
16 pagini

n Enel susþine cã nu mai are nevoie
de subvenþii pentru regenerabile PAGINA 15

n Surse: Royal Dutch Shell cautã cumpãrãtor pentru
o rafinãrie din SUA PAGINA 16

n NOU RECORD PE PIAÞA CASELOR
ENGLEZEªTI/ Peste 260 milioane
dolari pentru o vilã din Londra

PAGINA 14

5 lei

5 948491 340012 04560

Luni, 13 ianuarie 2020, nr. 6 (6540), anul XXIX

GRAM AUR = 214,5417 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,4175 RON EURO = 4,7795 RON DOLAR = 4,3088 RON

n PSD - congres restrâns ºi candidaturi pe
moþiuni PAGINA 6

n DAN STÃNCESCU, CEO ADEPLAST: “Dacã
unda de crizã se accentueazã, inevitabil va
lovi ºi România” PAGINA 13

ÎN ULTIMII TREI ANI

Creºtere de aproape 270% pentru
acþiunile Turbomecanica
lAlin Brendea, Prime Transaction: “Contextul favorabil din ultimii ani, din industria de apãrare, a influenþat într-un mod pozitiv ºi rezultatele financiare ale

Turbomecanica”lAdrian Simionescu, Vienna Investment Trust: “Înainte ca preþul acþiunii sã înceapã sã creascã, titlurile Turbomecanica erau puternic subevaluate”

l “Perspectivele de apreciere ale preþului acþiunii sunt în continuare bune, astfel încât ne aºteptãm la rezultate pozitive ºi în 2020”, este de pãrere Adrian Simionescu

A
cþiunile producãtorului
de componente pentru
aeronave Turbomecani-
ca (TBM) au marcat o
evoluþie spectaculoasã în
ultimii trei ani. Între 30
decembrie 2016 ºi 30 de-

cembrie 2019, preþul acþiunii TBM a
urcat de la 0,0968 lei la 0,355 lei, echi-
valentul unui avans de 266,7%, cu
mult peste cel al indicilor de la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB), BET Plus
având, în perioada menþionatã, o apre-
ciere de 41,56%.

Mai mult decât atât, cu tot cu divi-
dende, randamentul total al titlului
companiei aeronautice este de
343,9%, printre cele mai mari livrate
de emitenþii listaþi la BVB, în interva-
lul avut în vedere.

Alin Brendea, director general ad-
junct în cadrul casei de brokeraj Prime
Transaction ne-a transmis: “Contextul
favorabil din ultimii ani, din industria
de apãrare, a influenþat într-un mod po-
zitiv ºi rezultatele financiare ale Turbo-
mecanica. În perioada 2015-2018 veni-
turile au crescut cu 62%, în timp ce pro-
fitul companiei a urcat cu 645%. Dacã
adãugãm faptul cã în ultimii trei ani so-
cietatea a acordat ºi dividende semnifi-
cative (de exemplu dividendul din 2018
a avut un randament de circa 11%), gã-
sim suficiente explicaþii pentru evoluþia
foarte bunã a titlurilor TBM, în aceastã
perioada”.

Adrian Simionescu, director general
al societãþii Vienna Investment Trust
ne-a declarat: “În primul rând trebuie
menþionat cã, înainte ca preþul acþiunii
sã înceapã sã creascã, iniþial timid ºi ul-
terior mai agresiv, titlurile Turbomeca-
nica erau puternic subevaluate.

ANDREI IACOMI
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MORTEZA ABOUTALEBI, AMBASADORUL IRANULUI ÎN ROMÂNIA:

“Vom ataca orice forþã
americanã teroristã, dacã va
acþiona împotriva Iranului”

Orice forþã a SUA declaratã de Te-
heran ca fiind teroristã va fi atacatã,
dacã aceasta va întreprinde acþiuni
împotriva Iranului, conform ambasa-
dorului Iranului la Bucureºti, Morteza
Aboutalebi.

