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“Cel mai pariat meci de la Euro 2016
a fost România - Albania”

(Interviu cu Dan Ghiþã, preºedintele ROMBET)

Reporter: Cum se vede Euro
2016 la pariuri sportive? Care sunt
cele mai interesante cote?

Dan Ghiþã: Campionatul Euro
2016 este un eveniment major pentru

întreaga lume, cu un mare impact pozi-
tiv asupra pariurilor sportive. Amploa-
rea acestui eveniment este amplificatã
ºi de prezenþa echipei României în
competiþie. Avem o “paletã” largã de

pronosticuri, cuevenimente foarte inte-
resante pentru fiecare parior în parte.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Acþiunile
“UniCredit”
ºi “Monte dei
Paschi”,
suspendate
temporar de la
tranzacþionare

Acþiunile bãncilor italiene
“UniCredit” SpA, “Monte
dei Paschi di Siena” SpA ºi

“Banca Popolare Emilia Romagna”
SC au fost suspendate temporar,
ieri, de la tranzacþionare pe Bursa
din Milano, din cauza volatilitãþii
excesive, anunþã ANSA.

Înainte sã fie suspendate, acþiunile
“UniCredit” SpA ºi “Banca Popola-
re Emilia Romagna” au înregistrat
scãderi de aproximativ 5%, iar cele
ale “Monte dei Paschi”- de peste
7,5%, pe fondul informaþiilor potri-
vit cãrora Banca Centralã Europeanã
(BCE) solicitã, printr-o scrisoare, re-
ducerea ratei creditelor neperfor-
mante brute din Italia la 32,4 miliar-
de euro în 2018, de la 46,9 miliarde
euro în 2015.

Titlurile acestor bãnci au fost re-
luate la tranzacþionare pe piaþa din
Milano, iar la ora localã 17.20, acþiu-
nile “UniCredit” scãzuserã cu 3,5%,
la 1,81 euro, cele ale “Banca Monte
dei Paschi di Siena” – cu 10,3%, la
0,34 euro, iar titlurile “Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna” – cu
5,3%, la 2,95 euro.

Indicele FTSE MIB era în declin
cu 1,6% la ora respectivã, atingând
16.039,15 puncte. (V.R.)

MANAGERUL FP SUSÞINE LISTÃRILE
SECUNDARE LA LONDRA

Konieczny se contreazã
din nou cu Sobolewski

Polonezii Greg Konieczny,
managerul Fondului Pro-
prietatea, ºi Ludwik Sobo-

lewski, directorul general al Bursei
de Valori Bucureºti, au, din nou,
pãreri diferite.

Greg Konieczny a transmis, ieri, cã,
dupã votul privind ieºirea Marii Brita-
nii din Uniunea Europeanã, susþine în
continuare cu fermitate listãrile pe
Bursa de Valori de la Londra, inclusiv
viitoarele listãri secundare ale Hidro-
lectrica ºi OMV Petrom.

Dar, recent, Ludwik Sobolew-
ski spusese cã nu mai vede nici un
sens pentru listarea la Londra a
companiilor româneºti, adãugând
cã pentru listarea Fondul Proprie-
tatea la Londra nu a gãsit nici un
motiv.

Konieczny a detaliat, printr-un co-
municat transmis ieri, argumentele
sale: “Suntem încrezãtori cã Londra
îºi va menþine pe termen lung poziþia
de piaþã internaþionalã majorã pentru
emitenþi ºi investitori ºi existã motive
solide pentru a considera cã Bursa de
Valori de la Londra va rãmâne un
centru important la nivel global, in-
diferent de termenii finali ai acor-
dului de retragere a Marii Britanii
din Uniunea Europenanã: - pe Bur-
sa de la Londra sunt listate peste
500 de companii internaþionale, cu
o capitalizare de piaþã cumulatã de
3,5 trilioane de dolari, ºi oferã seg-
mente de piaþã multiple care pot
acomoda companii indiferent de
dimensiune, sector de activitate
sau stadiu de dezvoltare; - Londra
oferã acces la un mix unic de investi-
tori internaþionali (53% din Marea

Britanie, 29% din Statele Unite ºi
15% din Europa) ºi a fost principa-
la piaþã pentru IPO-uri în 2015, cu
93 de oferte publice iniþiale având
o valoare cumulatã de 13,4 miliar-
de de lire sterline”.

Potrivit managerului FP, 2016
este un an aglomerat din acest punct
de vedere, cu 36 de IPO-uri în valoare
totalã de 2,6 miliarde de lire sterline
de la începutul anului pânã în pre-
zent. Performanþa medie de la data
IPO-ului pânã în prezent este de
11%, iar peste o treime din emitenþi
se tranzacþioneazã la un preþ peste
nivelul iniþial, a adãugat Greg Ko-
nieczny. Potrivit acestuia, fonduri
de investiþii globale cu active sub
administrare de peste 2 trilioane de
dolari au sediul la Londra, peste ni-
velul consemnat de orice alt oraº
din lume.

