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China a declanºat
panica

Bursele din China s-au prãbuºit,
ieri, dupã ce autoritãþile de Beijing
nu au luat, peste weekend, mãsuri de
sprijin, aºa cum sperau investitorii,
în urma scãderilor de 11% de sãp-
tãmâna trecutã.

Indicele Shanghai Composite a
cãzut cu 8,5%, ºtergând întregul
câºtig din acest an, în timp ce Shen-
zhen Composite a pierdut 7,7%.

Declinul de ieri a fost numit
“Black Monday” (Lunea neagrã), pe
fondul creºterii îngrijorãrilor cã
avansul economiei chineze ar putea
încetini semnificativ, la care s-a adã-
ugat o ieftinire a mãrfurilor la mini-
mul ultimilor ºase ani.

Naeem Aslam, chief market
analyst la Ava Capital Markets, a co-
mentat pentru Reuters decizia auto-
ritãþilor chineze sã nu intervinã în
sprijinul pieþelor: “Din pãcate, nu a
fost decât dezamãgire, iar frica in-
vestitorilor s-a transformat în furie în
aceastã dimineaþã (n.r. ieri), aºa cã au
decis sã îºi lichideze poziþiile”.

Toatã lumea vrea sã ºtie ce va face
guvernul chinez în continuare ca sã
protejeze bursele ºi sã restabileascã
încrederea în economie.

Mulþi au sperat cã banca centralã
va reduce dobânzile ºi va injecta un
dram de încredere în pieþe, dupã ce
intervenþia anterioarã a Beijingului –
fondurilor de pensii li s-a permis sã
investeascã în piaþã – nu a reuºit sã
calmeze investitorii.

Potrivit The Guardian, panica de
pe pieþe aratã cã investitorii îºi pierd
încrederea în abilitatea bãncilor cen-
trale sã þinã “trenul” pe ºine.

Jasper Lawler, de la CMC Mar-
kets, explicã: “Banca Popularã a
Chinei a eºuat spectaculos sã stimu-
leze economia chinezã; revenirea
Europei, în ansamblu, se bazeazã pe
un euro mai slab, care tocmai a fost
subminat de deprecierea yuan-ului
ºi de revenirea înceatã a economiei
SUA, în ciuda stimulentelor enorme
(dobânzi ultra-scãzute ºi cumpãrãri
de obligaþiuni prin programul de re-
laxare cantitativã)”.

Aceste intervenþii au dus la creºte-
rea burselor la niveluri record în ulti-
mii ani, dar nu au rezolvat proble-
mele economiei gobale.

Potrivit Bloomberg, crahul bur-
sier a ºters 5 trilioane de dolari de pe
bursele globale, în aceastã lunã.

“Astãzi (n.r. ieri) toatã lumea pare
sã-ºi lichideze poziþile, este panicã ºi
nu mai existã alegere raþionalã”,
spune Michael Woischneck, de la
“Lampe Asset Management
GmbH”, adãugând: ”Nu va exista o
revenire astãzi. Americanii vor con-
tinua presiunea pe vânzare pusã de
europeni, ceea ce va duce pieþele ºi
mai jos”

Didier Duret, chief investment of-
ficer la ABN Amro, descrie situaþia
drept o “panicã macro generatã de
China”. Acesta a spus, potrivit Reu-
ters, cã volatilitatea va persista pânã
vom vedea date mai bune sau o ac-
þiune politicã puternicã spre relaxare
monetarã.

Indicele regional MSCI Asia-Pa-
cific al pieþelor asiatice fãrã Japonia
a scãzut ieri cu 5,1%, cel mai mic ni-
vel din ultimii trei ani.

La Hong Kong, indicele Hang
Seng a scãzut cu 5,06%, iar Nikkei
Stock Average al bursei din Tokyo
s-a depreciat cu 4,6%.

Indicele bursei din Filipine s-a
prãbuºit ieri cu peste 7%, la minimul
ultimelor 14 luni, pe fondul panicii
globale, în timp ce indicele austra-
lian ASX 200 a închis ºedinþa în scã-
dere cu 4%, în cea mai rea zi din ulti-

mii patru ani.
Pentru a creºte competivitatea ex-

porturilor, autoritãþile chineze au de-
cis în urmã cu douã sãptãmâni sã de-
valorizeze yuanul, luând prin sur-
prindere pieþele. n

Acþiunile indiene –
cea mai proastã zi,
din 2009

Totodatã, acþiunile indiene au avut
cea mai rea zi din ultimii ºase ani.
Cele mai mari companii de mãrfuri
s-au confruntat cu vânzãri masive,
Tata Steeel Ltd ºi Reliance Industries
suferind deprecieri masive. n

”Efectul bulgãrelui de
zãpadã” pe pieþele
europene

Aversiunea la risc a contagiat Eu-
ropa, de la primele ore de tranzacþio-
nare, acþiunile marcând scãderi ma-
sive.

