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DUPÃ SIBIU,

Dow Jones ajunge ºi la Bucureºti
l “Broker” Cluj a lansat douã produse structurate pe indicele american ºi
propune prelungirea programului BVB pânã la ora 23.00 l Structurate pe
un indice autohton, în planul “Broker” Cluj

SSIF Broker a lansat, ieri, la
tranzacþionare, douã certifi-
cate turbo cu activ suport

indicele american Dow Jones
Industrial Average, la Bursa de
Valori Bucureºti. Derivate ce
urmãresc acest indice se tran-
zacþioneazã ºi la Bursa din Si-
biu, încã din 2010.

Astfel, prin certificatul turbo
long pe Dow Jones, investitorii
pot miza pe creºterea indicelui,
iar prin turbo short, pe scãdere.

SSIF “Broker” va avea cali-
tatea de furnizor de lichiditate
pentru cele douã produse.

Acestea se adreseazã în
special speculatorilor, deoa-
rece înregistreazã variaþii mai
mari de preþ faþã de oscilaþia cota-
þiei activului suport pe care au fost
emise.

Directorul general al SSIF Bro-

ker, Grigore Chiº, considerã cã sin-
gurul inconvenient pentru aceste

produse este programul de tranzac-
þionare (n.r. 10.15 - 18.30), care se
suprapune foarte puþin peste ºedinþa
de tranzacþionare din America.

Astfel, domnia sa a precizat cã a soli-
citat Bursei de Valori Bucureºti pre-

lungirea programului, pentru
produsele structurate, pânã la
ora 23.00.

Grigore Chiº a mai spus cã a
luat în considerare ºi posibilita-
tea sã listeze structuratele pe
Dow Jones la Sibex, însã a ales
BVB, întrucât aici existã deja
astfel de produse.

Darie Moldovan, directorul
de operaþiuni al “Broker”, spu-
ne cã produsele structurate ar
putea sã îi atragã pe investitorii
mai puþin disciplinaþi, care nu
îºi seteazã dinainte limitarea
pierderilor: “Cu aceste produ-
se vor fi siguri cã nu îºi vor

pierde casa”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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ªomajul din Portugalia,
la nivel record

Rata ºomajului din Portugalia a
crescut la un nivel record în primele
trei luni din 2012, chiar dacã recesiu-
nea din þarã nu mai este severã. Con-
form Institutului Naþional de Statis-
ticã, ºomajul din Portugalia a crescut
la 14,9% în intervalul ianuarie –
martie 2012, de la 14% în ultimul tri-
mestru din 2011.

Schauble:
“Vrem un guvern elen
capabil sã ia decizii”

Ministrul de Finanþe din Germa-
nia, Wolfgang Schauble, susþine cã
Grecia trebuie sã accepte condiþiile
impuse în programul de sprijin ex-
tern, dacã vrea sã rãmânã în zona
euro.

“Alternativa nu este posibilã. Ni-
ciun candidat responsabil nu poate
sã ascundã acest lucru electoratu-
lui”, a spus oficialul de la Berlin,
adãugând: “Avem nevoie de un gu-
vern elen capabil sã ia decizii”.

Banca Angliei ºi-a redus
estimarea privind
economia þãrii

Banca Angliei (BoE) ºi-a revizuit
în scãdere estimarea privind evoluþia
economiei britanice în acest an, aver-
tizând cã þara este afectatã profund de
turbulenþele din zona euro. Banca
Angliei aºteaptã o expansiune econo-
micã de 0,8% în 2012, faþã de 1,2%,
cât preconiza în urmã cu trei luni.
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Grecia are premier interimar
l Noile alegeri generale, programate în 17 iunie

Grecia l-a mandatat, ieri, pe
judecãtorul Panagiotis Pik-
ramenos sã formeze un gu-

vern interimar în calitatea de pre-
mier care i-a fost încredinþatã în ve-
derea organizãrii alegerilor progra-
mate pentru data de 17 iunie.