A.A.

(continuare în pagina 7)

AVERTISMENTUL LUI LUDWIK SOBOLEWSKI, DIRECTORUL GENERAL BVB:

“Listarea Hidroelectrica -
ultima ºansã pentru promovarea
la piaþã emergentã”
l Sobolewski vrea sã organizeze o loterie, ca sã atragã micii investitori l CEO-ul BVB spune cã
este încã devreme sã se gândeascã la un nou mandat

Reporter: Vã apropiaþi de împli-
nirea a trei ani de mandat. În ultima
vreme, norocul vi s-a schimbat faþã
de începutul mandatului. Lichidita-
tea ºi cotaþia BVB au scãzut sub ni-
velul la care le-aþi gãsit când aþi
ajuns în România. Cum explicaþi si-
tuaþia ºi ce mãsuri aveþi în vedere?

Ludwik Sobolewski: Lichiditatea
este mai micã din cauza factorilor ex-
terni, pe care îi ºtim cu toþii. Vreau sã
fac douã remarci. Dacã ne uitãm la
volume - numãrul de acþiuni tranzac-
þionate -, declinul nu este aºa de mare
între 2013-2014, care au fost anii mai
buni, ºi 2015-pânã acum. Capitali-
zarea bursierã a scãzut, în aceastã pe-
rioadã. De la începutul anului, am
avut o scãdere de 8-10% a BET. Este
o lege naturalã – dacã preþurile scad,
atunci oamenii, dar ºi instituþiile, nu
fac tranzacþii. Speculatorii sunt cei
care tranzacþioneazã. Din pãcate, nu
avem prea mult trading intraday în
România. ªtiu oameni care au câºti-
gat o grãmadã de bani în aceste zile,
pentru cã speculeazã volatilitatea. În
raportul de dupã Brexit, Goldman
Sachs a scris cã trei active au urcat:
aurul, yenul ºi volatilitatea.

Trendul negativ ne-a lovit, dar, în
general, acest an pânã acum este mai
bun comparativ cu perioada similarã

de anul trecut.
Lipsa privatizãrilor a fost foarte

importantã. Acum este crucialã! Aº
spune cã listarea Hidroelectrica este
ultima ºansã sã fim puºi pe lista de

monitorizare, în vederea promovãrii
la statutul de piaþã emergentã ºi sã
schimbãm percepþia asupra pieþei de
capital româneºti. Este ultima ºansã,
pe termen mediu.

Reporter: Spuneþi cã listarea Hi-
droelectrica este singura ºansã ca
România sã spere la trecerea la statul
de piaþã emergentã.

Ludwik Sobolewski: Este singu-
ra cale! Sã trecem în revistã compa-
niile care sunt luate în calcul (n.r.
pentru promovarea la statutul de pia-
þã emergentã, agenþiile de rating cer
ca trei companii listate sã îndeplineascã
criteriile de lichiditate, capitalizare,
free-float). Banca Transilvania este
pe listã, este una din acele companii
care îndeplinesc criteriile de capita-
lizare, lichiditate zilnicã ºi free float.
Petrom cu siguranþã nu este pe listã,
pentru cã nu îndeplineºte criteriile de
free-float ºi lichiditate zilnicã. Nu
am ideea care este strategia Fondului
Proprietatea, ce vrea sã facã cu pa-
chetul sãu de 19% din Petrom. Din
pãcate, BRD nu îndeplineºte crite-
riul de free float. Electrica este sub
criteriul capitalizãrii bursiere, cerut
de MSCI.

Romgaz este la limitã. Cu Hidroe-
lectrica, putem îndeplini numãrul
minim de trei companii, ceea ce nu
garantezã cã ne vor pune imediat pe
listã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

DUPÃ VOTUL PENTRU BREXIT

Nigel Farage a demisionat
din fruntea partidului
eurosceptic UKIP
l O firmã de avocaturã a început demersuri
pentru un vot în parlament privind activarea
articolului 50 lFarage s-a declarat partizanul
unei activãri rapide a articolului 50

Nigel Farage a anunþat, ieri, cã
demisioneazã din fruntea par-
tidului eurosceptic ºi pro-Ber-

xit UKIP, declarând cã nu a dorit ni-
ciodatã sã fie un politician de carierã".

Nigel Farage a declarat: “Simt cã
am fãcut partea mea (...) Aºa cã simt
cã ar fi corect sã-mi dau demisia din
funcþia de lider al UKIP”.

El a declarat cã în cazul sãu, carie-
ra politicã este împlinitã dupã succe-
sul campaniei din Regatul Unit de a
vota pentru Brexit.