Mark Ward, head of execution tra-
ding la Sanlam Securities, a explicat
cã asistãm la un “efect al bulgãrelui
de zãpadã”, apelurile în marjã
punând presiune pe poziþii ºi forþând
vânzãrile: “Fiecare ordin a fost o
vânzare, astãzi (n.r. ieri), aºa cã, în
mod clar oamenii cred cã nu am atins
încã fundul”. n

Bursa londonezã,
în picaj

Indicele blue chips FTSE 100 scã-
dea, ieri, la ora 13.54 GMT, cu 5,8
puncte, atingând la cel mai redus
nivel din 2012 ºi îndreptându-se
cãtre cea mai rea zi din septembrie
2011. În acelaºi timp, indicele pa-
neuropean FTSEurofirst 300 scãdea
cu 7,2%.

FTSE 100 a înregistrat vineri cea
mai mare scãdere sãptãmânalã din
acest an ºi are, acum, zece ºedinþe
consecutive de scãdere, cea mai lun-
gã perioadã de declin din 2003.

Sectorul minier a condus depre-
cierile, scãzând cu 9%, la minimul
din 2009, pe mãsurã ce situaþia Chi-
nei a afectat preþurile mãrfurilor.

Glencore ºi Anglo American au
picat la noi minime istorice, în timp
ce companiile petroliere Premier Oil
ºi Tullow Oil au scãzut cu 11, respec-
tiv 14%.

Economia Marii Britanii este vul-
nerabilã la ºocurile internaþionale, a
declarat luni ministrul britanic de Fi-
nanþe, George Osborne, pe fondul
declinului burselor la nivel mondial,
transmite Bloomberg.

“Toatã lumea este îngrijoratã de
situaþia pieþelor financiare asiatice.
Vreau sã reamintesc cã nu suntem
imuni la ceea ce se întâmplã în
lume”, a spus Osborne, dupã o
întâlnire la Helsinki cu omologul sãu
Alexander Stubb.

“În mod evident autoritãþile chi-
neze fac tot posibilul pentru a stabili-
za pieþele”, a adãugat Osborne, care
a arãtat cã situaþia scoate în evidenþã
importanþa ca alte þãri sã “îºi pãstre-
ze ordinea în casã”.

Ministrul britanic a precizat: “Nu
ºtii de unde va veni urmãtoarea cri-
zã, unde va apãrea urmãtorul ºoc.
Marea Britanie are o economie foar-
te deschisã, probabil cea mai deschi-
sã dintre economiile mari, ºi suntem
afectaþi de ceea ce se întâmplã, fie cã
sunt probleme în zona euro, fie pro-
bleme pe pieþele asiatice".

La jumãtatea zilei de ieri, indicele
german DAX avea o scãdere de
3,13%, indicele francez CAC - de

-3,38%, iar indicele italian -3,5%.
Spre închiderea pieþelor, FTSE

ºi-a mai revenit, reducând scãderea
la 3,5%, dupã ce ajunsese la –5%.n

Wall-Street, în cãdere
liberã, la deschidere

Piaþa americanã Wall Street a
deschis în scãdere puternicã ºedinþa
de ieri, indicele Dow Jones pierzând
peste 1.000 de puncte.

Dow Jones nu a pierdut niciodatã
mai mult de 800 de puncte într-o zi.

Tranzacþiile futures pe indicele
Nasdaq, S&P ºi Dow au fost oprite,
pentru scurt timp, înainte de deschi-
derea pieþei, o mãsurã luatã de burse
pentru a reduce volatilitatea ºi pentru
a oferi investitorilor timp sã procese-
ze informaþiile.

Dupã vânzãtile masive de ieri, in-
dicii S&P 500 ºi Nasdaq Composite
au trecut la corecþii, alãturându-se
Dow Jones, care a trecut în teritoriul
corecþiilor, vineri, potrivit The Tele-
graph.

Se considerã cã un indice trece în
teritoriul corecþiilor atunci când sca-
de cu 10 procente de la maxiumul ul-
timelor 52 de sãptãmâni.

La deschiderea de ieri, Indicele
Industrial Dow Jones a coborât cu
4,9%, S&P500 cu 4,7%, iar Indicele
Compozit Nasdaq cu 5,1%.

