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Barroso nu vrea
agenþie europeanã
de rating controlatã
de stat

Comisia Europeanã nu intenþionea-
zã sã susþinã crearea unui agenþii de
rating deþinutã de stat, spune
preºedintele Executivului de la Bru-
xelles, Jose Manuel Barroso. Domnia
sa a afirmat, luni, cã se opune creãrii
unei astfel de agenþii, însã a criticat
poziþia de oligopol manifestatã de
unele agenþii de profil, respectiv “pu-
terea excesivã” a acestora.

“Nu este treaba Comisiei sã cree-
ze agenþii de rating publice. Am pu-
tea avea probleme din cauza conflic-
tului de interese”, a declarat Barroso
într-o emisiune televizatã.

Standard & Poor’s
a plasat sub
supraveghere ratingul
“OTP Bank”

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s Ratings Services a
plasat sub supraveghere, cu implicaþii
negative, ratingurile de credit pe ter-
men lung ºi scurt “BBB-/A-3” ale
“OTPBank”, cea mai mare bancã din
Ungaria, informeazã un comunicat
de presã, conform Agerpres.

Decizia a fost luatã dupã ce, vineri,
agenþia a plasat sub supraveghere, cu
implicaþii negative, ratingurile
“BBB-/A-3” atribuite Ungariei pen-
tru datoriile pe termen lung, respec-
tiv pe termen scurt. În cazul în care
agenþia va retrograda Ungaria, atunci
ºi ratingurile “OTP Bank” vor fi re-
vizuite în scãdere.

V.R.

(continuare în pagina 2)

Zvonurile au umflat
din nou SIF-urile

l Ovidiu Marian: Deputaþii voteazã proiectul pe 22 noiembriel Volatilitatea nu atrage atenþia CNVM

P
ragul limitã de deþinere la
SIF-uri ar putea fi ridicat de
la 1% la 5%, sãptãmâna
viitoare, într-o ºedinþã a

parlamentarilor, dupã ce proiectul de
lege a primit avizul Comisiei de bu-
get-finanþe din Camera Deputaþilor,
sãptãmâna trecutã.

Informaþia, lansatã de Ovidiu Ma-
rian, senatorul care a fãcut propune-
rea legislativã, a agitat, ieri, spiritele
în piaþã. Acþiunile celor cinci socie-
tãþi de investiþii financiare au urcat
cu aproape 10% în jurul prânzului,
indicele BET-FI încheind ºedinþa cu
o apreciere de 6,06%, la 19.961,48
puncte, faþã de scãderi minore pentru
principalii indici BET ºi BET-C.

“Pe data de 22 noiembrie, proiec-
tul privind pragul SIF-urilor urmea-
zã sã fie discutat în plenul Camerei
Deputaþilor”, a declarat senatorul
Ovidiu Marian.

Deºi informaþia a apãrut în timpul
ºedinþei de tranzacþionare, iar de-a
lungul timpului discuþiile privind pra-
gul de deþinere au influenþat evoluþia
cotaþiilor pe piaþã, transferurile cu
cele cinci acþiuni SIF nu au atras aten-
þia Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, arbitrul pieþei de capital.

Bogdan Chetreanu, comisar
CNVM, ne-a declarat cã CNVM
încã nu a fãcut o analizã în acest scop
(n.r. a tranzacþiilor cu titluri SIF).

Domnia sa ne-a mai spus cã faptul cã
proiectul de lege urmeazã sã fie votat
pe 22 noiembrie este o informaþie
publicã.

Totuºi, pe site-ul Camerei Depu-
taþilor nu a fost publicatã încã agen-
da zilei de 22 noiembrie, iar repre-
zentanþii Camerei ne-au spus cã pro-
gramul ºedinþelor în plen se va face
public abia joi.

Senatorul PDL Ovidiu Marian a
propus, în 2009, eliminarea pragu-
lui de deþinere la SIF-uri, însã Se-
natul a impus o majorare a acestuia
la 5%.

Domnia sa este optimist cu privire
la trecerea proiectului de plen, sãp-
tãmâna viitoare, “dacã SIF-urile nu
îºi vor mai întinde tentaculele ºi dacã
vor renunþa la privilegii”. Ovidiu
Marian ne-a precizat cã majorarea

pragului la 5% este doar un prim pas,
în vederea renunþãrii la acesta.

Brokerii se aºteaptã ca, în urma ri-
dicãrii pragului, acþiunile SIF sã fie
mai atractive pentru fondurile de in-
vestiþii ºi fondurile de pensii.

Preºedinþii celor cinci societãþi au
însã obiecþii faþã de propunerea legis-
lativã.

Ioan Cuzman, preºedintele “SIF Ba-
nat-Criºana” (SIF1), ne-a declarat cã
proiectul nu este bun în forma actualã,
abþinându-se de la alte comentarii.

Petre Pavel Szel, preºedintele SAI
Muntenia, este de pãrere cã prin
creºterea pragului, investitorii nu
vor trãi mai bine mai mult de o lunã.

“Parlamentul nu are altceva de fã-
cut”, ne-a declarat domnia sa.

