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Recapitalizarea bãncilor
greceºti este doar
o farsã costisitoare?

Odatã cu aprobarea în Parlamentul
de la Atena a programului “Hercule”,
prin care se urmãreºte scoaterea din bi-
lanþul bãncilor a unor credite
neperformate cu o valoare cu-
mulatã de circa 30 de miliarde
de euro, principalele instituþii
financiare au anunþat mãsuri
pentru recapitalizare.

În aceastã categorie intrã ºi
recenta emisiune de obligaþiu-
ni a Piraeus Bank, cu maturita-
tea în februarie 2030 ºi o ratã a cupo-
nului de 5,5%. Obligaþiunile, care pot
fi rãscumpãrate de emitent dupã 5 ani,
sunt listate la Bursa din Luxemburg
sub ISIN-ul XS2121408996 ºi sunt
tranzacþionate ºi la Bursa din Stuttgart.

Emisiunea are o valoare nominalã
totalã de 500 de milioane de euro, iar
finanþarea atrasã de Piraeus Bank va
intra în capitalul de rang 2 al instituþiei
financiare.

Presa financiarã din Grecia a scris cã

emisiunea a fost un succes, în condiþiile
în care cererea totalã a fost de 4 miliarde
de euro din partea a 350 de investitori.

“Cererea puternicã din partea
investitorilor este un semnal clar
privind încrederea în perspecti-
vele Piraeus Bank, a sectorului
bancar din Grecia ºi a economiei
þãrii”, a declarat Christos Mega-
lou,directorul executivalbãncii.

Iar pentru a sublinia aceastã
încredere, inclusiv directorul de risc

albãncii,EfthimiosKyriakopoulos,acum-
pãrat obligaþiuni cu o valoare nominalã de
100.000 de euro, pentru care a plãtit
91.032,50 euro. Tranzacþia a fost anunþatã
într-uncomunicatdepresãdepesite-ulCa-
pital.gr de la sfârºitul lunii trecute.

Din pãcate, aceastã tranzacþie este
departe de a reflecta încrederea inves-
titorilor, în condiþiile în care obligaþiu-
nile au fost cumpãrate cu un discount
semnificativ.

(continuare în pagina 5)
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REPREZENTANÞII CFR SA:

“Aducerea infrastructurii
feroviare la nivel european -
condiþionatã de dezvoltarea
întregii economii”

CFR Infrastructurã a prevãzut, pen-
tru acest an, un buget de investiþii de
99,4 milioane lei pentru Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regionalã
(FEDR), 2,38 miliarde lei penrtu Fon-
dul de Coeziune (FC) ºi 2,5 milioane
lei pentru Mecanismul pentru Interco-
nectarea Europei (CEF), dupã cum
ne-au transmis reprezentaþii compa-
niei de stat.

Proiectele de investiþii aflate în im-
plementare sunt:

- Reabilitarea liniei de cale feratã
Braºov - Simeria, componentã a Cori-
dorului Pan European IV, pentru a asi-
gura circulaþia trenurilor cu o vitezã de
160 km/h, tronsonul Coºlariu -

Sighiºoara - faza II;
- Reabilitarea liniei de cale feratã

Braºov - Simeria, componentã a Cori-
dorului IV Pan European, pentru cir-
culaþia trenurilor cu viteza maximã de
160 km/h - tronsonul Simeria - Coºla-
riu - faza II;

- Reabilitarea liniei de cale feratã
Frontierã - Curtici - Simeria, parte com-
ponentã a Coridorului IV Pan - Europe-
an, pentru circulaþia trenurilor cu viteza
maximã de 160 km/h, Tronsonul 2: Km
614 - Gurasada ºi Tronsonul 3: Gurasa-
da- Simeria (141 km);

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)
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Acþionarii SIF1 se întâlnesc
sã voteze eliminarea pragului
de deþinere
l SIF Oltenia doreºte diminuarea capitalului SIF Banat-Criºana,
prin anularea a 72,84 milioane de acþiuni, echivalentul a 14,07%
din societatel SIF1: “Propunerile acþionarilor grupaþi în jurul
SIF Oltenia nu pot fi puse în executare, în cazul în care ar obþine
numãrul de voturi prevãzut de lege ºi de actul constitutiv”l În
luna iunie a anului trecut, acþionarii SIF1 au respins toate
punctele propuse de SIF5

Acþionarii SIF Banat-Criºana
(SIF1) se vor întâlni, astãzi, pentru a
vota eliminarea din actul constitutiv al
societãþii, a prevederilor ce îngrãdesc
posibilitatea de deþinere a investitori-
lor în capitalul unei societãþi de
investiþii financiare, la 5%.