Dow Jones a consemnat în prime-
le tranzacþii o scãdere de peste 6%,
pentru S&P 500 declinul maxim a
fost de 5%, iar pentru Nasdaq de cir-
ca 8%, potrivit portalului Market-
Watch.

Potrivit The Telegraph, pieþele
ºi-au revizuit aºteptãrile pentru
creºterea dobânzii Federal Reserve,
pentru prima datã în nouã ani, proba-
bilitatea scãzând la 30 %, faþã de
50%, sãptãmâna trecutã.

Dupã momentele de scãdere, indi-
cele Dow ºi-a revenit serios, pe mã-
surã ce investitorii au considerat cã
existã oportunitãþi de cumpãrare,
ajungând la o scãdere de numai
2,4%. n

Preþul petrolului -
minimul ultimilor ºase
ani ºi jumãtate

Petrolul Brent, de referinþã de
Londra, precum ºi WTI, cel de refe-
rinþã pe piaþa americanã, au atins ieri
minimul ultimilor ºase ani ºi jumãta-
te, coborând sub pragul de 45 de do-
lari per baril, respectiv 40 de dolari,
în condiþiile în care investitorii sunt
îngrijoraþi cã încetinirea economiei
chineze va conduce la o cerere mai
micã de petrol pe fondul supraofertei
globale, transmite Reuters.

Cotaþia petrolului Brent cu livrare
în octombrie era în declin cu 1,08
dolari, pânã la 44,38 dolari pe baril,
dupã ce anterior a atins un minim de
44,24 dolari, cel mai redus nivel din
martie 2009. De asemenea, cotaþia
þiþeiului West Texas Intermediate, de
referinþã pe piaþa americanã, se apro-
pia de 39 de dolari, cel mai redus ni-
vel înregistrat dupã luna februarie
2009, potrivit Agerpres. Pe lângã pe-
trol, ºi alte materii prime au atins luni
noi valori minime, pe fondul îngrijo-
rãrilor cã o încetinire severã în China
va trage în jos ºi alte economii din re-
giune, ceea ce va duce la reducerea
consumului de energie ºi materii pri-
me. Indicele Bloomberg, ce regru-
peazã 22 de materii prime, a scãzut
ieri cu 1,7%, pânã la 86.3542 puncte,
cel mai redus nivel înregistrat dupã
luna august 1999.

În schimb, cotaþia aurului era rela-
tiv stabilã, metalul galben benefi-
ciind de statutul sãu de valoare de re-

fugiu în perioade de turbulenþã. În
cursul tranzacþiilor derulate luni
dupã amiaza la Singapore, uncia de
aur era în scãdere uºoarã cu 0,2%
pânã la 1.158,10 dolari. n

Deutsche Bank:
“Declinul pieþelor de
capital este foarte
serios”

Declinul pieþelor de capital la nivel
mondial este foarte serios ºi va înrãu-
tãþi perspectivele de creºtere economi-
cã, a declarat Henning Gebhardt, di-
rector la divizia de management al ac-
tivelor la Deutsche Bank, transmite
Bloomberg, potrivit Mediafax.

“Ne aºteptãm la unele ajustãri ale
perspectivei de creºtere a economiei
mondiale, în special din cauza
creºterii mai slabe pe pieþele emer-
gente. Preþul scãzut al petrolului ºi
modificarea perspectivei economice
vor crea o nouã rundã de reduceri ale
profiturilor”, considerã Gebhardt. n

Iranul îºi va majora
“cu orice preþ”
producþia de petrol

Iranul intenþioneazã sã-ºi majore-
ze “cu orice preþ” producþia de pe-
trol, pentru a-ºi apãra cota de piaþã, ºi
se alãturã apelurilor pentru organiza-
rea unei reuniuni de urgenþã a Orga-
nizaþiei Statelor Exportatoare de Pe-
trol (OPEC), pentru a susþine preþul
þiþeiului, a declarat ieri ministrul ira-
nian al Petrolului, Bijan Namdar
Zanganeh, transmite Bloomberg,
potrivit Agerpres.

“Ne vom majora producþia de pe-
trol cu orice cost ºi nu avem nicio altã
alternativã. Dacã Iranul nu îºi majo-
reazã imediat producþia de petrol, ne
vompierde cota de piaþã pentru totde-
auna”, a apreciat Bijan Namdar Zan-
ganeh, adãugând cã Teheranul este în
favoarea organizãrii unei reuniuni de
urgenþã a OPEC, înaintea urmãtoarei
reuniuni ministeriale programatã a
avea loc la începutul lunii decembrie.
“Iranul sprijinã ideea unei reuniuni de
urgenþã a OPEC, care ar fi eficientã în
stoparea declinului preþului petrolu-
lui”, a spus Bijan Namdar Zanganeh.

