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V-am spus, doar,
cã vine criza!!!

Cum, care crizã? Pãi, n-a cã-
zut dowjones-ul cu vreo mie
ºi o sutã de puncte dintre

care 666 doar într-o zi, vinerea tre-
cutã? A cãzut! A cãzut, de
s-au zguduit pieþele de ac-
þiuni, din Asia ºi pînã în Eu-
ropa, mai sã sarã din þîþîni;
ba chiar ºi la Bucureºti a
deschis pe roºu, luni de di-
mineaþã... bursa, care va sã
zicã!!!! Mã uit la concetãþe-
nii mei: de vineri ºi pînã
astãzi se miºcã liniºtiþi, ca ºi cînd ni-
mic nu s-ar fi întîmplat. O þin langa
cu Dragnea, cu PSD-ul, cu SPP-ul,

cu justiþia, cu democraþia, cu Euro-
pa, cu salariile care cresc, chiar ºi
atunci cînd scad etc. Bîlciul
obiºnuit! Trãiesc pe altã lume, nu

aia în care s-a prãbuºit dowjo-
nes-ul ºi îmi vine sã strig oda-
tã cu Coana Efimiþa: “Leoni-
do! scoal’ cã-i foc, Leonido!”

Mã pune la punct Dumnea-
lui, bobocul...de: “Miþule,
nu-i nimica, ºtii cum eºti
dumneata nevricoasã, unde
am vorbit toatã seara de poli-

ticã, t-ei fi culcat ºi cu faþa-n sus ºi ai
visat cine ºtie ce”.

(continuare în pagina 6)
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“Isãrescu creºte
dobânzile la lei în
plinã crizã globalã”

(Interviu cu analistul economic Lucian Isar)

Reporter: Piaþa
americanãs-aprãbuºit
zilele acestea, din cau-
za vânzãrilor masive
de acþiuni. Cel mai
mare declin a avut loc
luni, Înacelaºi timpcu
instalarea noului
preºedinte FED.

Pieþele internaþionale au reacþio-

nat dupã piaþa americanã, înre-
gistrând scãderi. Cum comentaþi ce
se întâmplã în SUA ºi în întreaga
lume?

Lucian Isar: Pieþele de active fi-
nanciare nu merg doar într-o singu-
rã direcþie ºi este mai uºor de fãcut
bani pentru anumite tipuri de inve-
stitori, pe pieþe volatile. (A.S.)

(continuare în pagina 6)

Volatilitatea s-a întors
pe pieþele globale gata
de rãzbunare

Lunea Neagrã din 1987 a venit la
circa douã luni de la începerea
mandatului lui Alan Greenspan

la conducerea Federal
R e s e r v e . A t u n c i
indicele Dow Jones
Industrial Average
(DJIA) a scãzut cu 508
puncte, la un nivel aflat
cu 22,61% sub cel al
zilei precedente de
tranzacþionare.

Noul preºedinte, Jerome Powell,
are ghinion. Chiar în ziua depunerii

jurãmântului, pieþele americane s-au
prãbuºit fãrã un factor declanºator
aparent, dar pe fondul îngrijorãrii tot
mai evidente referitoare la evoluþia
dobânzilor ºi a inflaþiei.

Dupã o scãdere de aproape 1.600
de puncte a indicelui DJIA, în ultima
orã de tranzacþionare au apãrut, ca
printr-un miracol, cumpãrãtori agre-
sivi ºi s-a înregistrat o redresare de
circa 800 de puncte.

(continuare în pagina 6)
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