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BVB –
între
coronavirus
ºi dividende
l Aurelian Dochia: “Nu cred
cã dividendele pot reprezenta
acum argumentul care sã
compenseze riscul fundamental
legat de situaþia generalã a
economiei”l “Frica este
factorul esenþial de care va
depinde evoluþia acþiunilor de
la BVB, în urmãtoarele
sãptãmâni”, spune analistul
economiclOvidiu Dumitrescu,
Tradeville: “Pentru ca
economia sã îºi revinã, sunt
necesare mãsuri de bun simþ,
cum ar fi o reducere masivã a
birocraþiei, relaxarea semni-
ficativã a unor restricþii
autoimpuse ºi mult aºteptatele
investiþii în infrastructurã”

Scãderile au continuat la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) în prima sãp-
tãmânã de când þara noastrã noastrã se
aflã în stare de urgenþã ca urmare a
pandemiei globale de coronavirus,
dupã ce, cu o sãptãmânã în urmã, piaþa
noastrã de capital a coborât în “terito-
riul ursului”, toþi indicii gãsindu-se cu
mai mult de 20% sub maximele
recente.

BET, principalul coº de acþiuni de la
BVB, a încheiat ºedinþa de vineri la
7.347,75 de puncte, echivalentul unui
declin de 6,78% faþã de închiderea
sãptãmânalã anterioarã, în timp ce in-
dicele financiar BET-FI a avut o de-
preciere de 2,78%, la 38.515,27 punc-
te, iar BET-NG, al sectorului energetic
ºi utilitãþilor a coborât cu 1,14%, pânã
la 559,36 puncte.

Ovidiu Dumitrescu, CFA, director
general adjunct în cadrul Tradeville,
ne-a transmis: “Am avut parte de o
sãptãmânã volatilã, în ton cu ceea ce
am vãzut în marile pieþe financiare ale
mapamondului”.

Brokerii de la Prime Transaction au
notat, în raportul sãptãmânal, cã scã-
derea indicelui BET a venit, dupã pro-
punerile de dividende sub aºteptãrile
pieþei ºi pe fondul menþinerii trendului
de creºterere a persoanelor infectate cu
COVID-19.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 2)

IONUÞ DUMITRU, DUPÃ REDUCEREA
DOBÂNZII CHEIE LA 2%:

“BNR a luat decizii
hotãrâte, fãrã precedent”

Banca Naþionalã a României
(BNR) a luat decizii hotãrâte, fãrã pre-
cedent, în condiþiile în care ºi situaþia
prin care trecem este în premierã, ne-a
spus economistul Ionuþ Dumitru, fost
ºef al Consiliului Fiscal.

Afirmaþia domniei sale a venit dupã
ce banca noastrã centralã a anunþat, vi-
neri seara, cã reduce, de astãzi, rata
dobânzii de politicã monetarã de la
2,5% la 2%. În cadrul ºedinþei de ur-
genþã a Consiliului de Administraþie al
BNR care a avut loc vineri, Banca Na-
þionalã a mai decis, conform unui
comunicat de presã:

“- Îngustarea coridorului simetric
format de ratele dobânzilor facilitãþilor
permanente în jurul ratei dobânzii de
politicã monetarã la ±0,5 puncte pro-
centuale de la ±1 punct procentual.
Astfel, începând cu 23 martie 2020,
rata dobânzii pentru facilitatea de depo-
zit se menþine la 1,5%, iar rata dobânzii
aferente facilitãþii de creditare (Lom-
bard) se reduce la 2,5%, de la 3,5%. Pe
acest fond, este de aºteptat ca principa-
lele cotaþii ROBOR sã cunoascã o ajus-
tare descendentã semnificativã;

- Furnizarea de lichiditate instituþii-

lor de credit prin intermediul opera-
þiunilor repo (operaþiuni revesibile cu
titluri de stat) în vederea asigurãrii
funcþionãrii fluente a pieþei monetare
ºi a altor segmente ale pieþei financiare;

- Cumpãrarea de titluri de stat în lei
de pe piaþa secundarã în vederea con-
solidãrii lichiditãþii structurale din si-
stemul bancar care sã contribuie la fi-
nanþarea în bune condiþii a economiei
reale ºi a sectorului public”.

