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Banca Angliei
recunoaºte erori în
cifrele privind
achiziþiile de
obligaþiuni britanice

Banca Angliei a redus aproape la
jumãtate cifrele privind achiziþiile de
obligaþiuni britanice, efectuate de in-
vestitorii strãini în luna martie, co-
rectând astfel informaþiile care arã-
tau, în mod surprinzãtor, un nivel re-
cord de interes chiar înainte de ale-
gerile din þarã.

Cumpãrãtorii strãini au investit
14,8 miliarde de lire sterline (22,5
miliarde de dolari) în obligaþiuni
britanice, în martie, potrivit bãncii
centrale, cu 13,4 miliarde de lire
sub nivelul anunþat la data de 1
mai.

Conform Bãncii Angliei, situaþia
a fost creatã de o eroare umanã ce
priveºte statisticile lunii februarie,
care a fãcut ca datele din martie sã
indice un nivel record al achiziþiilor
de obligaþiuni de cãtre investitorii
nerezidenþi în Marea Britanie.

Guvernatorul Bãncii Angliei,
Mark Carney, ºi colegii sãi s-au abþi-
nut de la comentarii publice înainte
de alegeri, limitând declaraþiile la
datele publicate de instituþie.

În februarie, investitorii interna-
þionali au cumpãrat obligaþiuni brita-
nice în valoare de 5,8 miliarde de
lire, în loc sã vândã obligaþiuni de
7,6 miliarde de lire, aºa cum anunþa-
se iniþial banca centralã. În consecin-
þã, datele din martie, privind achizi-
þiile de obligaþiuni de 28,2 miliarde
de lire, au fost eronate.
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Varoufakis, Grecia:
“Acordul cu creditorii va fi
realizat în urmãtoarele zile”
l Atena nu acceptã tãierea pensiilor

Ministrul elen de finanþe, Yanis
Varoufakis, anticipeazã cã Grecia va
ajunge la un acord cu creditorii sãi
internaþionali în urmãtoarele zile,
ceea ce va determina deblocarea
tranºei de care Atena are nevoie ur-
gentã pentru acoperirea obligaþiilor
sale financiare.

“Cred cã un acord va fi realizat în
urmãtoarele zile
sau sãptãmâni”, a
declarat ieri Varo-
ufakis, în cadrul unei conferinþe de-
sfãºurate la Bruxelles.

În prezent, divergenþele dintre
Grecia ºi creditorii sãi privesc refor-
ma pieþei muncii din þarã, însã nego-
cierile continuã. În acest sens, Ga-
briel Sakellaridis, purtãtorul de
cuvânt al Executivului elen a afir-
mat: “Atunci când negociezi, ar tre-
bui sã fie fãcute concesii de ambele
pãrþi (…) În mod cert, noi nu putem

tãia pensiile”.
Amintim cã autoritãþile de la Ate-

na au reluat sãptãmâna trecutã nego-
cierile cu creditorii, pentru debloca-
rea tranºei de 7,2 miliarde de euro pe
care Grecia o mai poate primi din
programul de sprijin financiar de
240 de miliarde de euro obþinut în
2010, de la Uniunea Europeanã ºi

Fondul Monetar
I n t e r n a þ i o n a l
(FMI).

Unele surse citate de agenþia Reu-
ters declarã cã Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) a majorat, miercuri, cu
douã miliarde de euro plafonul liniei
de finanþare de urgenþã (ELA) desti-
natã instituþiilor de credit elene.
Astfel, bãncile din Grecia pot acce-
sa, acum, fonduri totale de 78,9 mi-
liarde de euro. (V.R.)
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Brokerii se aºteaptã la performanþe
în creºtere în sectorul bancar
l Erste, BRD ºi Banca Transilvania au raportat rezultate foarte bune în
primul trimestru, considerã analiºtii l Cristina Boicu, Raiffeisen: “Profitul
primului trimestru pentru BRD ºi TLV a depãºit aºteptãrile analiºtilor cu
peste 20%” l Operaþiunile din Europa Centralã ºi de Est au contribuit cu
61,4% la rezultatul operaþional al Erste Group

Acþiunile bãncilor listate la
Bursa de Valori Bucureºti -
BRD, Banca Transilvania

(TLV), respectiv Erste Group (EBS)
au avut o evoluþie foarte bunã în luna
aprilie, investitorii anticipând rezul-
tate pozitive pentru primele trei luni
ale anului, excepþie fãcând Banca
Comercialã Carpatica (BCC), potri-
vit lui Nicu Grigoraº, Director De-
partament Tranzacþionare ºi Front
Office SSIF “Intercapital Invest”.

“Rezultatele pozitive s-au concre-
tizat în cazul BRD, TLV ºi EBS.
Investitorii care au anticipat corect
au început marcarea profiturilor,

astfel cã imediat dupã publicarea re-
zultatelor financiare, titlurile BRD ºi
TLV au avut câteva ºedinþe de corec-
þii”, ne-a spus domnia sa.