Preºedintele “SIF Moldova”
(SIF2), Costel Ceocea, considerã cã
“iniþiativa nu ar fi trebuit sã vinã din
partea Parlamentului, ci din partea
acþionarilor”.

CRÃIÞA SIMIONESCU

SIF “Transilvania”
a semnat vânzarea
acþiunilor BCR

Societatea de Investiþii Financiare
Transilvania (SIF 3) a semnat, luni, cu
“Erste Group Bank” documentele
pentru tranzacþiile privind valorifica-
rea pachetului de acþiuni deþinut de so-
cietate la Banca Comercialã Românã
(651.381.927 acþiuni, reprezentând
6% din capitalul social al bãncii), po-
trivit unui comunicat al SIF 3.

Tranzacþia urmeazã sã se realizeze
printr-un schimb de acþiuni ºi prin
plata în numerar. Astfel, SIF 3 va pri-
mi acþiuni “Erste Group Bank” în
schimbul a 515.104.687 acþiuni
BCR, la o ratã de schimb de 1 la
127,9583. Societatea urmeazã sã
primeascã numerar prin vânzarea
cãtre “Erste Group Bank” a
103.020.938 acþiuni BCR, la un preþ
de 1,0385 lei/titlu. De asemenea, SIF
“Transilvania” va primi numerar
prin vânzarea cãtre “Erste Group
Bank” a 33.256.302 acþiuni BCR,
emise în acest an, în urma încorporã-
rii profitului anului 2010, la un preþ
care a fost majorat de la 0,1 lei/acþiu-
ne la 0,5 lei/acþiune. (E.V.)

(continuare în pagina 2)

Randamentul obligaþiunilor
italiene, din nou peste 7%
l Spania ºi Belgia au vândut titluri sub
þinta stabilitã

Randamentul obligaþiunilor de
stat italiene cu maturitatea la zece ani
a revenit, ieri, la peste 7%, nivel con-
siderat nesustenabil de specialiºti.

Acesta a ajuns la 7,07% în prima
parte a zilei de ieri, dupã ce, în 9 no-
iembrie, atingea nivelul
maxim record de 7,48%.
În jurul orei 14.00, pe pia-
þa din Londra, randamen-
tul era de 6,92%, cu 22 de
puncte de bazã (0,22
puncte procentuale) mai mare decât
în ziua anterioarã.

Creºterea de ieri a randamentului
titlurilor italiene a venit în condiþiile
în care premierul desemnat Mario
Monti întâmpinã dificultãþi în nego-
cierile cu partidele politice privind
crearea noului Cabinet de la Roma.

Analiºtii aratã cã pe pieþele finan-
ciare este o crizã de încredere, inves-
titorii considerând cã zona euro nu e
capabilã sã-ºi rezolve problemele. În
aceste condiþii, bãncile ºi alþi investi-

tori îºi reduc deþinerile în obligaþiuni
guvernamentale europene.

Potrivit Bloomberg, fondul mu-
tual Global Sovereign Open din Ja-
ponia, aparþinând “Kokusai Asset
Management” Co., ºi-a vândut, pânã

la data de 10 noiembrie, întreaga de-
þinere în titluri italiene.

Randamente mari pentru
titlurile spaniole ºi belgiene

Spania a vândut, ieri, certificate
de trezorerie de 3,16 miliarde euro,
cu scadenþa la 12 ºi 18 luni, suma ob-
þinutã fiind sub þinta maximã avutã
în vedere de guvernul de la Madrid:
3,5 miliarde euro. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

Economia
a urcatcu4,4%,
în trimestrul trei
l Boc: Este cea mai
mare creºtere din ultimii
doi ani l Analiºtii:
Creºterea economicã din
acest an va fi peste 1,5%

Produsul Intern Brut (PIB) a
crescut în trimestrul al treilea
cu 1,9% (în termeni reali),

comparativ cu trimestrul anterior,
în timp ce faþã de aceeaºi perioadã
din 2010 avansul a fost de 4,4%
(serie brutã), potrivit primelor esti-
mãri ale Institutului Naþional de
Statisticã (INS).

În termeni ajustaþi sezonier,
creºterea economicã din perioada iu-
lie-septembrie a fost cu 4,5% mai
mare faþã de perioada similarã a anu-
lui trecut.

PIB a urcat, în primele nouã luni,
cu 2,7% comparativ cu perioada co-
respunzãtoare din 2010, pe serie
brutã ºi cu 2,6% pe serie ajustatã se-
zonier.

Premierul Emil Boc a declarat,
ieri, cã þara noastrã se aflã, în acest
an, pe graficul unei creºteri econo-
mice între 1,5% ºi 2%, asta fiind cea
mai mare creºtere din ultimii doi
ani. Domnia sa a adãugat cã datele
publicate ieri de INS demonstreazã
cã politica Guvernului, de investiþii
ºi creare de locuri de muncã, a fost
corectã.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 5)

FP - pierdere în trimestrul trei,
dar profit la nouã luni

Fondul Proprietatea (simbol FP) a
înregistrat, în trimestrul al treilea, o
pierdere netã neauditatã de 7,9 milioa-
ne de lei, faþã de un profit net de 60,1
milioane, înregistrat înaceeaºiperioadã
din 2010, potrivit raportului trimestrial
transmis Bursei de Valori Bucureºti.