Dupã discuþiile
pe care le-au purtat
ieri cu preºedintele
þãrii, Karolos Pa-
poulias, liderii par-
tidelor politice din
Grecia au acceptat
propunerea ca
preºedintele Con-
siliului de Stat, Pa-
nagiotis Pikrame-
nos, sã conducã
guvernul interimar
pânã la alegeri.
Pikramenos, în vârstã de 67 de ani, a
fost numit în 2010 preºedinte al
Consiliului de Stat din Grecia, curtea
administrativã superioarã din þarã.

Dupã primirea mandatului, Pikra-
menos a declarat: “Va fi un guvern in-
terimar, potrivit Constituþiei, care are

un singur scop - sã conducã þara la
alegeri. Nimeni nu poate nega cã þara
noastrã trece prin momente grele, însã
trebuie sãasigurãmprestigiulGreciei ºi
tranziþia linã launnouguvernpolitic”.

Pikramenos urma sã-ºi formeze
Cabinetul ieri seara, cu un numãr li-

mitat de miniºtri,
iar acesta ar trebui
învestit astãzi.

Potrivit celor
mai recente son-
daje de opinie din
Grecia, Syriza,
blocul de stânga
care se opune mã-
surilor de austeri-
tate, ar învinge în
scrutinul de luna
viitoare, însã nu va
obþine majoritatea

parlamentarã. În alegerile din 6 mai,
care nu au avut un rezultat conclu-
dent, Syriza a obþinut locul al doilea,
dupã Noua Democraþie (dreapta).

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)
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România, cu faþa
înspre þãrile BRICS

S
chimbarea de Guvern a
adus ºi un nou suflu în di-
plomaþia noastrã economi-
cã. Andrei Marga, noul

ministru de Externe, a declarat, ieri,
la întâlnirea anualã a consilierilor
economici din reþeaua de reprezen-
tare externã a Ministerului Econo-
miei, cã politica externã a României
va avea ca prioritãþi ºi atragerea
unor investitori puternici din þãrile
BRICS (þãri emergente, precum
Brazilia, Rusia, India, China ºi
Africa de Sud), pe lângã dezvolta-
rea relaþiilor economice cu þãrile
UE, aderarea la spaþiul Schengen ºi
gestionarea problemelor financiare
create de situaþia delicatã prin care

trece Grecia.
Domnia sa a subliniat

cã, pentru a trece cu
bine de aceastã perioa-
dã de instabilitate finan-
ciarã din Europa ºi din
întreaga lume, România
are nevoie sã întãreascã relaþii ºi
sã-ºi majoreze schimburile comer-
ciale cu þãrile BRICS: “Fondurile
europene ºi resursele interne nu mai
sunt suficiente pentru susþinerea
economiei. Aºa cã trebuie sã ne
întoarcem cu faþa cãtre þãrile BRICS,
care încã mai deþin resurse financia-
re importante. Trebuie sã accelerãm
relaþiile noastre economice cu Chi-
na, sã continuãm dialogul politic ca

sã trecem neîntârziat la concretiza-
rea proiectelor de investiþii din þara
noastrã, care au stârnit interesul
companiilor chineze. Cu India ne
propunem sã stabilim o cooperare
privilegiatã ºi trebuie întãrite fãrã
întârziere relaþiile cu Brazilia, o þarã
bogatã în resurse energetice”.

ALINA TOMA VEREHA
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Grigore Chiº: "Am solicitat BVB prelungirea

programului pânã la ora 23.00".

