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Riscurile continuã sã domine
bursele europene

lDepreciere de peste 20% pentru indicele DAX, de la începutul anului pânã în prezentl Claudiu Cazacu, XTB România: “În urmãtoarele luni mã aºtept la un
episod de recuperare, dar probabil nu de la nivelul actual al cotaþiilor, ci de la niveluri mai joase”

Î
ncetinirea economiei globale,
lipsa stimulilor fiscali în Euro-
pa, nerezolvarea disputelor co-
merciale, precum ºi incertitudi-
nile politice pe care le induc în
pieþele de acþiuni Brexit-ul sau
disputa dintre Italia ºi Comisia
Europeanã cu privire la deficitul

bugetar al guvernului de la Roma, sunt
doar câteva dintre motivele pentru
care investitorii ºi-au lichidat deþine-
rile de pe bursele din Europa, scrie
Bloomberg.

De la începutul lui 2018 ºi pânã în
prezent, indicele DAX a suferit o de-
preciere de circa 20%, de la un maxi-

mum atins în luna ianurie, în timp ce
alte burse europene importante, pre-
cum cea de la Paris sau bursa de la
Londra, sunt de asemenea în teritoriul
negativ, raportat la cotaþia de la
începutul anului.

Claudiu Cazacu, analist-ºef în ca-
drul XTB România, ne-a precizat cã,
în opinia sa, 2019 va fi caracterizat de
câteva episoade de recuperare a cota-
þiilor burselor internaþionale ºi cã pre-
vede un an foarte agitat pentru pieþele
de acþiuni globale.

Analistul ne-a transmis: “În urmã-
toarele luni mã aºtept sã existe un epi-
sod de recuperare, dar probabil nu de

la nivelul actual, ci de la niveluri mai
joase. Consider cã, pânã în februarie,
vom fi chiar mai jos ºi dupã aceea vom
avea ºi o revenire, însã nu aº miza pe o
revenire colectivã.

În estimarea noastrã (n.r. XTB) pro-
babil cã vom fi la nivelul din prezent
sau mai jos. Dar nu am definitivat încã
prognozele pe anul viitor, deci avem
încã reþineri”.

Referitor la motivele pentru care in-
dicele DAX a consemnat o evoluþie
negativã mai accentuatã în acest an
decât ceilalþi indici importanþi ai conti-
nentului european, Claudiu Cazacu
ne-a precizat: “Piaþa germanã este o

piaþã foarte lichidã ºi repreziontã o
poartã de intrare a investitorilor globa-
li, care vor sa aibã expunere în pieþele
europene. Pe de altã parte, avem ºi fap-
tul cã în piaþa germanã, multe compa-
nii sunt expuse pozitiv la globalizare,
printre care mari producatori auto,
bãnci sau companii mari din domeniul
ingineriei, precum Siemens. Asta
înseamnã cã dacã vrei sã mizezi pe
existenþa tensiunilor comerciale, o
poþi face mai uºor prin bursa germanã
decât prin alte pieþe, iar asta a fãcut ca
piaþa de la Frankfurt sã sufere mai mult
în comparaþie cu celelalte”.

Potrivit analistului XTB România,

rezolvarea disputei comerciale dintre
Statele Unite ale Americii ºi China ar
conduce la o recuperare foarte puterni-
cã a preþurilor acþiunilor, la nivel
global.

Claudiu Cazacu a adãugat: “Dacã
s-ar înþelege China ºi Statele Unite, iar
Statele Unite ar adopta poziþii mai pu-
þin protecþioniste, ar exista o bazã sufi-
cientã pentru o creºtere foarte puterni-
cã. Nu ºtiu dacã am depãºi maximele
istorice, dar, în orice caz, ar fi ceva
vizibil”.

Totodatã, domnul Cazacu a subli-
niat cã pentru o creºtere mai puternicã
a pieþelor de acþiuni, este nevoie de un

imbold în economia realã, ceea ce în
Statele Unite se va obþine mai greu,
însã acest impuls de creºtere s-ar putea
vedea în zona economiilor emergente
sau a celor europene.

Analistul XTB a completat: “Dar,
iarãºi, tensiunile comerciale trebuie
îndepãrtate. Aici este marea proble-
mã ºi marele risc, iar deocamdatã nu
se merge cãtre îndepãrtarea tensiuni-
lor. Ase vedea discursul preºedintelui
chinez Xi Jingping de astãzi (n.r.
ieri)”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 4)

Proiectele senatorului
Zamfir, la un pas sã
treacã de Parlament

P
roiectele de lege iniþiate de se-
natorul Daniel Cãtãlin Zamfir
se aflã la un pas sã treacã de
Parlament, dupã ce acestea au

fost aprobate de comisiile reunite de
buget-finanþe ºi juridicã din Camera
Deputaþilor, conform anunþului fãcut,
ieri, pe pagina de Facebook, de Grupul
Clienþilor cu Credite în CHF.

Vorbim despre eliminarea caracte-
rului de titlu executoriu a contractului
de credit, de plafonarea dobânzilor la
credite ºi de retractul litigios.

