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UN NOU SCANDAL FOREX

TOPUL FIRMELOR DIN MUNICIPIUL BUCUREªTI

ASF a sesizat organele judiciare
penale privind activitatea UFX
Markets Timiºoara

Ziarul BURSA, pe locul I
în presa scrisã centralã
“Meta Ring”, societatea care editeazã ziarul BURSA, a ocupat locul I
în domeniul activitãþi de editare a
ziarelor – categoria întreprinderi
mici – în topul firmelor din municipiul Bucureºti, realizat de Camera de
Comerþ Bucureºti (CCIB).
De 26 de ani pe piaþã, în apariþie
neîntreruptã, BURSA este cel mai
influent cotidian economico-finan-

ciar ºi formatorul de opinie al pieþei
de capital, fiind apreciat, în fiecare
an, cu distincþii pentru apariþiile editoriale, în cadrul Galei Premiilor
Pieþei de Capital, dar ºi în cadrul
altor manifestãri.
Aderenþa la public a ziarului
BURSA i-a confirmat necesitatea
pe piaþã (în ultimii ani, publicaþii
susþinute artificial, de mari grupu-

l UFX Markets Timiºoara îºi desfãºoarã
activitatea prin “Reliantco Investments” LTD,
din Cipru, care a primit o amendã de 123.000 de
euro, în noiembrie 2015 l Anul acesta, Poliþia a
mai anunþat cã investigheazã 25 de persoane
pentru înºelãciuni pe piaþa de capital, prin
platforme online fictive

ri industriale, au dat faliment, din
pricinã cã, de fapt, nu era nevoie
de ele).
Potrivit metodologiei de top, dintre cele 120.615 de firme cu sediul
social în Capitalã, care au depus bilanþul aferent anului 2015, au îndeplinit criteriile de eligibilitate 34.390
firme, adicã 28,5% din total.
(continuare în pagina 4)

A

O ÎNTÂLNIRE MISTERIOASÃ

Ce a discutat Wolfgang Schäuble
cu Mugur Isãrescu?

M

inisterul Finanþelor ºi-a
bãgat capul între umeri
ºi n-a mai scos nici un
suspin, dupã articolul
“Schäuble la Ministerul finanþelor,
ca Iglesias jr. la Antena3”
(BURSA/28.10.2016),
nereuºind sã se mai
descurce în încâlceala
de afirmaþii contradictorii pe care le-a
furnizat, în rând cu
Raiffeisen Bank ºi
MAKE
GlobalCapital (o revistã a Euromoney), care urmãreau sã
nege sponsorizarea de cãtre Raiffeisen
Bank a Conferinþei organizatã la Bucureºti, în 26 octombrie, cu participarea ministrului german al finanþelor

Primarul Londrei:
“Pierderea
accesului bãncilor
la piaþa unicã ar fi
un sabotaj”
Pierderea accesului bãncilor britanice la piaþa unicã europeanã, dupã
ieºirea þãrii din UE (Brexit), ar fi un
act de “sabotaj economic”, este de
pãrere primarul Londrei, Sadiq
Khan.
Afirmaþiile acestuia vin dupã ce
bãncile din Marea Britanie au informat cã se pregãtesc sã-ºi mute angajaþii ºi activitãþile în Europa, la începutul anului viitor, dacã, în urma negocierilor cu UE pe marginea Brexit-ului nu vor putea sã-ºi pãstreze
accesul la piaþa unicã a blocului.
“Dacã nu vor fi negociate acorduri
adecvate, se va resimþi un impact serios asupra locurilor de muncã ºi a
veniturilor de miliarde, care vor fi
pierdute”, spune Khan, adãugând:
“Acest lucru va lovi întreaga þarã”.
Khan va solicita guvernului sã
realizeze “o înþelegere unicã” cu UE,
care sã nu afecteze serviciile financiare, cel mai mare sector al economiei britanice.
“Dacã nu vom reuºi sã obþinem un
bun acord de Brexit, afacerile se vor
muta mai degrabã la New York, Singapore ºi Hong Kong decât în alte
oraºe europene”, avertizeazã Khan.
O zecime din angajaþii centrului
financiar londonez sunt din alte þãri
din UE.
V.R.
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UBS, anchetatã pentru rolul
în unele listãri din Hong Kong
l Profitul bãncii a crescut cu 11%, în trimestrul
al treilea
Autoritatea de reglementare din
Hong Kong investigheazã UBS AG,
cea mai mare bancã din Elveþia, pentru rolul pe care l-a avut aceasta în
anumite oferte publice iniþiale derulate la Hong Kong, potrivit Reuters.
UBS a informat, la finele sãptãmânii trecute, cã autoritatea pieþei valorilor mobiliare ºi futures din Hong
Kong (SFC) a anunþat-o, în luna octombrie, cã intenþioneazã sã lanseze
o acþiune împotriva UBS ºi a unor
salariaþi ai sãi.
Conform UBS, dacã autoritatea
va lansa o acþiune, atunci banca ar
putea fi amendatã ºi i-ar putea fi suspendat temporar dreptul de a furniza
consultanþã financiarã companiilor,
în Hong Kong. UBS nu a oferit detalii privind potenþiala amendã, iar oficialii SFC au refuzat sã facã vreo de-

