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Tesla produce doar iluzii foarte
scumpe ºi maºini electrice

Într-o lume în care cotaþiile
de pe pieþele de capital depind
aproape exclusiv de lichidita-
tea injectatã de marile bãnci
centrale, rezultatele raportate
de Tesla pentru T4 2019 ºi
întreg anul trecut au reprezen-
tat un nou motiv pentru
continuarea euforiei.

Nici nu mai conteazã, la fel cum nu
a contat niciodatã, cã producãtorul de
automobile electrice a raportat o nouã
pierdere anualã, de 862 de milioane de
dolari, pe fondul apariþiei unui feno-
men extrem de rar, respectiv douã pro-

fituri trimestriale consecutive
(vezi graficul 1).

Pierderea anualã s-a tempe-
rat faþã de 2018, când a fost de
977 de milioane, însã valoarea
sa cumulatã din ultimii 6 ani, de
5,67 miliarde de dolari, este
impresionantã.

Rezultatele au fost raportate
dupã închiderea burselor americane, iar
cotaþiile ulterioare au înregistrat un salt
de peste 11%, pânã dincolo de 640 de
dolari pe acþiune, dupã o evoluþie explo-
zivã în ultimele luni (vezi graficul 2).

Pierre Ferragu, analist la New Street

Research, a declarat pentru televiziu-
nea Bloomberg cã “Tesla se aflã la un
moment de cotiturã” ºi estimeazã cã
acþiunile companiei vor ajunge pânã la
800 de dolari.

Dar mai existã “combustibil” pen-
tru acest impuls fantastic, care a fost
“alimentat” ºi de atingerea, în premie-
rã, a þintei de producþie promisã de
Elon Musk?

Dupã cum se aratã într-un comuni-
cat de presã al companiei, numãrul au-
tovehiculelor livrate în 2019 a fost de
367.500, cu 50% peste nivelul din
2018, în condiþiile în care directorul
executiv a promis cã vor fi livrate între
360.000 ºi 400.000 de unitãþi. Elon
Musk promite cã în acest an vor fi li-
vrate cel puþin 500 de mii de unitãþi.

“Dacã Tesla poate continua în rit-
mul actual, atunci compania poate cã
se va ridica la nivelul implicat de eva-
luarea sa ridicolã din prezent”, scrie
MarketWatch.

Ideea cã preþul acþiunilor Tesla
(TSLA) este rupt complet de realitatea
situa iilor sale financiare nu este pre-
zentã doar în ºtirile de la Market-
Watch, ci este larg acceptatã pe piaþã.

(continuare în pagina 5)

Zentiva – pregãtitã sã pãrãseascã
piaþa de capital
lBrokerii: “Majorarea de capital operatã de companie a fost realizatã pentru ca acþionarul majoritar sã depãºeascã pragul de deþinere de 95%, care sã-i permitã delistarea”

Z
entiva SA (SCD), fosta Si-
comed, este aproape sã pã-
rãseascã Bursa de Valori
Bucureºti (BVB), în condi-
þiile în care acþionarul ma-
joritar, Zentiva Group, a
ajuns, printr-o succesiune

de operaþiuni de piaþã, la o deþinere de
aproape 95,95% din capitalul social al

producãtorului de medicamente, peste
pragul de 95% ce permite delistarea de
la bursa noastrã.

Unbrokercuexperienþãdepeste20de
ani în piaþa noastrã de capital ne-a decla-
rat: “Demersurile acþionarului majoritar
din ultima perioadã indicã spre retragerea
companiei de la tranzacþionare, ceea ce
probabil cã urmeazã sã se întâmple”.

Este un proces care a devenit clar
conturat în decembrie 2017, când Zen-
tiva NV, pe atunci controlatã de fran-
cezii de la Sanofi, a anunþat cã inten-
þioneazã sã demareze o ofertã publicã
de cumpãrare, dupã ce, în urma unei
proceduri de sondare a pieþei, primise
angajamente de vânzare pentru
10,45% din acþiunile producãtorului

de medicamente din Bucureºti, la pre-
þul de 3,5 lei/titlu, cu 40% peste cotaþia
SCD din 13 decembrie, ziua anterioarã
anunþului.