Este un eveniment aºteptat de peste
un deceniu în piaþa noastrã de capital,
dar care, astãzi, cade în plan secund,
pe fondul rãzboiului dintre SIF Ba-
nat-Criºana ºi SIF Muntenia (SIF4) de
o parte ºi SIF Oltenia (SIF5) de cealal-

tã, în condiþiile în care, adunarea va
avea, pe ordinea de zi, punctele intro-
duse de grupul de acþionari coagulaþi
în jurul SIF-ului din Craiova, care do-
resc diminuarea capitalului SIF1, prin
anularea a 72,84 milioane de acþiuni,
echivalentul a 14,07% din societate ºi
suspendarea dreptului de vot pentru
aceste titluri, pânã la înregistrarea
reducerii capitalului social.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 2)

Pieþele
internaþionale se
prãbuºesc odatã cu
preþul þiþeiului
l Pieþele acþiunilor, stãpânite de teama de coronavirus ºi de
ºocul provocat pe piaþa petrolului dupã ce Arabia Sauditã a redus
preþurile oficiale de vânzare ale acestei materii primel Declin
de circa 20% pentru cotaþia þiþeiului, ieril Sectorul bancar
european, cel mai afectat pe bursel Tranzacþii oprite automat în
SUA, dupã ce indicele S&P 500 a scãzut cu 7%

B
ursele internaþionale au
înregistrat scãderi majore
ieri, în condiþiile în care te-
merile legate de rãspândirea
epidemiei de coronavirus

sunt tot mai mari, dar ºi ca urmare a
ºoculului provocat pe piaþa petrolului
de faptul cã Arabia Sauditã a redus
preþurile oficiale de vânzare ale aces-
tei materii prime, fãcând ºi planuri
pentru creºterea livrãrilor sale de þiþei,

din aprilie.
Declinul de pe pieþele din Europa a

fost cel mai important de dupã mo-
mentul la care britanicii ºi-au exprimat
votul pentru ieºirea din UE (Brexit), în
urmã cu aproape patru ani. O influenþã
a avut-o ºi faptul cã Italia a extins ca-
rantina în zona de nord a þãrii.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

Mãcel la BVB
l Cãderi între 7,51% ºi 8,64% pentru indicii bursei noastre
l Lichiditate de 138,74 milioane de lei, de aproape trei ori peste
media zilnicã a anuluil “Pieþele sunt contaminate, contagioase
ºi panicate”, spun brokerii3

P
rãbuºirile pieþelor internaþio-
nale de acþiuni s-au extins ºi
la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), în ºedinþa de ieri toþi
indicii consemnând cãderi

de peste 7,5%, cea mai severã fiind
înregistratã de BET-NG, al sectorului
energiei ºi utilitãþilor, care a coborât
cu 8,64%, la 632,35 puncte.

Marcel Murgoci, director de tran-
zacþionare în cadrul casei de brokeraj
Estinvest, ne-a declarat: “Cãderea se-
verã a preþului petrolului, cu peste
25%, a produs panicã în pieþe,
începând cu cele asiatice, apoi în cele
europene ºi americane. În aceste con-
diþii, ºi la BVB s-a vândut în panicã, cu
ordine la piaþã, în debutul ºedinþei
bursiere, dupã care piaþa s-a mai
liniºtit.

Dupã-amiazã, a urmat un al doilea
val de vânzãri agresive, când s-a des-
chis ºedinþa de tranzacþionare în State-
le Unite, care de altfel s-a ºi oprit pen-

tru un sfert de orã, în condiþiile în care
indicele S&P 500 a scãzut cu peste
7%”.

Indicele BET, al celor mai lichide
ºaisprezece acþiuni de la BVB, cu ex-
cepþia SIF-urilor, a scãzut cu 7,53%,
pânã la 8.733,96 puncte, în timp ce in-
dicele financiar BET-FI, a avut un re-
cul de 7,78%, încheind ziua la
43.303,74 puncte.

Rulajul s-a ridicat 138,74 milioane
de lei, de aproape trei ori peste media
zilnicã a anului, de circa 50 milioane
de lei, în condiþiile în care, prin piaþa
“deal” nu a fost derulatã nicio
tranzacþie

“Este clar cã scãderea este cauzatã
de prãbuºirea preþului petrolului, apã-
rutã în contextul epidemiei de corona-
virus care se pare cã nu se opreºte, ci se
rãspândeºte ºi mai tare”.

ANDREI IACOMI
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