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Acþiunile companiei
lui Berlusconi scad
dupã alegerile din
Italia

n Euro stagneazã

Acþiunile grupului italian
“Mediaset” SpA, al lui Sil-
vio Berlusconi, au consem-

nat o scãdere importantã ieri, la Bursa
din Milano, dupã anunþarea rezultate-
lor alegerilor parlamentare de dumini-
cã, în care partidele eurosceptice ºi de
extremã dreapta au înregistrat o victo-
rie istoricã.

Potrivit rezultatelor parþiale, Miºca-
rea 5 Stele (antisistem) a devenit pri-
mul partid al þãrii, cu 32% din voturi,
iar coaliþia formatã din Forza Italia a
lui Silvio Berlusconi ºi Liga lui Matteo
Salvini (extrema dreaptã) - circa 37%,
mult peste rezultatul obþinut de Parti-
dul Democrat (centru-stânga) al lui
Matteo Renzi (19%). Cu toate acestea,
Silvio Berlusconi a pierdut pentru
prima datã poziþia de lider al Dreptei.

Liderul Miºcãrii 5 Stele, Luigi Di
Maio, a revendicat ieri dreptul de a al-
cãtui un guvern.

În acest context, titlurile “Media-
set” au pierdut 6% pe piaþa din Milano,
la ora localã 16.15, atingând 2,92 euro.

Situaþia din Italia nu a influenþat di-
namica euro. Dacã în prima parte a zi-
lei, moneda unicã nu pierduse nici
0,1% faþã de dolar, în a doua parte a zi-
lei de ieri, aceasta avea un curs de
1,2315 dolari, în scãdere cu numai
0,02% faþã de vineri.

V.R.

2 lei

SENATORUL ZAMFIR REACÞIONEAZÃ LA AFIRMAÞIILE DIRECTORULUI DE STABILITATE DIN BNR:

“Lipsa de profesionalism a
angajaþilor BNR mã îngrozeºte"

l Eugen Rãdulescu, pe Facebook: “Dacã cumva legile pe care le-a produs Zamfir ajung sã intre în
vigoare, economia României va intra în colaps în câteva luni” l Dupã ce plafonarea dobânzilor ºi
retractul litigios au fost adoptate de Senat, astãzi urmeazã sã intre în dezbatere proiectele senatorului
Zamfir care privesc leasingul ºi titlul executoriu al contractelor de credit

Senatorul PNL Daniel Cãtãlin
Zamfir se aratã deranjat de afir-
maþiile pe care unii angajaþi ai

Bãncii Naþionale a României (BNR) le
fac la adresa parlamentarilor, men-
þionând: “Lipsa de profesionalism a an-
gajaþilor BNR mã îngrozeºte”.

Astfel, liberalul reacþioneazã la
ceea ce Eugen Rãdulescu, directorul
Direcþiei de Stabilitate din cadrul Bãn-
cii Centrale, a scris pe Facebook, în ca-
drul unor conversaþii. Fãcând referire

la Legea dãrii în platã ºi la proiectul de
lege care limiteazã dobânzile credite-
lor ipotecare la cel mult de 2,5 ori rata
dobânzii cheie ºi pe cele la împrumu-
turile de consum la 18%, ambele ini-
þiate de Daniel Zamfir, Eugen Rãdules-
cu a precizat: “Marja bãncii cuprinde ris-
cul de credit ºi profitul acesteia, riscul de
credit are mai multe componente.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

SUA: “Nu vom excepta
nicio þarã la aplicarea
taxelor vamale pentru oþel
ºi aluminiu”
l UE, care pregãteºte represalii vamale pentru
SUA, poartã discuþii cu þãri care vor fi afectate de
taxele propuse de americani: Japonia, Canada,
Brazilia ºi Turcia lMinistrul german al
Economiei: “Preºedintele Trump doreºte sã joace
un joc pe care nimeni nu îl poate câºtiga”

Unul dintre consilierii de top ai
preºedintelui american Do-
nald Trump a declarat, re-

cent, cã SUA nu vor face nicio excep-
þie în privinþa aplicãrii taxelor vamale
stabilite pentru importurile de oþel ºi
aluminiu, chiar dacã UE pregãteºte
mãsuri cu titlu de represalii, potrivit
ft.com.

