n portofoliul lor acț� iuni ș� i obligaț� iuni pentru a beneficia de avantajele
acestor clase de active.
Atunci când vă propuneț�i să aprofundaț�i metoda 3Sig vă recomand să vă î�narmaț�i cu răbdare ș� i cu instrumente de scris ș� i calculat, pentru că această carte nu este o poveste despre investiț�ii. Este
un curs despre o modalitate practică de a investi î�ntr-o piaț�ă foarte
volatilă cu riscuri asociate pe măsura potenț�ialului de câș� tig.
Spor la bani ș� i decizii inspirate!

Eusebiu Burcaș
– antrenor de bunăstare

MULȚUMIRI

Sunt î�nconjurat de oameni fabuloș� i.

Nu-mi pot imagina viaț�a fără Doris Michaels, singura agentă
pe care am avut-o vreodată. Am fost unul dintre primii ei clienț�i ș� i
voi fi unul dintre ultimii. Este o bucurie să lucrăm î�n continuare
î�mpreună după toț�i aceș� ti ani ș� i să-i văd pe ea ș� i pe inegalabilul ei
soț� Charlie î�n fiecare călătorie la New York.
Editorul meu de la Plume, Kate Napolitano, a lucrat cu mine la
The Neatest Little Guide to Stock Market Investing. La un prânz
dintr-o zi de decembrie, chiar î�nainte să apară cea de a cincea ediț�ie, ea mi-a ascultat discursul pasionat despre o nouă manieră revoluț�ionară prin care lumea să investească utilizând doar două
fonduri de indici ș� i ceea ce eu numesc semnalul de 3%... ș� i iată că
am ajuns aici. Ea a fost prezentă când am î�nceput ș� i m-a î�nsoț�it la
fiecare pas de-a lungul drumului.
Numeroș� i cercetători au contribuit la ansamblul lucrărilor
care m-au ajutat să creez planul, dar î�n acest spaț� iu limitat voi
menț�iona doar trei dintre ei. Psihologul comportamental Daniel
Kahneman mi-a arătat de ce succesul la bursa de valori î�i ocoleș� te
pe investitori ș� i de ce rentează să respecț�i o formulă. Î�n ceea ce
priveș� te formula, î�i sunt î�ndatorat lui Michael Edleson pentru conceptul de reechilibrare spre un obiectiv fix de performanț�ă, concept care face o medie a valorii. John Bogle de la Vanguard a fost un
campion neobosit al investiț�iilor î�n fonduri de indici pe parcursul
ultimelor patru decenii, iar fondurile cu costuri scăzute de genul
acesta sunt tot ce trebuie pentru semnalul de 3%. Vă mulț�umesc,
domnilor. Î� mi doresc să fi fost mai mulț�i oameni ca voi pe Wall
Street.
Î�i mulț�umesc î�n special lui Roger Crandell, pe care l-am cunoscut prima dată când s-a abonat la The Kelly Letter dar care mai
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târziu a devenit prietenul ș� i colaboratorul meu î�n cercetare.
Codarea lui excelentă ne-a oferit multe dintre rezultatele planului
istoric prezentate î�n această carte ș� i software-ul său a verificat
î�ncă o dată rezultatele din foile mele de calcul. Ai fi uimit de volumul de prelucrare de date necesar pentru a prezenta lucruri care
par a fi concluzii simple. Roger mi-a uș� urat această sarcină.

La final, mulț�umesc Fidelity, Investment Company Institute,
Morningstar, Standard & Poor’s, TDAmeritrade, Vanguard ș� i
Yahoo! Finance pentru informaț� i ile pe care mi le-au pus la
dispoziț�ie.