Banca Transilvania a raportat, pen-
tru primul trimestru, un profit brut de
177,19 milioane lei, în creºtere cu
43,4% faþã de trimestrul I 2014, în
timp ce BRD-Groupe Société Généra-
le a înregistrat, la 31 martie 2015, un
profit net consolidat de 140 milioane
lei, de 2,9 ori mai mare în comparaþie
cu primul trimestru al anului trecut.

A.A.

(continuare în pagina 3)

QE4 în America ºi QE2 în Europa?
Banca Centralã Euro-

peanã are nevoie ur-
gentã de specialiºti în

elaborarea mercurialelor pen-
tru obligaþiunile guvernamen-
tale din zona euro. Spre deo-
sebire de listele de preþuri din
fostele þãri socialiste, unde se
stabilea nivelul maxim, planificato-
rii bunãstãrii europene prin tipãrire
au nevoie de preþuri minime pentru
titlurile de stat.

Da, nevoia este acutã inclusiv
pentru obligaþiunile Germaniei,
care au înregistrat cea mai mare scã-
dere sãptãmânalã din ultimii 25 de
ani.

Randamentul obligaþiuni-
lor de 10 ani a crescut pânã
aproape de 0,75%, dupã atin-
gerea unui minim istoric de
0,05% la mijlocul lunii trecu-
te (vezi graficul 1).

În aceeaºi perioadã, randa-
mentul obligaþiunilor cu ma-

turitatea la 30 de ani a crescut cu
aproape un punct procentual ºi a
depãºit 1,32%.

Evoluþia preþului pentru obliga-
þiunile germane cu maturitatea în
2046 ilustreazã efectele deosebit de
negative ale noii tendinþe de creºtere
a costurilor de finanþare asupra titlu-
rilor cu venit fix ºi duratã mare (vezi

graficul 2).
De la un maxim de 158,95% din

valoare nominalã, înregistrat în 20
aprilie 2015, preþul titlurilor cu
ISIN-ul DE0001102341 a scãzut
pânã la 127,75%, ceea ce reprezintã
un declin de aproape 20%.

Conform estimãrilor de la Bank of
America Merrill Lynch, scãderea
preþului pentru obligaþiunile Germa-
niei cu maturitatea la 30 de ani din
ultimele douã sãptãmâni este echiva-
lentã cu pierderea randamentului din
ultimii 25 de ani, dupã cum scrie
Bloomberg.

(continuare în pagina 13)

THENJIWE ETHEL MTINTSO, AMBASADORUL
AFRICII DE SUD ÎN ROMÂNIA:

„Unite, femeile
au puterea sã schimbe
sistemul patriarhal”

F
emeile care doresc cu ade-
vãrat sã transforme societa-
tea în care trãim nu trebuie
sã confunde egalitatea de

gen cu patriarhatul, a declarat Exce-
lenþa Sa Thenjiwe Ethel Mtintso,
Ambasadorul Africii de Sud în
România, în cadrul celei de-a treia
ediþii a conferinþei Antreprenoriatul
feminin „Femeia la putere - o lume
mai bunã”, organizatã de Ziarul
BURSA, în parteneriat cu SkyTo-
wer Building, în cea mai înaltã clãdi-
re din þara noastrã.

Domnia sa a electrizat audienþa
formatã din peste 150 de femei an-
treprenor cu un discurs mobilizator,
în care a arãtat doamnelor cã oriunde
ar fi ºi orice activitate ar derula nu ar
trebui sã scape din vedere cã au de-a
face cu patriarhatul.

Thenjiwe Ethel Mtintso a expli-
cat: „Problema nu este cã femeile nu
au acces la afaceri sau femeile nu pot
fi lideri. Problema este reprezentatã
de modul în care funcþioneazã între-
gul sistem patriarhal în care trãim ºi
care este dominat de bãrbaþi.
«Duºmanul» nu este bãrbatul, ci
sistemul în sine. Acest sistem în care
suntem nãscuþi defineºte regulile de

organizare a societãþii. Scopul nu
este sã fim egalele bãrbaþilor ºi sã
fim absorbite de egalitatea de ºanse
cu bãrbaþii, ci sã schimbãm funda-
mental mentalitatea societãþii, astfel
încât sã fie respectate toate fiinþele
umane, indiferent de gen, religie sau
culoare. Nu este normal sã avem o
poziþie dominantã a cuiva într-o so-
cietate”.

Doamna ambasador a Africii de
Sud în România a amintit, în acest
context, experienþa femeilor din þara
sanatalã, careaumuncitdingreusã fie
egalele bãrbaþilor ºi sã fie integrate în
societatea patriarhalã, unele ajungând
chiar sã guste glumele misogine în ob-
sesia lor de a depãºi bãrbaþii în activi-
tatea pe care o derulau.

Thenjiwe Ethel Mtintso a oferit ºi
o statisticã la zi: „La nivel mondial,
peste 64% dintre lideri sunt bãrbaþi,
72% dintre antreprenori sunt bãrbaþi,
iar primii zece cei mai bogaþi oameni
sunt bãrbaþi.

ALINA TOMA VEREHA
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