În funcþie de evoluþia situaþiei, Con-
siliul de Administraþie este pregãtit sã
decidã ºi reducerea ratei rezervelor
minime obligatorii pentru pasivele în
lei ºi a celei aplicabile pasivelor în va-
lutã ale instituþiilor de credit, a anun-
þat, vineri, BNR, subliniind: “Având în
vedere gradul ridicat de incertitudine a
evoluþiilor economice ºi financiare,
Consiliul de Administraþie al BNR a
hotãrât suspendarea calendarului
ºedinþelor de politicã monetarã anun-
þat anterior, urmând ca ºedinþele pe
probleme de politicã monetarã sã aibã
loc ori de câte ori va fi necesar”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

ACÞIUNILE DISPERATE ALE BÃNCILOR
CENTRALE NU AJUTÃ

Dobânzile au explodat
pe piaþa creditului
pentru companii

“Toatã lumea trebuie sã se con-
centreze asupra prãbuºirii pieþei
creditului”, avertizeazã David
Rosenberg. Fostul economist-
ºef al companiei de investiþii
Gluskin Sheff + Associates, în
prezent economist-ºef al compa-
niei sale Rosenberg Research &
Associates, mai aratã cã aceasta
implicã “evitarea completã a oricãror
investiþii în acþiuni ale companiilor.”

Prãbuºirea a avut loc tot pe fondul

“goanei” haotice cãtre nume-
rar, în condiþiile în care corela-
þiile dintre diferitele clase de
active s-au rupt complet.

Datele de la Federal Reser-
ve aratã cã randamentele obli-
gaþiunilor cu rating B ºi BB
ale companiilor au ajuns, în
numai câteva zile, la un nivel

comparabil cu cel din perioada crizei
financiare globale (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 5)

T
rãim în plinã conducere mi-
litarã. Dupã primul ordin
militar emis de Ministerul
de Interne în cursul sãptã-
mânii trecute care a dus la
închiderea hotelurilor, resta-
urantelor, cafenelelor, clu-

burilor ºi altor asemenea locaþii, sâm-
bãtã a fost emis al doilea ordin militar,
ce a intrat în vigoare noaptea trecutã.
ªi care, printre altele, ne recomandã –
nu ne interzice – sã limitãm deplasãrile
în timpul zilei la cele strict necesare(la
serviciu, la magazinul alimentar din
apropiere, la farmacie ºi la medicul de
familie ori specialist) ºi care ne interzi-
ce sã ieºim în timpul nopþii, între orele
22 ºi 6. De asemenea sunt interzise
grupurile mai mari de trei persoane pe
stradã sau în spaþiul public. Aceastã
interdicþie a fost impusã în România,

ultima datã, de Nicolae Ceauºescu,
înainte de evenimentele din decembrie
1989, care au dus la cãderea regimului
sãu politic.

Mãsurile luate sâmbãtã, la ora 21,
cu aplicabilitate amânatã pânã asearã,
iar altele pânã în aceastã searã, se
înscriu, ca mod de decizie, tuturor
hotârârilor luate în prima sãptãmânã
de urgenþã de guvernul Orban. Din
analiza modului de acþiune a Executi-
vului, se pare cã acesta acþioneazã cu
întârziere sau în ritmul prezidenþial
impus de la Cotroceni, care în urmã cu
nouã zile anunþa starea de urgenþã, dar
o decreta abia luni, adicã la începutul
sãptãmânii trecute. ªi nu în primele
ore, ci abia dupã-amiazã, la ora 15.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Printre mãsurile dispuse în Ordinul Militar nr. 2 se aflã ºi urmãtoarele:
– suspendarea temporarã a activitãþii în cabinetele de medicinã
dentarã, cu excepþia intervenþiilor stomatologice de urgenþã.
– suspendarea temporarã a activitãþilor de comercializare cu
amãnuntul, a produselor ºi serviciilor, în centrele comerciale în
care-ºi desfãºoarã activitatea mai mulþi operatori economici, cu
excepþia vânzãrii produselor alimentare, veterinare sau farma-
ceutice ºi a serviciilor de curãþãtorie. Prin centru comercial se
înþelege „structura de vânzare cu suprafaþa medie sau mare în
care se desfãºoarã activitãþi de comercializare cu amãnuntul de
produse, servicii de piaþã ºi de alimentaþie publicã, ce utilizeazã o
infrastructurã comunã ºi utilitãþi adecvate”, astfel cum este re-
glementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumu-
lui, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
– circulaþia persoanelor în afara locuinþei/gospodãriei se efectu-
eazã numai cu respectarea mãsurilor generale de prevenire a
rãspândirii COVID-19 ºi evitarea formãrii oricãrui grup de persoa-
ne. Prin formarea unui grup de persoane se înþelege alãturarea
unui numãr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreunã.
– în intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandã ca circulaþia per-

