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BCR a vândut 0,1% din
SIF Oltenia

BCR a vândut în 12 iulie, 617.913
acþiuni SIF Oltenia (0,1%) din capi-
tal, la preþul de 1,6255 lei/unitate,
potrivit unui raport transmis Bursei
de Valori Bucu-
reºti.

În aprilie, Auto-
ritatea de Supra-
veghere Financia-
rã (ASF) a limitat,
la 5%, drepturile
de vot pentru gru-
pul format din
“Ers te Group
Bank”, Banca Co-
mercialã Românã, Business Capi-
tal for Romania Opportunity Fund
Cooperatief, Romanian Equity
Partners Cooperatief, FDI Erste
Balanced RON, FDI Erste Equity

Romania, domnul Sergiu Manea,
domnul Dragoº Neacºu ºi Maria
Sãndulescu, pentru Adunarea Gene-
ralã de bilanþ a Acþionarilor SIF5

Oltenia.
ASF a stabilit

atunci cã grupul
menþionat acþio-
neazã concertat,
având o deþinere cu-
mulatã de 6,43% din
SIF Oltenia, peste
limita legalã de 5%.
De asemenea, gru-
pul a fost obligat de

Autoritate sa revinã în pragul legal,
în termen de 3 luni de la data deci-
ziei.

A.A.

Lucrãtorii din penitenciare acuzã unele
televiziuni de ºtiri cã instigã la revolte
l Sindicaliºtii: “Ne-am sãturat de jigniri ºi de diversiunile voastre
mediatice care ne pun vieþile în pericol”

Sindicaliºtii Lucrãtorilor din Pe-
nitenciare au acuzat, ieri, câte-
va televiziuni cã incitã la pro-

ducerea revoltelor în penitenciare.
“Vom trata pe larg revoltele de ca-

tifea provocate mediatic în tot siste-
mul penitenciar ca apogeu al unei
strategii de uzurã implementate de
aproape un an de zile cu scop multi-
plu, mase de manevrã ºi pagube co-
laterale”, susþin sindicaliºtii.

Protestul postat pe site-ul Sindica-
tului Naþional al Lucrãtorilor din Pe-
nitenciare mai spune: “În jumãtate
din sistemul penitenciar, deþinuþii au
iniþiat diferite tipuri de acþiuni de
protest pe care nu avem motive sã le
denumim încã revolte.

(continuare în pagina 3)

Criza din Venezuela, tot mai severã
l Armata preia controlul distribuþiei de alimente ºi medicamente

Preºedintele Venezuelei, Nico-
las Maduro, intervine în criza
alimentelor ºi medicamente-

lor care afecteazã puternic þara sa,
hotãrând ca aceste sectoare sã fie su-
pravegheate de armatã.

Conform anunþului fãcut de Ma-
duro zilele trecute, producþia de ali-
mente ºi cea de medicamente vor fi
supervizate de armatã, “într-o opera-
þiune de amploare în cadrul
rãzboiului economic”.

Decizia vine dupã sãptãmâni de
proteste, uneori violente, generate de
criza alimentarã din þarã.

V.R.

(continuare în pagina 2)

Investitorii asiatici sunt
interesaþi de titlurile
de stat româneºti

(Interviu cu domnul ªtefan Nanu, director
general Direcþia de trezorerie ºi datorie publicã

din MFP – Partea a II -a)

l “De la momentul Brexit, randamentele aferente
titlurilor de stat pe termen lung au scãzut cu pânã
la 40 de puncte de bazã, pentru þara noastrã”

Reporter: Cum ne-a influenþat
votul britanicilor pentru Brexit?
Cum s-a schimbat percepþia investi-
torilor?

ªtefan Nanu: Pânã acum, ne-a in-
fluenþat pozitiv ºi e posibil sã fie aºa pe
o perioadã lungã. Brexitul face bãncile
centrale sã fie foarte prudente ºi sã dea
mesaje liniºtitoare. Creeazã premisele
unui nivel de rate ale dobânzilor pe
termen lung scãzute. Declaratiile ofi-
cialilor FED au fost în aceastã direcþie.
UK cel mai probabil va avea o politicã
acomodativã.

Banca Centralã Europeanã va
continua ceea ce a început. În con-
textul acesta, ratele “benchmark”
(n.r. de referinþã) sunt foarte jos.
Existã un surplus de lichiditate
imens ºi în acest context, mediile in-
vestiþionale cautã alternative de di-
versificare care sã asigure totuºi ran-
damente rezonabile la profil de risc
cât mai scãzut. România încã oferã
niºte randamente bune, iar funda-
mentele economiei sunt bune ºi ri-
scul de credit scãzut. De aceea, am
avut, de la momentul Brexit, acest
context favorabil, randamentele pe
termen lung scãzând cu pânã la 40 de
puncte de bazã, în douã sãptãmâni.

Deocamdatã acesta este trendul ºi
el poate sã continue.

Sunt investitori care acum câþiva
ani aveau uºa închisã pentru Româ-
nia, erau foarte conservatori în pri-
vinþa ratingului. Am fost, recent, în
Sinagpore, Hong Kong, China ºi Ja-
ponia. În 2014, am mai fãcut un road
show în Asia ºi, atunci, investitorii
(în special cei japonezi) ne-au spus
cã atât timp cât nu avem rating A-, nu
vor investi în titlurile noastre. Erau
foarte conservatori.