Cea de a VII-a Reuniune a consilierilor economici din reþeaua de
reprezentare externã a Ministerului Economiei (MECMA) a be-
neficiat, ieri, de prezenþa tuturor membrilor Birourilor de Repre-
zentare Comercial - Economicã, care îºi desfãºoarã activitatea
în peste 60 de þãri. Reuniunea a fost condusã de Daniel Chiþoiu,
ministrul Economiei, ºi de Lucian Isar, ministrul delegat pentru
Mediul de Afaceri. În deschiderea evenimentului, premierul Vic-
tor Ponta a declarat: “Este greu sã vinzi un produs – România –
care are în interior probleme de a se promova. Este greu sã con-
vingi, în aceastã perioadã, investitorii strãini cã România este un
tãrâm bun ºi stabil pentru investiþii. Eu sunt convins cã puteþi
face mai mult ºi vã rog sã înþelegeþi prezenþa dumneavoastrã în
alte þãri ca o sarcinã de a fi cu adevãrat exponenþii intereselor le-
gitime ale României. Guvernul pe care îl conduc este pro-busi-
ness, dedicat mediului de afaceri. Putem avea creºtere econo-
micã din zona privatã, nu publicã, iar la nivel global este o com-
petiþie acerbã pentru atragerea investitorilor”.

Nicolae Cintezã: Nu am primit
informaþii cã bãncile elene
ar fi retras bani din România
l Grecii ºi-au retras, într-o singurã zi, peste 700 milioane euro din depozite
l Ilie ªerbãnescu susþine cã bãncile greceºti nu mai pot sã þinã subsidiarele
din strãinãtate ca pânã acum ºi ar fi posibil sã le vândã sau sã le abandoneze
l Florin Georgescu, ministrul Finanþelor Publice: “Nu cred cã va fi nevoie de
banca punte”l BCE ºi-a redus la jumãtate finanþarea cãtre bãncile greceºti

G
recii au retras din bãnci,
în prima zi a acestei sãp-
tãmâni, peste 700 milioa-
ne de euro, potrivit unor

discuþii între Karolos Papoulias,
preºedintele statului elen ºi liderii
partidelor, anunþã Reuters. În cadrul
discuþiilor, preºedintele a transmis un
avertisment al Bãncii Centrale a Gre-
ciei, potrivit cãruia teama populaþiei

s-ar putea transforma în panicã.
Întrebat dacã retragerile de bani

din depozitele bãncilor elene au im-
pact asupra sistemului nostru bancar,
Nicolae Cintezã, directorul Direcþiei
de Supraveghere din Banca Naþiona-
lã a României (BNR), ne-a declarat
cã acest lucru nu ne afecteazã. În pri-
vinþa posibilitãþii ca instituþiile de cre-
dit greceºti sã scoatã bani din þara

noastrã, domnia sa ne-a precizat:
“Dacã bãncile-mamã retrag banii îna-
inte de termen sunt obligate sã mã
anunþe cu 48 de ore înainte, ca sã
calculez niºte indicatori prudenþiali. Nu
amprimitnicio informaþiepânãacum”.

Analistul economic Ilie ªerbãnes-
cu este de pãrere cã retragerile de
700 de milioane de euro din bãncile
greceºti într-o singurã zi nu reprezin-
tã mare lucru, faþã de cât au pierdut
instituþiile de credit de pe urma re-
structurãrii datoriei statului elen.
Domnia sa ne-a declarat: “Datoria
fiind tãiatã, instituþiile de credit gre-
ceºti au rãmas cu pierderi de circa 23
miliarde de euro. Bãncile elene au
primit de la Grecia, din împrumutul
contractat de la Fondul Monetar
Internaþional, 18 miliarde de euro.
Nu ºtiu dacã aceºti bani ajung la bãn-
cile din România”.

În situaþia în care s-ar produce un
colaps al instituþiilor de credit gre-
ceºti, acesta s-ar transfera ºi în þara
noastrã, însã ar depinde de hotãrârile
acþionarilor, în cazul fiecãreia dintre
bãnci, potrivit analistului economic.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

Consecinþele ieºirii Greciei din
zona euro sunt greu de estimat,
însã o astfel de situaþie ar putea
degenera uºor într-o “harababu-
rã”, declarã Christine Lagarde, di-
rectorul general al Fondului Mo-
netar Internaþional (FMI).
“Efectele colaterale, lanþul de
consecinþe care ar putea rezulta
din ieºirea Greciei din zona euro
sunt foarte greu de evaluat”, a
spuns Lagarde, într-un interviu
acordat postului TV France24.

Nicolae Cintezã