Iranul avea a doua mare producþie
de petrol din rândul OPEC, înainte
de intrare în vigoare a sancþiunilor
occidentale în luna iulie 2012. O se-
rie de mari companii petroliere
precum BP Plc ºi Royal Dutch Shell
Plc s-au arãtat interesate sã dezvolte
vastele rezerve de petrol ale Iranului,
care la nivel mondial ocupã locul al
patrulea, dupã ridicarea sancþiunilor.

Potrivit analiºtilor, OPEC conti-
nuã sã pompeze pe piaþã o cantitate
de petrol apropiatã de nivelul record,
în pofida faptului cã piaþa mondialã
este supraaprovizionatã. Barclays
Plc estimeazã cã în luna iulie OPEC
a produs o cantitate de petrol de
aproximativ 32,1 milioane barili pe
zi, iar Arabia Sauditã va continua sã
producã o cantitate de aproximativ
10 milioane de barili pe zi. În
schimb, Iranul a produs în luna iulie
o cantitate de 2,85 milioane barili pe
zi, faþã de 3,6 milioane barili pe zi la
finele lui 2011. n

Indicele bãncilor de
la bursa greacã, în
picaj cu 20%

Bursa din Atena a înregistrat una
dintre cele mai mari pierderi, în
ºedinþa de ieri, trasã în jos de scãde-
rile acþiunilor bancare.

În jurul orei 3, ieri, indicele secto-
rului bancar cobora cu 20%, iar pe
parcursul zilei Bursa din Atena a
pierdut pânã la 10%.

Analiºtii greci considerã cã pieþele
nu subestimeazã riscul unor alegeri
anticipate, întrucât sonsajele nu au
estimat corect rezultatele referendu-
mului din iulie.

Pieþele nu reuºesc sã prezicã cum
va arãta ziua de dupã alegeri,
întrucât pot apãrea dinamici impre-
vizibile. n

Debandada de la
burse a ºters 182
miliarde de dolari din
averea miliardarilor

Degringolada de pe pieþele globa-
le a ºters 182 miliarde de dolari (116
miliarde de lire) din averile celor mai
bogaþi 400 de miliardari, potrivit
unei analize Bloomberg, citatã de
The Independent.

Sãptãmâna trecutã, pierderile de
pe pieþe au fost determinate de teme-
rile cã economia Chinei îºi va înceti-
ni creºterea, astfel cã indicii FTSE
100 ºi Dow Jones au ajuns în terito-
riul corecþiilor, coborând cu peste
10% de la maximele anului.

Cel mai mare pierzãtor în dolari a
fost Warren Buffett, al treilea cel mai
bogat al lumii, care ºi –a vãzut ºterse
3,6 miliarde de dolari din avere, sãp-
tãmâna trecutã, potrivit Indicelui
Miliardarilor al Bloomberg. Acþiu-
nile companiei Berkshire Hathaway
au scãzut cu peste 5 %.

Deþinerile lui Ivan Glasenberg,
ºeful Glencore, au coborât cu 237 mi-
lioane de dolari, în ultima sãptãmânã,
în timp ce acþiuniole gigantului au
atins un minim record, vineri.

Averea netã colectivã a celor 400
de miliardari urmãriþi de Bloomberg
este de 3,98 trilioane de dolari.

Analiºtii au atras atenþia cã scãde-
rile dramatice trebuie puse în con-
text, mai ales când vine vorba despre
valoarea investitorilor, Buffet fiind
cunoscut pentru faptul cã are deþineri
pe termen lung.

“Deºi 182 miliarde de dolari este o
sumã mare, pentru ei (n.r. miliardari),
pierderea este fracþionalã”, a spus
John Collins, wealth manager la
Aspiriant. Acesta a adãugat: “O sãp-
tãmânã ca aceasta te face sã te simþi
rãu, dar când faci un pas înapoi ºi
priveºti imaginea de ansamblu, vezi
cã nu este nicidecum un dezastru”.n

Euro atinge maximul
ultimelor 6 luni faþã
de dolar

Euro a urcat luni la maximul ulti-
melor ºase luni ºi jumãtate, iar yenul
la cel mai ridicat din ultima lunã ºi
jumãtate în raportul cu dolarul, in-
vestitorii renunþând la activele con-
siderate riscante în favoarea unor
plasamente mai sigure, din cauza
perspectivei de încetinire a econo-
miei chineze.

