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REZOLUÞIE ONU

Acces egal la vaccinuri
Statele lumii se pregãtesc pentru pe-

rioada când pe piaþã va fi lansat primul
vaccin eficient în lupta cu coronaviru-
sul. Pare un fel de negociere a împãrþi-
rii ”blãnii ursului din pãdure”, dar nu
este, zeci de instituþii lucreazã deja la
creearea unor vaccinuri.

Cei 193 de membri ai Adunãrii Ge-
nerale a ONU au
adoptat prin consens o
rezoluþie reclamând un
“acces echitabil” la
“viitoarele vaccinuri”
împotriva COVID-19
ºi subliniind “rolul
conducãtor determi-
nant al Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii”. Textul, iniþiat
de Mexic, solicitã “întãrirea cooperãrii
ºtiinþifice internaþionale pentru a com-
bate COVID-19 ºi intensificarea coor-
donãrii”, inclusiv în sectorul privat.

Apelul la obþinerea de vaccinuri
pentru toate þãrile intervine într-un
context în care numeroase firme far-
maceutice ºi laboratoare de cercetare
s-au lansat în punerea lor la punct.

Aceste vaccinuri, considerate cruciale
pentru a ajuta la neutralizarea bolii, re-
prezintã o mizã financiarã considera-
bilã. Rezoluþia îl îndeamnã pe secreta-
rul general al ONU, Antonio Guterres,
sã se asigure cã mijloacele angajate
permit “garantarea unui acces ºi unei
distribuþii corecte, transparente, echi-

tabile, eficiente la in-
strumentele de preve-
nire, la testele de la-
borator, la medica-
mente ºi viitoarele
vaccinuri COVID-
19". Obiectivul trebu-
ie sã fie ”a le face di-
sponibile pentru cei

care au nevoie de acestea, în special în
þãrile în curs de dezvoltare", insistã
textul, al doilea al Adunãrii Generale
consacrat COVID-19 de la începutul
pandemiei. Cei 193 de membri ai
Adunãrii Generale au adoptat la 3
aprilie prima lor rezoluþie asupra co-
ronavirusului lansând un apel la “coo-
perare” pentru a lupta mai bine împo-
triva maladiei. (O.D.)

KLAUS IOHANNIS:

Mãsuri de relaxare,
gradual, dupã 15 mai

Mãsurile de izolare ºi distanþare so-
cialã ar putea fi relaxate gradual dupã
15 mai, când expirã al doilea decret prin
care a fost prelungitã starea de urgenþã,
a anunþat preºedintele Klaus Iohannis,
la finalul întâlnirii pe care a avut-o, ieri,
la Palatul Cotroceni,
cu premierul Ludovic
Orban, cu o parte din-
tre membrii Guvernu-
lui ºi cu secretarul de
stat Raed Arafat, în ca-
drul cãreia a fost eva-
luatã situaþia generatã
de actuala pandemie.

Klaus Iohannis a declarat: ”Dupã 15
mai, dacã numãrul de persoane infectate
scade, dacã numãrul de decese scade,
dacã respectãm cu toþii mãsurile, e clar
cã putem sã intrãm atunci într-o fazã
de relaxare. Relaxarea va fi fãcutã în
paºi, nu va fi fãcutã deodatã, pentru cã
specialiºtii ne spun cã virusul nu dispare.
Aceste chestiuni vor fi decise în baza do-
vezilor ºtiinþifice, de cãtre guvern ºi vor fi

discutate în detaliu cu specialiºtii, cu co-
mitetul ºtiinþific care funcþioneazã pe
lângã Ministerul Sãnãtãþii, cu cei efectiv
implicaþi în gestionarea epidemiei. Mã-
surile respectivevor fi aduse lacunoºtinþa
publicului de autoritãþile care se ocupã

concret de gestionarea
situaþiei actuale. (...)
Mãsurile de relaxare
vor fi graduale. La
început vor fi posibile
activitãþi cu risc mic de
contaminare cu acest
virus. Este nevoie de
evaluãri din partea me-

dicilor, a specialiºtilor ºi chiar una econo-
micã, pentru cã ne dorim sã repornim
economia României. Este important sã
înþelegem cã relaxare înseamnã cã au-
toritãþile se vor implica mai puþin în
viaþa fiecãruia ºi responsabilitatea va
reveni fiecãruia dintre dumneavoastrã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ANALIªTII:

“Este improbabil
ca preþul
petrolului
european sã
urmeze tendinþa
negativã a celui
american”
lLaurianLungu,CPAG:
“Benzinanuvaajungesãfiegratis”

P
robabilitatea de a ne
întâlni cu preþuri negative
la petrolul european sor-
timent Brent este una re-
dusã, sunt de pãrere ana-
liºtii consultaþi de Ziarul
BURSA, dupã ce preþul

þiþeiului american s-a prãbuºit, la înce-
putul sãptãmânii, la valori negative.