O NOTĂ DESPRE CALCULELE
DE PERFORMANȚĂ

Preț� urile istorice ale acț� iunilor ș� i fondurilor se schimbă î�n
timp datorită divizărilor ș� i a dividendelor. Această carte prezintă
valori ajustate până î�n toamna anului 2013. Dacă verifici preț�urile
istorice ale investiț�iilor pe care le vezi î�n această carte, multe se
vor fi schimbat. Poț�i sta liniș� tit, pentru că asta nu afectează performanț�a istorică. Ceva ce a crescut cu 20% î�n 2005, a crescut indiferent dacă vom calcula utilizând preț�urile din 2005, din 2013 sau
dintr-un an viitor. Î�n calculele de performanț�ă care nu apar î�n text,
am utilizat preț�uri neajustate pentru plata dividendelor pentru a
reflecta mai bine schimbarea din situaț�iile contabile de care au
avut parte investitorii la momentul acela. Din acest motiv, câteva
dintre preț�urile discutate î�n capitolul 7 – „Viaț�a Planului” – sunt
diferite faț�ă de cele prezentate î�n tabelele cu preț�uri ajustate din
alte părț�i ale cărț�ii.

Perioada principală de timp din această carte este a celor 50
de trimestre calendaristice de la î�nceputul lui 2001 ș� i până la jumătatea lui 2013. La î�nceputul perioadei, preț�urile de î�nchidere
din decembrie 2000 sunt utilizate pentru achiziț�iile iniț�iale. Asta î�i
zăpăceș� te uneori pe oameni pentru că se î�ntreabă dacă perioada
de timp include anul 2000. Nu, ci doar utilizează preț�urile de î�nchidere din decembrie 2000 ca punct de plecare pentru o privire
degajată la perioada dintre primul trimestru al lui 2001 ș� i finalul
celui de-al doilea trimestru al lui 2013, un cadru temporal de 50
de trimestre sau de 12,5 ani.
Î�n cele din urmă, planul semnalului de 3% produce recomandări de tranzacț�ionare pentru a cumpăra ș� i a vinde două fonduri î�n
acelaș� i timp. Î�n viaț�a reală, tranzacț�iile nu se vor produce exact î�n
acelaș� i timp dar pot să fie destul de apropiate datorită execuț�iei
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rapide a ordinelor din zilele noastre. Am calculat performanț�ele
din trecut cu toate tranzacț�iile utilizând preț�urile de î�nchidere ale
perioadei de timp î�n discuț�ie. Chiar dacă performanț�ele din lumea
reală vor varia din cauza preț�urilor uș� or diferite ale executării ordinelor, nu ar trebui să varieze cu mult. Ț� ine-te de plan ș� i, î�n principiu, va face pentru tine ceea ce este expus aici.

INTRODUCERE

Frământările financiare

Î�

ntr-o zi cu multă vreme î�n urmă, am găsit-o pe mama stând derutată î�n spatele unui teanc de idei despre bursă. A î�mpins unul
dintre rapoarte spre mine ș� i a zis: „Nu î�nț�eleg dacă e laie sau bălaie. Tu ce crezi?” Laie sau bălaie. Mai târziu aveam să descopăr că
era un mod adecvat de a exprima problema, pentru că recomandările bursiere sunt deseori greș� ite. Mama nu putea să î�nț�eleagă
ideile din faț�a ei ‒ ș� i nici autorii lor nu puteau. Ei mergeau pur ș� i
simplu pe ghicite.
Am pornit la drum î�ntr-un demers de cercetare de două decenii căutând o modalitate mai bună prin care oamenii obiș� nuiț�i să
se poată conecta la potenț�ialul de profit al bursei de valori. Am
vrut să-i eliberez de recomandările pe care nu te poț�i bizui ale experț� ilor î�n acț� iuni, să-i ț� in departe de erorile din investiț� ii care
generează stres î�n vieț�ile lor personale ș� i să le arăt cum să evite să
plătească excesiv pentru performanț�e submediocre. Am discutat
cu manageri fiscali profesioniș� ti cu o largă apreciere, am citit toate
cărț�ile despre subiect, m-am abonat la buletinele informative, am
scris propriile cărț�i ș� i propriul buletin ș� i am apărut î�n presă.