Astfel, euro ºi yenul japonez s-au
apreciat, ieri, faþã de dolar înainte de
deschiderea bursei din SUA, titreazã
The Telegraph. Moneda unicã a ur-
cat la 1,17 dolari pentru un euro. Faþã
de yen, dolarul a ajuns la un minim
istoric din perioada post – crizã.

Jeremy Cook, economist-ºef la
World First, se aºteaptã la noi vânzãri
în masã ale investitorilor, care au in-
trat deja în panicã ºi care se roagã ca
Beijing-ul sã intervinã cu noi stimu-
lente monetare. El a declarat: „În
ceea ce priveºte pieþele emergente ºi
monede de schimb pentru mãrfuri,
imaginea de acum îmi aminteºte de o

scenã într-un film în care un om sin-
guratic trece cu o roabã pe un drum,
sunã dintr-un clopoþel ºi implorã oa-
menii din sat sã-ºi scoatã afarã mor-
þii. Orice este legat de mãrfuri sau
pieþe emergente a fost pus la pãmânt
de minime record, iar investitorii
s-au refugiat în euro, yen ºi franc”.
Analistul considerã cã este posibil sã
mai vinã un val de panicã cu lichidãri
de poziþii în urmãtoarele 24 de ore.

Indicele dolarului, care mãsoarã
performanþa monedei americane
faþã de ºase monede majore, este în
declin cu 0,7%, la cel mai redus nivel
din ultimele douã luni, din cauza
aºteptãrilor în scãdere ale investi-
torilor ca Rezerva Federalã (Fed)
americanã sã înceapã creºterea
dobânzilor în septembrie, relateazã
Reuters, potrivit Mediafax. Randa-
mentul titlurilor Trezoreriei SUA pe
termen de 10 ani a coborât sub 2%,
reducând atractivitatea dolarului. n

Lira sterlinã a scãzut
brusc faþã de euro

Lira sterlinã a scãzut brusc ieri
faþã de euro, Reuters comentând cã
este pe punctul de a atinge cea mai
mare pierdere de o zi faþã de moneda
unicã în ultimii ºase ani, în timp ce
au scãzut ºi aºteptãrile ca Banca
Angliei (BoE) sã majoreze ratele
dobânzilor în curând, dupã furtu-
na de pe pieþe de acþiuni de ieri.
Lira a pierdut 2% ieri faþã de euro,
iar cele mai vechi pieþele monetare
se aºteaptã acum ca BoE sã ridice ra-
tele dobânzilor abia la mijlocul anu-
lui viitor. n

Yuanul s-a depreciat
uºor în deschidere

Yuanul chinezesc a deschis ºedin-
þa de tranzacþionare de ieri în scãdere
uºoarã, în ciuda unei rate de orienta-
re mai ferme datã de Banca Centralã.
Reuters scrie cã Banca Popularã a
Chinei a stabilit rata de mijloc la
6.3862 yuani pe dolar, înainte de
deschiderea pieþei. Piaþa spot a fost
deschisã la 6.3897 yuani pe dolar, iar
variaþiile permise ale cursului spot
sunt de 2% peste sau sub cursul ofi-
cial stabilit zilnic. Yuanul off-shore a
cunoscut o scãdere de 1,1%. n

Rubla ruseascã - la
minimul ultimelor
ºapte luni

Rubla ruseascã s-a depreciat, ieri,
cu 3% în raport cu dolarul, la cel mai
redus nivel din ultimele ºapte luni,
afectatã de scãderea cotaþiilor petro-
lului, relateazã Capital.gr, citat de
Mediafax. La jumãtatea tranzacþii-
lor, rubla era tranzacþionatã la 71,32
unitãþi pentru un dolar, la bursa din
Moscova, nivel înregistrat cel mai
recent la sfârºitul lunii ianuarie.

Rubla a coborât cu 3,75%, la
81,71 unitãþi pentru un euro, cel mai
redus nivel din acest an.

Preºedintele rus Vladimir Putin ºi
alþi oficiali ruºi au declarat, la înce-
putul acestei luni, cã piaþa valutarã
este sub control, dar cu toate acestea
rubla s-a depreciat cu aproape 20%
în decurs de numai o lunã.

Ministrul rus al Economiei, Ale-
xei Uliukaiev, a avertizat, ieri, cã
preþurile petrolului ar putea scãdea
pentru scurt timp sub nivelul de 40
de dolari pe baril, potrivit agenþiei de
presã ruse Interfax.

(continuare în paginile 14-15)
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