În schimb, în primele nouã
luni,FParaportatunprofitnet
de 535,2 milioane de lei, cu
97,8%maimarefaþãdeaceeºi
perioadã a anului trecut.

Veniturile totale din acti-
vitatea curentã s-au majo-
rat, în primele nouã luni, cu 63,2%,
fiind de 595,87 milioane de lei, iar
cheltuielile au ajuns la 59,33 milioane
de lei, cu 27,9% mai mici comparativ
cu aceeºi perioadã din 2010.

Capitalurile proprii totale au fost,
în trimestrul trei, de 11.328,4 milioa-
ne de lei, mai mici cu 11,7% faþã de
trimestrul anterior, iar datoriile au
scãzut cu 190,8 milioane de lei
ajungând la 54,6 milioane. Datoriile
au scãzut în principal datoritã plãþii
dividendelor aferente anului 2010 ºi
a impozitelor asociate, conform ra-
portului trimestrial.

Principalii factori care au contri-
buit la pierderea înregistratã în ce
de-al treilea trimestru al acestui an
sunt lipsa veniturilor din dividende
ºi nivelul mai scãzut al veniturilor
din dobânzi, în comparaþie cu 2010.

Valoarea activului net (VAN), indi-
catorul cheie de performan-
þã al Fondului, a înregistrat,
la 30 septembrie, o valoare
de 14.616,2 milioane de lei
(în scãdere cu 9,9% faþã de
30 iunie 2011) sau 1,0902
lei/acþiune (în scãdere cu

7,2% faþã de iunie 2011).
Acþiunile FP au scãzut, ieri, cu

0,11%, la 0,4480 lei/titlu. Preþul titlu-
rilor FPa variat între 0,4450 ºi 0,4509
lei/titlu. Valoarea totalã a tranzacþiilor
a fost de 14,9 milioane de lei, fiind
schimbate 33,4 milioane de acþiuni.

Fondul Proprietatea a fost înfiinþat
de Guvernul României pentru des-
pãgubirea persoanelor ale cãror bu-
nuri au fost expropriate, în mod abu-
ziv, de regimul comunist.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Euro s-a depreciat cu 0,6% ieri,
la ora 10.32, pe piaþa din New
York, ajungând la 1,3556 dolari.

Primele Adunãri Extraordinare ale SIF-urilor au fixat pragul de deþinere la 0,1%, în mo-
mentul în care cele cinci Fonduri ale Proprietãþii Private (FPP) s-au transformat în Socie-
tãþi de Investiþii Financiare. Motivul pentru a fost fixat la aceastã limitã a fost teama
PDSR-ului (n.r. Partidul Democraþiei Sociale din Romînia) ca 30% din avuþia naþionalã
(cât fusese alocat celor cinci FPP-uri) sã ajungã în mâinile investitorilor strãini.

În urma unei Ordonanþe de Urgenþã, în anul 2005, pragul de deþinere a fost majorat
la 1%, însã proiectul nu a mai apucat sã intre în discuþie la Camera Deputaþilor, deºi
fusese aprobat de Senat. Conform proiectului, SIF-urile erau obligate sã modifice limi-
ta de la 0,1% la 1%, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanþei.

Opt bãnci cer
sprijinul UE
în disputa
cu Ungaria

Directorii a opt bãnci majore,
între care ºi “Erste Group”
din Austria, au cerut spriji-

nul Comisiei Europene (CE) în dis-
puta cu Ungaria privind legea care
le obligã sã accepte rambursarea an-
ticipatã a creditelor în valutã la cur-
suri de schimb sub nivelul pieþei,
ceea ce le va provoca pierderi sem-
nificative, transmite Reuters, potri-
vit Mediafax.

Bãncile au arãtat, într-o scrisoare
adresatã în 14 noiembrie comisaru-
lui pentru Piaþa Internã, Michel Bar-
nier, cã decizia autoritãþilor de la Bu-
dapesta este o “încãlcare flagrantã” a
drepturilor lor.

“Cerem Comisiei sã ia mãsuri ur-
gente ºi imediate pentru a opri încãl-
carea libertãþii fundamentale ºi prin-
cipiilor de bazã ale UE”, potrivit
scrisorii care a fost semnatã de direc-
torii generali sau financiari ai “Ba-
yern LB”, “Erste Group”, “Intesa
Sanpaolo”, KBC, “Raiffeisen Bank
International”, banca sa mamã “Rai-
ffeisen Zentralbank”, “Volksbank”
ºi “UniCredit”.

Rata de schimb fixã pentru piaþa
creditelor în valutã de 18,3 miliarde
de euro din Ungaria poate provoca
pierderi imediate de cel puþin 15%
pentru împrumuturile în euro ºi de
minim 25% în cazul celor în franci
elveþieni, la fiecare rambursare, po-
trivit textului.

(continuare în pagina 2)

Activul net -

1,0902
lei/acþiune.