Cercetarea m-a ajutat să aflu că părț�i ale industriei investiț�iilor sunt conectate î�ntr-un sistem deș� tept gândit să mute bani din
conturile investitorilor î�n conturile firmelor ș� i ale consultanț�ilor.
Funcț�ionează î�n felul următor: Ademeneș� te oamenii pe drumul
perfid al selecț�ionării de acț�iuni ș� i al anticipării pieț�ei ș� tiind că vor
da greș� , prezintă alternative care par mai sofisticate decât să lucrezi de unul singur ș� i apoi taxează excesiv acele alternative care
produc rezultate efectiv mai proaste decât piaț�a negestionată luată singură.

18

SEMNALUL DE 3%

Lucrul pe care experț�ii nu vor ca tu să-l ș� tii ‒ dar pe care nu-l
vei mai uita după ce vei citi această carte ‒ este că preț�urile sunt
tot ceea ce contează. Ideile nu au nicio valoare iar opiniile sunt
distrageri. Singurul lucru care contează este preț�ul unei investiț�ii
ș� i dacă este sau nu sub un nivel care semnalează momentul oportun pentru a cumpăra sau deasupra unui nivel care semnalează
momentul oportun pentru a vinde. Putem să cunoaș� tem nivelul
acesta ș� i putem monitoriza preț�urile pe cont propriu, fără să ne
trebuiască vreun expert, ș� i să reacț�ionăm corespunzător la ce ne
spun preț�urile ș� i nivelul. Î�ncă ș� i mai bine, putem automatiza reacț�ia pentru că este pur matematică.
Aceasta este esenț�a semnalului de 3%. Noi î�l stabilim ca pe o
linie constantă de performanț�ă la care să revenim î�n fiecare trimestru ș� i apoi fie cumpărăm până urcăm la nivelul ei, fie vindem
până coborâm la nivelul ei. Folosită cu indici obiș� nuiț�i ai pieț�ei,
acest plan simplu surclasează chiar bursa î�n sine. Cum majoritatea
presupuș� ilor profesioniș� ti se clasează sub piaț�ă, planul î�i surclasează cu mult ș� i pe ei. Ar putea să pară prea frumos ca să fie adevărat iar profesioniș� tii vor să crezi asta, dar nu este adevărat ș� i
această carte î�ț�i va demonstra asta. Avantajul performanț�ei semnalului de 3% poate fi al tău după doar patru calcule de 15 minute
pe an, fără să-ț� i iroseș� ti nicio clipă din viaț� a ta cu pălăvrăgeala
lipsită de merite a pieț�ei.

Spre deosebire de majoritatea planurilor automate, acesta recunoaș� te latura ta emoț�ională care vede ș� tiri ș� i vrea să acț�ioneze,
aș� a că î�ț�i va arăta acț�iunea corectă de executat la un ritm perfect.
Nu vei interveni prea des ș� i nu vei crea dezordine, dar nici nu vei
sta la distanț�ă prea multă vreme având sentimentul că ț�i-ai abandonat investiț�ia. Vei apărea suficient de des cât este necesar pentru a-ț�i menț�ine finanț�ele pe drumul cel bun ș� i pentru a rămâne
convins că totul este î�n regulă. Planul acesta este gândit pentru a
câș� tiga cât mai mult de pe urma pieț�ei î�ntr-un fel care î�ț�i satisface
atât nevoile emoț�ionale, cât ș� i pe cele ale portofoliului.
Vom î�ncepe cu o privire asupra felului î�n care instinctele noastre ne poartă pe drumuri greș� ite la bursă ș� i asupra felului î�n care
aș� a-ziș� ii experț�i profită de pe urma acestor vulnerabilităț�i. Vei afla
că bursa este un mediu cu validitate zero ș� i vei î�ncepe să te referi