Dimensiunea pachetelor vânzãtori-
lor arãta cãtre fonduri de pensii ale NN
Group ºi cãtre fondul de investiþii fin-
landez KJK Fund II SICAV-SIF, care
anterior se arãtaserã nemulþumite de

modul în care era administratã compa-
nia, înaintând în acest sens ºi o acþiune
în justiþie.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 3)

Surse: UBS Europe, anchetatã
în Italia pentru fraudã

Procurorii italieni au investigat
UBS Europe SE, divizie a gigantului
elveþian UBS Group AG, pentru posi-
bilã spãlare de bani ºi obstrucþionarea
activitãþii autoritãþilor de reglementa-
re, ca parte a unei anchete de fraudã
privind administratorul de active Sofia
Sgr, conform unor surse apropiate si-
tuaþiei, citate de www.nytimes.com.

Acestea afirmã cã investigaþia s-a
terminat, iar procurorii sunt aºteptaþi
sã lanseze acuzaþiile ºi sã solicite des-
chiderea procesului.

Sursele au declarat cã 23 de persoa-
ne, inclusiv fostul ºef al UBS Italia,
Fabio Innocenzi, au fost anchetate,
precum ºi reprezentanþi ai UBS Europe
ºi Sofia Sgr. Conform legilor italiene,
cele douã companii pot fi responsabile
pentru acþiunile angajaþilor lor.

Un purtãtor de cuvânt al lui Inno-
cenzi a refuzat sã comenteze informa-
þia, iar oficialii UBS au declarat cã nu
fac afirmaþii pe marginea unor proce-
duri legale în derulare.

Procurorii au urmãrit sã afle dacã
Sofia Sgr a comis o fraudã de circa 6
milioane de euro prin aplicarea unor
taxe mai mari decât media unui numãr
de 117 clienþi ºi prin faptul cã nu a dez-

vãluit conflictele de interese privind
unele oferte care le-au generat pierderi
clienþilor.

UBS Europe a fost cercetatã deoa-
rece Sofia Sgr ºi-a negociat produsele
prin aceastã bancã. Sofia Sgr a fost li-
chidatã dupã ce cazul a devenit public,
iar o parte din activele sale a fost pre-
luatã de administratorul italian de acti-
ve Azimut Holding SpA.

Anul trecut, UBS s-a confruntat cu
un caz de evaziune fiscalã în Italia, în
timp ce o instanþã penalã din Paris a
decis cã banca a spãlat ilegal fonduri,
oferindu-le clienþilor francezi servicii
pentru ca aceºtia sã-ºi ascundã activele

de autoritãþile fiscale.
Luna aceasta, grupul UBS a anunþat

cã, în ultimul trimestru din 2019, a
avut un profit net de 722 milioane de
dolari, cu 129% mai mare faþã de pe-
rioada similarã a anului anterior. Ana-
liºtii aºteptau 632 milioane de dolari,
iar rezultatul peste estimãrile lor s-a
datorat segmentului de investment
banking, care a revenit pe profit: 198
de milioane de dolari (cifrã ajustatã),
faþã de o pierdere de 5 milioane de do-
lari în ultimele trei luni din 2018.

ALINA VASIESCU
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BancaCentralã
a Chinei
injecteazã
în pieþe
173,8miliarde
dolari

Banca Centralã a Chinei (PBOC) a
anunþat cã, astãzi, va injecta pe pieþe li-
chiditãþi în valoare de 1.200 miliarde
de yuani (173,8 miliarde dolari) prin
operaþiuni repo, în condiþiile în care
statul asiatic se confruntã cu extinde-
rea epidemiei cu noul coronavirus,
transmit DPA ºi Reuters, citate de
Agerpres.

Ieri, PBOC a informat cã nivelul to-
tal al lichiditãþilor în sistemul bancar
va fi cu 900 miliarde yuani (129 de
miliarde dolari) mai ridicat decât în
aceeaºi perioadã din 2019, dupã injec-
tarea lichiditãþilor.

Mãsurile de stimulare sunt menite
sã ajute companiile chineze, care au
unul din cel mai ridicate niveluri ale
datoriei din lume, în condiþiile în care
fabricile, birourile ºi instituþiile de
învãþãmânt vor rãmâne închise în aceastã
sãptãmânã, dupã ce vacanþa de Anul
Nou chinezesc a fost extinsã de Gu-
vern din cauza epidemiei.

Investitorii se aºteaptã la o sesiune
volatilã pe pieþele chineze, astãzi, când
se reiau tranzacþiile pe Bursele din
Shanghai ºi Shenzhen. n