soanelor în afara locuinþei/gospodãriei sã se efectueze numai
pentru urmãtoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între lo-
cuinþã/gospodãrie ºi locul/locurile de desfãºurare a activitãþii
profesionale, atunci când activitatea profesionalã este esenþialã ºi
nu poate fi amânatã sau desfãºuratã de la distanþã;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperã necesi-
tãþile de bazã ale persoanelor ºi animalelor de companie / do-
mestice, precum ºi bunuri necesare desfãºurãrii activitãþii pro-
fesionale;
c) deplasarea pentru asistenþã medicalã care nu poate fi amânatã
ºi nici realizatã de la distanþã;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoþirea
copilului, asistenþa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabi-
litãþi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasãri scurte, în apropierea locuinþei/gospodãriei, legate
de activitatea fizicã individualã a oamenilor ºi nevoile animalelor
de companie/domestice.

(continuare în pagina 3)

CRIZA CORONAVIRUS:

Germania blocheazã
preluãrile externe de
companii

Germania îºi va proteja societãþile
de preluãri externe, ca urmare a decli-
nului masiv al acþiunilor companiior
la bursã, care ar putea determina fir-
mele strãine sã preia uºor rivalele ger-
mane.

“Nu vom permite o vânzare pe ni-
mic a participaþiilor la companiile in-
dustriale ºi economice din Germa-
nia”, a declarat ministrul german al
Economiei, Peter Altmaier, subli-
niind: “Nu trebuie sã existe tabuuri.
Trebuie sã fie posibil ajutorul tempo-
rar de stat pentru o perioadã limitatã,
inclusiv preluãri ºi achiziþia unor par-
ticipaþii”.

Companiile auto ºi cele producãtoa-
re de componente sunt printre cele mai
afectate de prãbuºirea burselor, acþiu-
nile Daimler, Continental ºi Volkswa-
gen înregistrând în ultima lunã scãderi
de 44 - 48%.

Guvernul de la Berlin are în plan sã
se reuneascã astãzi ca sã anunþe noi
mãsuri de sprijin, inclusiv un buget su-
plimentar de aproximativ 150 de mi-
liarde de euro, conform unor surse

citate de Reuters
Markus Soeder, premierul landului

Bavaria, a avertizat:
“Dacã cea mai mare parte a econo-

miei Bavariei ºi a Germaniei sfârºeºte
în mâini strãine odatã ce criza s-a
încheiat, atunci nu va mai fi numai o
crizã în domeniul sãnãtãþii, ci ºi o alte-
rare profundã a ordinii economice
mondiale. Trebuie sã facem tot
posibilul sã evitãm asta”.

Re-naþionalizarea Renault
nu este luatã în calcul

Grupul auto francez Renault ar pu-
tea solicita garanþii de la guvern ca
sã-ºi consolideze situaþia financiarã în
contextul pandemiei de coronavirus, a
declarat preºedintele Renault ,
Jean-Dominique Senard, într-un in-
terviu acordat publicaþiei Le Parisien,
respingând însã scenariul unei renaþio-
nalizãri, transmite Reuters, conform
Agerpres.

V.R.
(continuare în pagina 16)