Domnia sa a declarat vineri, într-o
conferinþã de presã:

“Autoritãþile iraniene vor rãspunde
în consecinþã la orice acþiune între-
prinsã împotriva Iranului. Orice forþã a
SUA declaratã de Teheran ca fiind te-
roristã va fi atacatã dacã va acþiona
împotriva intereselor Iranului. Nu mã
refer la pãrþi care reprezintã sprijin lo-
gistic sau financiar pentru forþele
SUA. Acestea nu au fost declarate ca
fiind teroriste în legea aprobatã recent
de Parlamentul de la Teheran”.

Declaraþiile lui Morteza Aboutalebi
vin dupã ce, la data de 3 ianuarie, ge-
neralul iranian Qassem Soleimani a
fost ucis într-un atac american la Bag-
dad, la ordinul preºedintelui american
Donald Trump. Ulterior, în 7 ianuarie,

Parlamentul iranian a adoptat, în regim
de urgenþã, o lege care calificã toate
forþele americane drept “teroriste”.
Legislativul de la Teheran a amendat
astfel o lege care declara “teroriste”
forþele americane desfãºurate din Cor-
nul Africii pânã în Asia Centralã ºi
Orientul Mijlociu. Noul text lãrgeºte

aceastã clasare la Pentagon, la ansam-
blul forþelor americane, la cei care se
fac vinovaþi de asasinatul lui Soleima-
ni ºi la orice persoanã fizicã sau juridi-
cã implicatã în uciderea generalului.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)

Morteza Aboutalebi, ambasadorul Iranului în România.

Citiþi detalii în paginile 2,3.

Vor ieºi bãncile greceºti din crizã
înainte sã intre într-o crizã nouã?

Toate programele de salvare de care
a “beneficiat” Grecia în ultima decadã
au avut ºi un efect colateral care este
pe nedrept neglijat: umorul involuntar
din declaraþiile oficiale ale au-
toritãþilor elene sau europene,
cu privire la viitorul luminos al
þãrii, ºi-a pierdut puterea de a
genera mãcar o urmã de
zâmbet.

Sã fie vorba doar despre in-
diferenþã sau chiar toatã lumea
a ajuns la concluzia cã progra-
mele de salvare, care încã mai susþin,
printre altele, cã un excedent bugetar
primar de 3,5% din PIB poate fi menþi-
nut pânã în 2060, când se va reveni la
normalitate, sunt realiste ºi realizabi-
le?

Pe acest fond mai apar ºtiri care dez-
vãluie adevãrata naturã ºi dimensiune
a problemelor. Una dintre acestea se
referã la aprobarea planului de restruc-
turare a creditelor bancare neperfor-
mante.

Parlamentul de la Atena a aprobat
luna trecutã programul cunoscut sub
numele Hercule, care implicã securiti-
zarea unei pãrþi importante a portofo-
liilor de credite neperformante cu aju-
torul aºa-numitelor “vehicule cu scop

special” (SPV). Acestea vor prelua
creditele neperformante de la bãnci ºi
le vor securitiza, iar operaþiunea va fi
finanþatã prin emisiuni de obligaþiuni.

Ipoteza de lucru este cã aces-
te obligaþiuni vor fi atractive
pentru investitori, în condiþiile
în care guvernul a prezent un
plan de garantare a titlurilor.
Dar oare nu conteazã ºi capaci-
tatea de rambursare a creditelor
restante, mai ales cã aceasta ar
putea fi inexistentã?

Conform celor mai recente date de
la banca centralã a Greciei (Bank of
Greece), rata creditelor neperfor-

mante era de 42,1% în septembrie
2019, în condiþiile în care rata de ne-
performanþã pentru creditele acorda-
te companiilor era de 40,4%, iar pen-
tru creditele ipotecare acordate po-
pulaþiei de circa 43%, în timp ce pen-
tru creditele de consum de 49,7%
(vezi graficul 1).

Valoarea nominalã maximã a credite-
lor neperformante a fost de 107,2 miliar-
de de euro, în martie 2016, din care 63,5
miliarde au fost credite neperformante
acordate companiilor, iar 28,5 miliarde
de euro credite ipotecare neperformante
(vezi graficul 2 din pagina 6).
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