“Pe parcursul referendumului, am
spus cã-mi vreau þara înapoi, acum
îmi vreau viaþa înapoi”, a spus luni
Farage.

Acesta a mai declarat cã Marea
Britanie va trebui sã aibã un premier
care a fost pro-Brexit ºi care nu va
ceda în privinþa libertãþii de miºcare
în negocierile cu UE, dar a refuzat sã
îºi exprime susþinerea faþã de vreun
candidat din cursa pentru ºefia con-
servatorilor ºi a guvernului. (F.A.)

(continuare în pagina 4)

SCENARIUL DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI NAÞIONAL –
ROMÂNIA POLICENTRICÃ

Sistemul policentric românesc
- interfaþã între teritoriul european vestic
ºi spaþiul estic

Scenariul “România Policen-
tr icã” din “Strategia de
Dezvoltare a Teritoriului

României”, dezbãtutã ieri, în cadrul
Forumului Administraþiei Publice,
urmãreºte dezvoltarea teritoriului
naþional la nivelul unor nuclee de
concentrare a resurselor umane, ma-
teriale, tehnologice ºi de capitaluri
(oraºe mari/medii), în perspectiva
anului 2035 ºi conectarea eficientã a
acestor zone de dezvoltare cu terito-

riile europene. Potrivit Strategiei,
sistemul policentric românesc va
servi ca interfaþã funcþionalã între
teritoriul european vestic ºi spaþiul
estic.

România se aflã printre statele cu
un grad mediu de policentrism, se
mai aratã în Strategie.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Cel mai pariat meci din cadrul Campiona-
tului European 2016 a fost România -
Albania, dupã cum ne-a spus Dan Ghiþã,
preºedintele ROMBET, care a precizat:
“Încasãrile înregistrate într-o zi cu meciuri
din grupele Euro reprezintã circa 80% din
totalul încasãrilor dintr-o zi de sâmbãtã de
martie, de pildã, când avem meciuri din
cel puþin cinci-ºase campionate interesan-
te. Cel mai pariat meci de la Euro a fost
România - Albania, iar cele mai multe pa-
riuri au fost puse pe victoria României. Na-
þionala avea nevoie de victorie, adversarul
era unul teoretic mai slab, aºa cã aici s-au
adunat cei mai mulþi bani. O situaþie oare-
cum similarã a fost la Belgia - Ungaria, al
doilea meci ca volum de încasãri ºi unde
calculele hârtiei au fost respectate”.
Pariurile pe favoriþi sunt preferatele jucã-
torilor ºi la Euro, ori prin pronosticuri pe

rezultat final ori pe califica-
rea mai departe, în fazele
eliminatorii, potrivit dom-
nului Ghiþã, care sublinia-
zã: “În zona pariurilor onli-
ne, regula se respectã, cu
menþiunea cã la pariuri
LIVE sunt preferate cele pe
totalul de goluri, handica-
pul asiatic ºi abia apoi re-
zultatul final. Dacã ne ui-
tãm la rezultate, însã, ob-
servãm cã a fost un cam-
pionat european cu un pro-
centaj al surprizelor peste
media evenimentelor din
meciuri de campionat in-
tern. Dacã ne gândim doar
la Portugalia, o favoritã cu trei rezultate
de egalitate în grupe, înþelegem cã valori-

le sunt destul de apropiate
la Euro”.
Un efect interesant asupra
pariorilor îl are suprapune-
rea Capionatului European
cu cele douã mari turnee de
tenis de varã - Roland Gar-
ros ºi Wimbledon - pentru
cã jucãtorii pot sã combine
pe aceleaºi bilete meciuri de
fotbal ºi tenis, pentru
suspans ºi câºtiguri mai
mari, ne-a explicat Dan Ghi-
þã. Domnia sa a menþionat
cã debutul turneului de la
Wimbledon a atras o mulþi-
me de pariuri pe favoriþi, cu
Irina Begu ºi Simona Halep

situate printre preferinþele clienþilor Super-
bet - cel mai mare membru al ROMBET.

Strategia de dezvoltare pentru urmãtorii
20 de ani a fost prezentatã, ieri, la Parla-
ment. Printre obiectivele cuprinse în
strategia pentru urmãtorii 20 de ani se
numãrã investiþii în infrastructura rutie-
rã, extinderea infrastructurii aeropor-
tuare ºi exploatarea resurselor turistice.
Documentul menþioneazã proiecte pre-
cum realizarea mai multor autostrãzi,
dintre care una va lega Moldova de
Transilvania, douã noi poduri peste
Dunãre ºi linii ferate de mare vitezã. Ter-
menul de realizare pentru aceste investiþii
de infrastructurã este de cel mult 11
ani. Strategia va fi implementatã de Mi-
nisterul Dezvoltãrii.