Acum, randamentul obligaþiunilor
japoneze este de –0,4% pe zece ani.

În contextul acesta, când ai sute de
miliarde de investit, te gandeºti la di-
versificare ºi la asigurarea unui ran-
dament decent pentru cã altfel ne-
multumeºti acþionarii. Sunt foarte
bune aceste non-deal roadshow-uri,
de multe ori ai în faþã investitori care
preferã interacþiunea directã, stabili-
rea unor contacte dupã ce au avut loc
întâlniri.

Sunt fluxuri de bani foarte mari
care vin pe pieþele emergente. În
contextul în care bãncile centrale
anunþã politici acomodative, sunt
avantajate þãrile cu risc de credit ok
ºi care au potenþial.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

UE ºi-a luat avocaþi
din Cosmos, în divorþul
de Marea Britanie

N
oul premier britanic,
Theresa May, este de
acord cu Jean-Claude
Juncker, preºedintele

Comisiei Europene, care a spus cã
Marea Britanie trebuie sã plece rapid
din Uniunea Europeanã. Dacã Jun-
cker îºi va fi fãcut socoteala cã
printr-o astfel de declaraþie îi intimi-
deazã pe britanici, atunci ea poate cã
era corectã cât timp premier era Da-
vid Cameron, dar lucrurile s-au
schimbat, odatã cu plecarea acestuia
ºi venirea “noii Doamne de Fier”
Theresa May în fruntea guvernului
britanic.

Ea a spus: “Brexit înseamnã Bre-
xit ºi vom face un succes din asta. Nu

vor fi niciun fel de tentative de rãm-
ânere în Uniunea Europeanã. Nici
tentative de a adera din nou pe uºa
din spate, nici un al doilea referen-
dum. Þara a votat pentru pãrãsirea
Uniunii Europene ºi, ca prim-mini-
stru, mã voi asigura cã vom ieºi din
UE”.

Întrucât Juncker a spus cã nu va fi
un divorþ amiabil, Theresei May îi
revine sarcina sã obþinã cât mai mult
din partaj.

Pentru publicul român, Theresa
May este o necunoscutã. Dar presa
internaþionalã a difuzat o convorbire
purtatã de May Kenneth Clarke, un
veteran al politicii conservatoare,
într-un moment când nu ºtia cã vor-

beºte la un microfon deschis,
spunând cã noul premier britanic
este “o femeie al dracului de
dificilã”.

În schimb, Jean-Claude Juncker e
recunoscut ca un cal breaz. Pânã a
îndeplini funcþia de preºedinte al
Comisiei Europene a avut un stagiu
îndelungat de ºef al Eurogrup. Dar el
este celebru prin excentricitãþi ºi
gafe. Rumorile din presã acrediteazã
ideea cã Juncker este un beþiv con-
secvent, fapt care poate cã ar explica
cum a ajuns sã afirme cu seninãtate
cã, în ocazia Brexit, s-a consultat ºi
cu …”liderii planetelor”, afirmaþie
în faþa cãreia membrii Parlamentului
European au rãmas netulburaþi –

nimeni nu a râs, nimeni n-a schiþat
vreo punere la punct.

Tot aºa se pot explica ºi manifestã-
rile sale ºtrengãreºti la întâmpinarea
ºefilor de stat la un summit al UE,
unde le dã fiecãruia câte o palmã pe
obraz (uneori îndeajuns de zdravã-
nã) ºi se joacã de-a dictatorul.

Suntem curioºi dacã Klaus Iohan-
nis a fost ºi el pãlmuit vreodatã, ceea
ce probabil înseamnã sã te afli în gra-
þiile lui Jean Claude Juncker. Totuºi,
poate cã l-a salvat înãlþimea pe al
nostru, cã de o eschivã fulgerãtoare
nu poate fi vorba.

A.S.

(continuare în pagina 15)

PREMIERÃ

Germania a plasat
obligaþiuni pe
zece ani la
dobânzi negative

Germania a emis ieri, pentru pri-
ma datã în istorie, titluri de stat cu
scadenþa la zece ani la dobânzi nega-
tive, randamentul pentru aceste obli-
gaþiuni coborând pânã la nivelul mi-
nim istoric de -0,05%, conform
Agenþiei Finanþelor din Germania,
care administreazã datoria þãrii.

Obligaþiunile guvernamentale
germane pe zece ani sunt un indica-
tor de referinþã pe pieþele obligaþiu-
nilor, fiind considerate una dintre
cele mai sigure investiþii din lume.

Agenþia care gestioneazã datoria
Germaniei a precizat cã a obþinut
4,038 miliarde de euro (4,47 miliar-
de dolari) din emisiunea de obliga-
þiuni pe zece ani, cu un cupon zero, la
preþul cel mai scãzut de 100,48 ºi o
ratã de acoperire a ofertei de 1,2.

Agenþia Finanþelor a precizat cã
lichiditatea pentru obligaþiunile su-
verane germane a fost foarte ridica-
tã, iar investitorii au fost atraºi de ca-
lificativul de credit ridicat al
Germaniei.

Germania este una dintre cele trei
þãri din zona euro ºi cele ºase state
din Uniunea Europeanã care benefi-
ciazã de un rating suveran de top
“AAA”.

V.R.

Citiþi detalii în pagina 4


