
O investitie rezistenta la criza, furata de 
la Warren Buffett 
 
Daca ai timp si-ti place sa te documentezi, e fascinant cate strategii de investitii cu potential de 
a face profituri mari si cu riscuri mici poti descoperi. 
 
Despre una dintre acestea, pe care o testez de peste un an si care mi-a oferit profituri peste 
media bursei vreau sa-ti vorbesc astazi. 
 
E o strategie pe care o foloseste chiar Warren Buffett in contul personal de investitii. 
 
Hai sa-ti spun despre ce-i vorba. 
 
Multi oameni au auzit de fonduri mutuale. Daca investesti in ele, practic iti dai banii pe mana 
unei companii care se ocupa sa-i investeasca, primind in schimb un comision fix, plus inca unul 
din profituri. 
 
Daca vrei sa-ti retragi banii, faci o cerere, ti se mai retine un comision si apoi banii ramasi ti se 
vireaza in cont.  
Nu stiu cat dureaza acest proces, dar nu cred ca se intampla foarte rapid. 
 
Pe mine nu ma atrag deloc si din ce stiu, sunt foarte putine care reusesc sa aiba randamente 
bune pe termen lung. 
 
Am prieteni si clienti care au investit sume mari in fonduri mutuale si au avut pierderi, dar chiar 
nu cunosc pe nimeni care sa fi obtinut profituri. 
 
O problema care impiedica fondurile mutuale sa obtina randamente bune pe termen lung e 
faptul ca e din ce in ce mai greu sa faca asta odata ce cresc. 
 
Unele fac profituri mari in primii ani, cand au bani putini. Apoi, investitorii vad aceste 
randamente si din ce in ce mai multi isi baga banii in cont. Suma pe care managerii fondului 
trebuie s-o investeasca e mai mare si nu mai e asa de usor sa obtina profituri. 
 
Daca te-am derutat, tine minte doar atat. 
La bursa e mult mai usor sa obtii un profit de 200.000 la o investitie de 1.000.000 (20%), dar e 
mult mai greu sa castigi 200 miliane la o investitie de 1 miliard (tot 20%). 
 
O alternativa la aceste fonduri mutuale, una mai putin cunoscuta si care ofera randamente 
excelente si sigure e cea despre care vreau sa-ti vorbesc astazi. 



 
Exista niste companii care au o abordare diferita fata de fondurile mutuale, desi fac acelasi 
lucru.  
 
 
Aduna o suma mare de bani de la un grup de investitori pe care o folosesc sa tranzactioneze tot 
felul de active: actiuni, obligatiuni si alte tipuri de produse financiare. 
 
Acestea se numesc Closed End Funds (CEFs, sau fonduri inchise de investitii)  
 
Dupa ce aduna suma initiala, doar aceasta e folosita de manageri pentru a face investitii. E 
creste doar din profiturile obtinute din investitii. 
 
Dar acest fond scoate la vanzare actiuni pe care orcine le poate cumpara si vinde la bursa. 
 
Sa zicem ca fondul porneste cu $1 million, adunat de la 10 investitori. 
Fondul emite 100.000 de actiuni si fiecare investitor primeste cate 10000 de actiuni. 
 
Practic, pe investitorii intiali i-a costat 10$ o actiune. 
 
Acum oricine le poate cumpara de la bursa. Cei care vor sa cumpere pot vedea in raporturile 
financiare ca activele fondului valoreaza 1 million, ca exista 100.000 de actiuni si in ce fel de 
active sunt investiti banii.  
 
Din aceste doua numere se calculeaza NAV (Valoarea Neta a Activelor) = 1 million / 100.000 = 
$10. 
 
Daca se obtine un profit de 20% dupa primul an, fondul va avea 1.2 milioane si NAV-ul va 
creste la $12. 
 
Acum e posibil ca  anumiti investitori sa fie dispusi sa plateasca pe actiuni $11, sau chiar $12. 
 
Managerii au demonstrat ca pot obtine profituri si cei care cumpara actiunile se asteapta la 
performante bune si in continuare. 
 
In realitate, la peste 95% din CEF-uri exista o diferenta intre NAV si pretul actiunilor si asta e 
ceea ce face acest tip de investitie extrem de atractiv si ofera o marja de siguranta comfortabila. 
 
In plus, majoritatea CEF-urilor platesc dividende lunare de pana la 10% (procent anual). 
 
Asta le asigura investitorilor un venit pasiv regulat. 
 
Gandeste-te la asta. 



 
Primii investitori platesc 100% din NAV. Si aceia nu sunt investitori fraieri. Ei stiu ce strategie va 
folosi fondul pentru a investi capitalul si se asteapta la randamente bune care sa le aduca 
dividende, care sa creasca NAV-ul si in final pretul actiunilor. 
Iar noi putem cumpara din propriul cont de investitii actiunile CEF-urilor cu discount-uri de pana 
la 20%, sau chiar mai mari. 
 
Sunt trei moduri de a castiga.  

1. Dupa ce ai cumparat actiunile, incepi sa ai un venit pasiv constant din dividende. 
2. Pe masura ce managerii fondului fac investitii bune, valoarea NAV-ului creste. 
3. Discountul fata de NAV e variabil si toata istoria e publica pe internet. Ideea e sa 

cumperi un fond cu rezultate istorice bune, atunci cand acest discount are o valoare 
mare si sa iei in considerare vinzarea atunci cand se restrange. 

 
Exemplu pentru punctul 3. 
Momentul 1 - NAV - $10, pret actiuni $8 - discunt 20% -> Cumperi actiuni 
Momentul 2 - NAV - $10, pret actiuni $9.5 - discount 5% -> Vinzi actiuni, profit 18,75% (fara 
dividende) 
 

Recomandare CEF 

Daca vrei sa incepi sa folosesti aceasta strategie, iti spun si un CEF bun in care ai putea investi 
astazi. 
 
GDL Fund e condus de Mario Gabelli, un binecunoscut value-investor cu rezultate fantastice in 
cariera. Specialitatea lui e merger arbitrage (arbitrajul de fuziuni - investitii in situatii in care doua 
companii fuzioneaza).  
 
Numarul de fuziuni in USA e in crestere, ceea ce ofera fondului mai multe oportunitati de 
investitii. Datorita acestei strategii, fondul e imun la directia in care evolueaza bursa. 
Obiectivul lor e sa obtina randamente absolute in conditii variate de piata, fara a face investitii 
individuale cu risc excesiv. 
 
Si avand in vedere ca singurul an in care randamentul investitiilor GDL a fost negativ (-4%) a 
fost 2008 (anul crizei financiare) pot sa spun ca si-l indeplinesc cu succes. 
 
Strategia acestui fond ofera o protectie excelenta si pentru situatia in care dobanda de referinta 
e crescuta de FED. 
 
 
 
 



Uite ce au spus intr-un raport managerii fondului. 
 
“Pe masura ce Federal Reserve continua sa creasca ratele, e important sa ne amintim ca din 
punct de vedere istoric a existat o corelare pozitiva intre ratele dobanzi de referinta si profitul din 
tranzactii de arbitraj” 
 
Asta inseamna ca daca rata dobanzii de refeinta creste, va creste si profitul castigat din 
asemenea investitii. 
Cred ca vom vedea NAV-ul mai sus in urmatoarele luni, ceea ce va face sa se restranga si 
discount-ul. 
Bineinteles ca in acest timp suntem platiti sa asteptam.  
GDL plateste dividende de 6.26% pe an. 
 
Recomand sa cumperi actiuni la orice pret sub $11. 
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