claraþie în acest sens.
În octombrie 2013, SFC a înãsprit
normele privind ofertele publice din
Hong Kong, sporind responsabilitatea bãncilor care sunt subscriitori.
Vineri, UBS a anunþat cã ºi-a majorat cu peste 400 de milioane de dolari rezervele constituite pentru
amenzile ce au legãturã cu vânzarea
necorespunzãtoare a titlurilor garantate ipotecar, la 1,405 miliarde de
dolari.
În trimestrul al treilea din anul curent, profitul înainte de taxe obþinut
de UBS a crescut cu 11%, la 877
milioane de franci elveþieni (883
milioane de dolari), cifrã care
depãºeºte aºteptãrile analiºtilor.
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 6)

Wolfgang Schäuble, a premierului
Dacian Cioloº ºi a ministrului român
al finanþelor Anca Dragu.
De ce au sãrit cu toþii sã nege cã
Raiffeisen Bank a sponsorizat Conferinþa?
De ce au negat asta, deºi au afiºat
cã Raiffeisen Bank a sponsorizat
Conferinþa?
De ce au negat asta, deºi au afirmat la microfon cã Raiffeisen Bank a
sponsorizat Conferinþa?
De ce au negat asta, deºi au proiectat pe ecranul conferinþei cã Raiffeisen
Bank a sponsorizat Conferinþa?
De ce?!
Ce ar putea fi grav în faptul cã o
bancã sponsorizeazã o conferinþã?
(continuare în pagina 3)

termenul legal, petenþii fiind informaþi cu privire la situaþia legalã a firmei, precum ºi cu privire la
prevederile legale aplicabile“.
Unii dintre clienþi au semnalat cazul ºi ziarului “BURSA”, precizând
cã ei ºtiau cã firma UFX este autorizatã de ASF.
Conform ASF, UFX Markets
Timiºoara îºi desfãºoarã activitatea
prin marca înregistratã a Reliantco
Investments LTD, o firmã de investiþii din Cipru reglementatã ºi licenþiatã de Comisia Valorilor Mobiliare
(Securities and Exchange Commission) din Cipru (CSEC), care a emis
în acest sens licenþa de autorizare cu
numãrul 127/10, având sediul situat
în Limassol, 139, Makarios III Avenue, Zavos Business Center, 3rd Floor, Cipru: “Reliantco Investments
LTD este înscrisã în Registrul Public
al ASF cu nr. PJM01FISMCYP1358
în calitate de intermediar dintr-un
stat membru care presteazã pe teritoriul României servicii ºi activitãþi de
investiþii, precum ºi servicii conexe
în baza liberei circulaþii a serviciilor
(art. 31 din Directiva nr.
39/2004/EC), fiind emis în acest
sens Atestatul nr. 138/23.11.2011.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)

“În energie, ultima facturã este achitatã de
cãtre consumatorii finali ºi decontatã politic”
l “Pe piaþã existã furnizori de Internet ºi telefonie mobilã care au început
sã vândã cu mult succes energie electricã” l “Aproape cã nu este lunã în
care un mare jucãtor din energie sã nu investeascã pentru diversificãri care
ies din tiparele clasice”
(Interviu cu deputatul PNL Lucian Bode, fost ministru al Economiei)
Reporter: Stimate domnule
Bode, ce ar trebui sã facã þara noastrã
pentru a juca un rol important în
noua economie energeticã mondialã?
Lucian Bode: La nivel decizional, ar fi bine sã devenim performanþi în a înþelege mai în detaliu ce
se întâmplã în energetica mondialã
curentã ºi care sunt tendinþele cu cele
mai mari ºanse de a aduce schimbãri
pozitive în viaþa oamenilor.