Apropierea zilei de 21 aprilie, sca-
denþa pentru contractele futures pe pe-
trolul sortiment WTI (West Texas Inter-
mediate) cu livrare în mai, a adus o nouã
anomalie pe pieþele financiare, în acest
caz pe pieþele unde se tranzacþioneazã
cotaþia barilului de þiþei american.

Evaporarea cererii, supra-oferta ºi
spaþiile reduse de stocare, precum ºi pa-
nica unor traderi care au gãsit cu greu
contraparte sunt motivele care au dus la
prãbuºirea fãrã precedent în teritoriul
negativ a preþului pentru petrolul livrat
în luna mai, aratã analiºtii, care menþio-
neazã cã Statele Unite au devenit, în ul-
timul deceniu, graþie boom-ului din in-
dustria de petrol de ºist, cel mai mare
producãtor de petrol din lume.

În esenþã, pentru a scãpa de contrac-
te ºi pentru a nu fi obligaþi contractual
sã accepte livrarea fizicã a cantitãþilor
deþinute în respectivele contracte, unii
traderi au lichidat poziþiile de pe piaþa
futures, în pierdere, “cu orice preþ”,
cotaþia ajungând într-un anumit mo-
ment la minus (-) 40,32 de dolari (20
aprilie, ora 19:30 BST), pentru a închi-
de la un discount de 37,63 de dolari pe
baril. Asta în contextual în care pro-
blema stocãrii fizice a petrolului este
estimatã sã devinã în mod special acu-
tã, în luna mai.

Spre deosebire de þiþeiul american,
þiþeiul european sortiment Brent, deºi
s-a tranzacþionat la niveluri foarte re-
duse, la minime multianuale, nu s-a
confruntat cu o prãbuºire similarã în
contextul în care furnizarea acestuia se
face pe mare, ceea ce dã posibilitatea
ºi stocãrii acestuia tot pe mare, dupã
cum ne-a precizat Laurian Lungu,
economist la Consilium Policy Advi-
sors Group (CPAG).

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

O nouã strategie
de joc ?

A
searã urmãream ce se în-
tâmplã la Nymex (New
York Mercantile Ex-
change) cu cotaþia preþu-
lui petrolului WTI ºi par-
cã mintea refuzã sã ac-
cepte cã preþul la barilul

de petrol cu decontare în 21
aprilie ºi livrare în mai, ar pu-
tea sã ajungã de la 18 US$ la -
37.63 US$/baril. Adicã asta
înseamnã cã poziþiile short/la
vânzare nu puteau sã fie închi-
se decât la valoare negativã.

Este pentru prima oarã în
istoria unei pieþe futures când
tranzacþiile se fac la valoare negativã.
Ceea ce m-a surprins este cã la Nymex
nu s-a oprit ºedinþa de tranzacþii, în
condiþiile în care se putea anticipa evo-
luþia în baza punctelor pivot. Se putea
interveni? Eu cred cã da. Sesiunea de
tranzacþii putea fi întreruptã prin si-

stem (adicã automat) sau prin decizie.
Potrivit regulilor CME Group din

care face parte Nymex, dacã pieþele se
deplaseazã cu +/- 15%, tranzacþiile se
opresc câte 2 minute, conform unui si-
stem dinamic de întrerupere/dynamic
circuit breakers. Când sunt admise li-

mitele de preþ la contractele futu-
res, pieþele se pot opri temporar
sau într-o zi, ori se permite tran-
zacþionarea în condiþii limitã. De
ce nu s-a procedat aºa?

Astãzi observ cã majoritatea
analiºtilor se concentreazã pe o
abordare fundamentalã (cerere
-ofertã), dar nu se focalizeazã
asupra cauzelor, cu alte cuvinte

deocamdatã nici o persoanã nu se
încumetã sã explice dacã a existat vre-
un interes sã se ajungã la o asemenea
evoluþie ºi nici nu oferã vreo informa-
þie privind riscurile generate prin pris-
ma mecanismului de transmisie.