Amintim cã, joi, Trump a anunþat cã

va impune tarife de 25% pentru impor-
turile de oþel ºi de 10% pentru cele de
aluminiu. Informaþia a provocat scã-
derea preþurilor acþiunilor companiilor
din domeniu, investitorii pregãtin-
du-se pentru posibilitatea declanºãrii
unui rãzboi comercial.

A.V.

(continuare în pagina 2)

Se îndreaptã ºeful Federal Reserve
cãtre bãtãlia sa de la Little Bighorn?

George Armstrong Custer, lo-
cotenent-colonel în Regi-
mentul al 7-lea de cavalerie

al armatei americane ºi veteran al
Rãzboiului Civil, nu s-a îndoit nicio
clipã, la cei 36 de ani ai sãi, de rezulta-
tul rãzboiului împotriva indienilor.

Încrederea prematu-
rã i-a fost fatalã în bãtã-
lia de la Little Bighorn
din Montana, unde lup-
tãtorii din triburile Sio-
ux, sub conducerea cã-
peteniei Crazy Horse,
au obþinut o mare victo-
rie.

De atunci, “ultima
redutã a lui Custer” a devenit o expre-
sie sinonimã cu înfrângerea sigurã, pe
fondul unei încrederi nerealiste în

forþele proprii ºi a subestimãrii adver-
sarului.

Recent, comparaþia a fost fãcutã de
Paul Tudor Jones, un renumit manager
al fondurilor de hedging din ultimii 30
de ani, în cadrul unui interviu acordat
analiºtilor de la Goldman Sachs, care
l-au publicat într-o analizã pentru
clienþi, preluatã de Financial Times ºi
Bloomberg.

În rolul lui Custer a fost “distribuit”
noul preºedinte al Federal Reserve, Je-
rome Powell.

“În partea stângã a câmpului de bã-

tãlie se aflã acþiunile companiilor – in-
dicii S&P 500, Russell, Nasdaq – care
au crescut, relativ la performanþa eco-
nomiei, pânã la cel mai ridicat nivel nu
doar din istoria SUA, ci din istoria lu-
mii”, a declarat Tudor Jones, dupã
cum scrie Financial Times.

Apoi, “în mijloc avem armata credi-
tului corporate, de asemenea mai mare
decât oricând relativ la dimensiunea
economiei”, care acum “este relativ
docilã”, însã “poate fi mortalã când
este supusã stresului”.

(continuare în pagina 2)

Preºedintele BVB se comparã cu
americanii numai când îi convine
l Lucian Anghel: “Piaþa de capital din România a rezistat excelent la cea
mai mare corecþie a burselor americane din ultimul deceniu” l ªeful BVB
uitã cã, în a doua jumãtate a anului trecut, BVB scãdea cu graþie, în ciuda
creºterilor de la americani

Preºedintele Bursei de Valori Bucu-
reºti Lucian Anghel s-a umflat, din
nou, în pene, gãsind de cuviinþã sã se
compare tocmai cu americanii,
punând lupa pe primele douã luni ale
anului, o perioadã care sã îl avantaje-
ze, ºi ignorând complet a doua parte a
anului trecut când americanii creºteau,
iar BVB scãdea cu graþie.

“Piaþa de capital din România a re-
zistat excelent la cea mai mare corecþie
a burselor americane din ultimul dece-
niu, a declarat Lucian Anghel,
preºedintele Consiliului de Admi-
nistraþie al Bursei de Valori Bucureºti,
într-un comunicat care prezintã per-
formanþele pieþei locale, în primele

douã luni ale anului.
Bursa de Valori Bucureºti a anunþat,

ieri, cã a înregistrat în primele douã luni
din acest an un avans de 9%, dupã ce in-
dicele BET, principalul indice al pieþei
de capital locale, a închis luna februarie

la un nivel de 8.452 de puncte, a doua
cea mai mare valoare de închidere înre-
gistratã de BETîn perioada ianuarie-fe-
bruarie din acest an. Avansul consem-
nat de bursa de la Bucureºti este cel mai
mare din rândul indicilor principali ai
pieþelor de capital din Uniunea Euro-
peanã, potrivit datelor Reuters, se mai
aratã în comunicatul BVB.