Un raport exhaustiv al Curþii de
Conturi despre efectele guvernanþei corporative ar fi un punct de
plecare extraordinar pentru necesare evaluãri ºi reevaluãri instituþionale, considerã deputatul PNL
Lucian Bode, fost ministru al Economiei.
Domnia sa a fost un susþinãtor activ al guvernanþei corporative în
companiile de stat, dar spune cã
acum suntem departe de rezultatele anticipate ºi de gândurile bune de
la începutul acestui parcurs.
Domnia sa ne-a vorbit într-un interviu despre viitorul sectorului energetic românesc, Strategia noastrã
Energeticã, dar ºi despre problemele ºi oportunitãþile sectorului.

Bãtaia pentru postul
consumatorilor în CSALB
s-a reaprins
pãrþi care încearcã din rãsputeri sã-ºi
punã un om în CSALB, în funcþia de
reprezentant al consumatorilor.
Cele douã tabere sunt alcãtuite din
Asociaþia ProConsumatori, Asociaþia
Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Parakletos, Confederaþia miºcãrii consumatoriste din
România (CONROM) etc., pe de o
parte ºi din Federaþia Asociaþiilor pen-

utoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a sesizat
organele judiciare, în conformitate cu legislaþia penalã, cu
privire la anumite situaþii punctuale
reclamate de clienþii firmei UFX
Markets Timiºoara, potrivit unui
rãspuns transmis de Autoritate ziarului “BURSA”.
ASF precizeazã cã a primit informaþii cã aspectele semnalate se aflã
în curs de investigare.
Se prefigureazã, astfel, un nou
scandal, având ca subiect o platformã Forex, în condiþiile în care proiectul de reglementare a tranzacþiilor
Forex a rãmas blocat în sertarele
ASF, deºi tot mai mulþi clienþi au fost
pãcãliþi, iar Poliþia a început
investigaþii.
Mircea Ursache, vicepreºedintele
ASF, a menþionat, de mai multe ori,
de la înfiinþarea ASF, cã atât Autoritatea, cât ºi Poliþia au primit multe
reclamaþii cu privire la intermediarii
neautorizaþi de pe piaþa Forex, numãrul acestora crescând periodic.
ASF precizeazã cã a fost sesizatã
de consumatori cu privire la anumite
aspecte referitoare la activitatea desfãºuratã de firma de investiþii UFX.
Reprezentanþii Autoritãþii ne-au
spus: “Petiþiile au fost soluþionate în

LUCIAN BODE:

LA PESTE UN AN DE LA ÎNFIINÞAREA CENTRULUI DE
SOLUÞIONARE ALTERNATIVÃ A LITIGIILOR BANCARE

Scaunul rezervat unui reprezentant
al consumatorilor în Consiliul de Soluþionare Alternativã a Litigiilor Bancare
(CSLAB) pare sã fie extrem de interesant, din moment ce, la peste un an de
la înfiinþarea acestei structuri, Asociaþiile de consumatori continuã sã întreþinã dispute pe marginea persoanei
care sã fie desemnatã pentru acest post.
Cel puþin la prima vedere, sunt douã

DOLAR = 4,1238 RON

tru Consumatori, din care face parte ºi
InfoCons, pe de altã parte.
ªi în momentul înfiinþãrii CSALB
a fost scandal pe subiect, în final fiind
desemnat, de cãtre Federaþia Asociaþiilor pentru Consumatori, Corneliu
Viºoianu, acesta fiind contestat de
reprezentanþii celeilalte pãrþi.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 2)

A consemnat ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 15)

Þintirea inflaþiei, un alt
experiment eºuat
al bãncilor centrale?
Politica monetarã
bazatã pe þintirea inflaþiei ºi independenþa
bãncilor centrale au
fost prezentate în ultimele trei decenii ca un
CÃLIN
“amestec” infailibil din
RECHEA
care este fabricat panaceul creºterii economice sãnãtoase.
Banca centralã a Canadei a fost
una dintre primele care au adoptat
aceastã strategie monetarã, în 1991,
iar þinta de inflaþie de 2% a fost stabilitã în 1995, cu un interval de variaþie
între 1% ºi 3%.
“Muncim pentru a pãstra valoarea

banilor prin menþinerea unei inflaþii
scãzute ºi stabile”, este sloganul care
întâmpinã vizitatorii pe site-ul bãncii.
Dar cum poate fi pãstratã valoarea
banilor în condiþiile unei þinte de inflaþie de 2%, când aceasta înseamnã
o dublare a preþurilor în 35 de ani?
Dupã cum aratã datele oficiale, indicele preþurilor de consum (IPC) a
crescut cu aproape 55% între ianuarie 1992 ºi septembrie 2016, în condiþiile în care preþurile alimentelor
au crescut cu 70%, iar indicele core
al preþurilor a crescut cu aproape
56% (vezi graficul 1 din pagina 3).
(continuare în pagina 3)