(continuare în pagina 9)

Preþulnegativalpetrolului aratãcã
absurduladevenitnoua“normalitate”

U
n preþ negativ este o
aberaþie economicã,
mai ales când este vor-
ba despre una dintre
cele mai importante
materii prime ºi resurse
energetice la ni-

vel global, la fel cum o abera-
þie economicã este ºi dobânda
negativã.

Dacã aberaþia numitã do-
bândã negativã a devenit “nor-
malã” în ultimii ani, pe fondul
acþiunilor “înþelepte” ale bãn-
cilor centrale, peisajul supra-
realist al economiei globale
tocmai a fost completat de preþuri ne-
gative pentru petrolul WTI (West Te-
xas Intermediate).

Cotaþiile contractelor futures pen-
tru cea mai apropiatã lunã de livrare
(n.a. mai 2020 în acest caz) au intrat

în cãdere liberã pe fondul apropierii
scadenþei, care a fost ieri.

Un declin iniþial de peste 30% a
fost extraordinar, însã a fost uitat
rapid în condiþiile în care s-a ajuns
într-un timp foarte scurt la o scãde-

re de 99%, iar apoi de peste
300%, corespunzãtoare unui
preþ situat adânc în teritoriul
negativ, dincolo de -37 de
dolari pe baril (vezi grafi-
cul).

Într-o notã preluatã de Ze-
rohedge, Roger Diwan a ex-
plicat cum s-a ajuns la preþul
negativ al petrolului WTI.

“Fenomenul apare când un con-
tract futures pentru un produs fizic
nu are cumpãrãtori aproape de sca-
denþã sau la scadenþã”, scrie vice-
preºedintele de la IHS Markit.

Ce înseamnã acest lucru? În cazul

petrolului WTI punctul de livrare îl
reprezintã depozitele gigantice din
oraºul Cushing, Oklahoma, iar celor
care deþin contractele futures le va fi
livratã cantitatea de petrol specifica-
tã.

Din pãcate, în peisajul economic
hiper-financializat de astãzi, astfel
de livrãri sunt mai degrabã excepþia
decât regula. Roger Diwan afirmã cã
“livrãrile de petrol fizic sunt foarte
rare”.

În aceste condiþii, “ultimele zile
ale unui ciclu de tranzacþionare pen-
tru contractele futures este marcat de
transferarea poziþiilor cãtre urmãto-
rul contract”, însã acum situaþia fost
diferitã. Traderii sau speculatorii nu
au reuºit sã revândã contractele ºi
nici nu aveau nici spaþiu de stocare în
depozitele de la Cushing.

(continuare în pagina 4)
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Citiþi, în pagina 12, articolul

“Preþul petrolului va fi scãzut ºi volatil,

în continuare”

CRIZA PETROLULUI

Instanþa menþine
suspendarea lui Fercalã
de la ºefia SIF Transilvania;
Fercalã nu recunoaºte
legalitatea deciziei

Instanþa a respins, în data de 16
aprilie, cererea formulatã pe calea or-
donanþei preºedinþiale de Mhai Fer-
calã, Iulian Stan ºi ªtefan Szitas, în
contradictoriu cu SIF Transilvania
(SIF3), prin care s-a solicitat suspen-
darea hotãrârii Consiliului de Supra-
veghere al SIF-ului din data 30 mar-
tie, privind revocarea lui Mihai Fer-
calã din poziþia de Preºedinte al Di-
rectoratului, reiese dintr-un raport al
societãþii remis, ieri, Bursei de Valori
Bucureºti (BVB).

SIF Transilvania a comunicat: “Tri-
bunalul Braºov a respins cererea de or-
donanþã preºedinþialã formulatã de
Szabo ªtefan, Carapiti Dumitru ºi
Gheorghe Luþac în contradictoriu cu
SIF Transilvania, Constantin Frãþilã,

Crinel-Valer Andanuþ, Nicolae Petria
ºi Marius-Adrian Moldovan, prin care
s-a solicitat suspendarea efectelor ac-
tului juridic/înscrisului denumit «Ho-
tãrârea nr.1 din 30 martie 2020 a Con-
siliului de Supraveghere al SIF
Transilvania».

Totodatã, prin aceeaºi hotãrâre,
Tribunalul Braºov a respins cererea
conexã formulatã pe calea ordonan-
þei preºedinþiale de Fercalã Mihai,
Stan Iulian ºi Szitas ªtefan, în con-
tradictoriu cu SIF Transilvania,
având ca obiect cererea de suspenda-
re a Hotãrârii Consiliului din 30 mar-
tie 2020".

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)