Potrivit sursei citate, legile ar trebui
sã intre astãzi la vot final în Plenul Ca-
merei Deputaþilor.

Daniel Zamfir a menþionat, ieri, pe
pagina sa de Facebook: “Mai e doar un

pas! Astãzi (n.r. ieri), în
comisiile reunite de buget-fi-
nante ºi juridicã, au fost votate
legile împotriva cãmãtãriei!
USR ºi PNL nu numai ca au
votat împotrivã, dar au blocat
intrarea la vot, mâine (n.r.
astãzi), în plen! Sper sã se gã-
seascã o soluþie pânã mâine
(n.r. astãzi) dimineaþã”.

Legea plafonãrii dobânzi-
lor ºi cea privind retractul li-
tigios au trecut de Senat încã
de la finalul lunii februarie.
Proiectul de lege care vizea-
zã plafonarea dobânzilor
propune un nivel maxim al
DAE de 18% pentru creditele
de consum ºi un plafon de 2,5

ori mai mare faþã de dobânda de politi-
cã monetarã pentru împrumuturile
ipotecare ºi pentru cele imobiliare.

Iniþiativa legislativã privind retractul
litigios prevede cã, în timpul desfãºurã-
rii unui proces în instanþã, debitorul va
putea rãscumpãra creanþa de la firma de
recuperare la cel mult dublul preþului
cu discount la care creditul a fost achi-
ziþionat de recuperator, moment în care
litigiul va fi stins. Toate cele trei proiec-
te au provocat reacþii controversate din
partea sistemului financiar-bancar, ana-
liºtilor din domeniu ºi Bãncii Centrale,
reprezentanþii bãncilor ºi cei ai BNR
nefiind de acord cu aceste iniþiative.

E.O.

Acord european
pentru prevenirea
acumulãrii creditelor
neperformante în bãnci

P
arlamentarii europeni ºi repre-
zentanþii Executivului de la
Bruxelles au ajuns, ieri, la un
acord politic cu privire la noile

norme ce vizeazã provizioanele pe
care ºi le constituie bãncile pentru aco-
perirea posibilelor pierderi din credite-
le neperformante, potrivit anunþului
Comisiei Europene.

“Acordul politic obþinut astãzi (n.r.
ieri) reprezintã un pas important pentru
reducerea în continuare a riscurilor din
sectorul bancar al UE ºi pentru consoli-
darea rezilienþei acestuia, astfel cum s-a
subliniat în concluziile summitului zo-
nei euro de sãptãmâna trecutã”, a infor-
mat Comisia Europeanã, adãugând:
“De asemenea, acesta contribuie la fi-

nalizarea rapidã a uniunii bancare, alã-
turi de ultimele date încurajatoare pri-
vind reducerea riscurilor ºi de recentul
acord politic privind pachetul bancar”.

Mãsurile convenite vor garanta
faptul cã bãncile vor aloca fonduri
pentru acoperirea riscurilor aferente
creditelor pe care le vor acorda în vii-
tor ºi care ar putea deveni neperfor-
mante, conform Comisiei, care adau-
gã cã în baza acordului se va preveni
acumularea de expuneri neperfor-
mante în bilanþurile bãncilor ºi, în ul-
timã instanþã, “bãncile vor putea sã îºi
îndeplineascã rolul lor indispensabil
în finanþarea economiei ºi în sprijini-
rea creºterii economice”. (A.V.)

(continuare în pagina 4)

Pieþele globale
aºteaptã milã ºi
mântuire de la
Federal Reserve

La început presiunile ºi declaraþiile
belicoase au venit de la Donald
Trump. De mai multe luni, preºedinte-
le american acuzã banca centra-
lã a Statelor Unite cã a “luat-o
razna” ºi submineazã creºterea
economicã prin majorarea
dobânzilor.

Reacþiile presei financiare ºi
ale analiºtilor au fost deosebit
de critice, Trump fiind acuzat
cã “atenteazã” la independenþa
Fed-ului.

Acum, înainte de ultima ºedinþã de
politicã monetarã din 2018, situaþia s-a
schimbat radical. Motivul? Bursele
americane, dar ºi cele internaþionale,
au înregistrat scãderi masive de la
începutul lunii decembrie ºi toate cate-

goriile de active financiare au suferit
pierderi substanþiale.

Unul dintre principalii indici bursieri
din SUA, S&P 500, a intrat, de
câteva zile, sub semnul “crucii
morþii” (vezi graficul 1).

Acest indicator apare atunci
când media mobilã de 50 de zile
coboarã sub media mobilã de
200 de zile, iar analiza tehnicã
susþine cã reprezintã transforma-
rea declinului pe termen scurt
într-o tendinþã pe termen lung.

Conform definiþiei de pe site-ul
Investopedia, “crucea morþii” a prece-
dat cele mai severe scãderi bursiere
din ultima sutã de ani, respectiv cele
din 1929, 1938, 1974 ºi 2008.
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