Da, putem spune cã BVB a avut
douã luni bunicele.

Dar, dacã tot vrei sã te compari cu
americanii, deºi este de tot râsul, poate
ar trebui sã îþi lãrgeºti optica.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

“Starea de spirit este acum euforicã, dar situaþia
nu este sustenabilã”.

PAUL TUDOR JONES

CÃLIN

RECHEA

Sãptãmânã de foc
pentru conducerea
PSD
l Gabriela Firea: “Consider cã este o sinucidere
politicã faptul cã în PSD sunt frãmântãri care nu
au nicio motivaþie clarã”l Dragnea: “Preºedintele
executiv, secretarul general ºi vicepreºedinþii
PSD vor fi aleºi la Congres” l Dragnea:
“Probabil cã trebuie sã cer susþinere ºi prin Asia”

Partidul Social Democrat a înce-
put sãptãmâna în fierbere, Li-
viu Dragnea, liderul partidului,

anunþând, ieri, cã, preºedintele execu-
tiv PSD, secretarul general ºi vice-
preºedinþii vor fi aleºi la Congresul
din 10 martie, dar cã pentru el însuºi
nu va cere un vot de reconfirmare.

Liviu Dragnea a explicat, ieri, cã
vor fi câte doi vicepreºedinþi pentru
fiecare regiune, un bãrbat ºi o femeie,
astfel cã vor fi în total opt bãrbaþi ºi opt
femei în aceste funcþii. Alegerea vice-
preºedinþilor pe regiuni a adus multe
nemulþumiri în PSD, întrucât liderii
s-au considerat nedreptãþiþi.

Întrebat dacã simte cã existã în par-

tid o tabãrã împotriva lui, preºedintele
PSD, Liviu Dragnea, a declarat cã s-a
sãturat sã se tot vorbeascã despre asta,
amintind cã toate organizaþiile judeþe-
ne ale PSD au dat rezoluþii cã îl susþin.
Ironic, Liviu Dragnea a declarat cã,
dacã nici Congresul nu va fi suficient
sã demonstreze cã are susþinere, atunci
poate va cere sprijin în Asia.

Surse politice susþin cã, deºi Liviu
Dragnea vrea sã lase impresia cã este
liniºte în PSD, totuºi, conducerea parti-
dului este în fierbere, fiind nemulþumitã
de anumite decizii ale liderului PSD.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Preºedintele PNL, Ludovic Orban,
achitat în dosarul de corupþie
lOrban: “Încrederea mea în justiþie s-a dovedit corectã”

Preºedintele PNL, Ludovic Orban,
a fost achitat în dosarul în care a fost
acuzat de folosire a influenþei în sco-
pul obþinerii unor foloase necuvenite
pentru cã i-ar fi cerut omului de afaceri
Tiberiu Urdãreanu 50.000 de euro,
pentru finanþarea campaniei sale elec-
torale pentru Primãria Capitalei. Deci-
zia a fost pronunþatã, ieri, de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) ºi
este definitivã.

Ludovic Orban a declarat, ieri, cã

ultimii doi ani, de când a fost deschis
pe numele sãu dosar penal pentru fapte
de corupþie ºi pânã la achitarea sa defi-
nitivã, au reprezentat o încercare grea
pentru el ºi pentru familia sa, însã a su-
sþinut încã de la început cã este nevino-
vat. Orban a afirmat cã încrederea sa în
justiþie s-a dovedit corectã ºi cã decizia
de a se retrage din toate funcþiile de
conducere din partid ºi din cursa pen-
tru Primãria Capitalei a fost corectã,
pentru cã „aºa este normal pentru orice

þarã în care existã domnia legii”.
Liderul PNL a adãugat cã în niciun

moment nu a atacat în vreun fel siste-
mul de justiþie sau Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA) ºi nici nu s-a pre-
zentat cu bodyguarzi la audiere,
fãcând aluzie la liderul PSD Liviu
Dragnea, care a fost însoþit de jandar-
mi la DNA, când a fost audiat.

I.P.

(continuare în pagina 3)


