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Refugiul în aur
lDochia: ”Dacã douã-trei sãptãmâni va creºte preþul pe bursã, atunci aurul nu va mai avea o evoluþie atât de accentuatã”
lMitroi: ”Nu mai este momentul sã investim în aur decât extrem de selectiv ºi cu un capital foarte mic”l Codirlaºu: ”FED-ul nu
poate printa aur, ºi atunci aurul poate rãmâne ºi pe viitor un activ de siguranþã”

C
a în orice crizã economicã,
ºi în aceastã perioadã pan-
demicã ce prevesteºte o re-
cesiune investitorii sunt fo-
arte atenþi la activele în care
îºi plaseazã banii. ªi de data
aceasta, aurul se numãrã

printre câºtigãtori, deºi nimeni nu ºtie
cum se va termina criza care ne paºte.

În ultima perioadã, cotaþia metalu-
lui galben a fost foarte volatilã, preþul

acestuia cunoscând atât salturi impor-
tante, cât ºi scãderi bruºte.

Experþii în domeniu reitereazã faptul
cã aurul este activul de refugiu în mo-
mentele de panicã economicã. Analistul
financiar Aurelian Dochia ne-a explicat:
„Întotdeauna, aurul a fost principala mo-
nedã de refugiu, la fel cum se întâmplã ºi
acum. Doar cã sunt diverse faze ale cri-
zei ºi ale investitorilor, care de multe ori
sunt subiective. Toþi vedem aceleaºi lu-

cruri, dar le interpretãm în mod diferit”.
Conform domnului Dochia, tendinþa re-
alã de creºtere a preþului aurului este cla-
rã ºi nu s-a fãcut simþitã doar în ultimele
douã luni, ci cu mult înainte. Trendul de
evoluþie pozitivã a cotaþei metalului gal-
ben se va menþine, deºi de la sãptãmânã
la sãptãmânã am putea asista ºi la unele
scãderi ale preþului aurului, ne-a spus
specialistul, apreciind: ”Am observat,
de asemenea, cã pieþele bursiere au avut

momente de optimism surprinzãtor, iar
dacã acestea se comportã aºa, evident cã
aurul nu mai este foarte atractiv, pentru
cã acest metal este o investiþie pasivã.
Adevãraþii investitori preferã sã meargã
spre pieþele de capital, unde riscul este
mai mare, dar ºi capacitatea de câºtig
este mai ridicatã. În aceste condiþii,
cred cã, dacã douã-trei sãptãmâni va
creºte preþul pe bursã, atunci aurul nu
va mai avea o creºtere atât de accen-

tuatã, dar tendinþa pe termen lung, de
exemplu pe trei ani, va fi de creºtere”.
Aurelia Dochia opineazã cã atunci
când existã miºcãri semnificative pe o
piaþã mare, de multe ori în spatele lor
se aflã ºi actori mari, cum ar fi bãncile
centrale.

ADELINA TOADER,
EMILIA OLESCU
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ANALIªTII
ANTICIPEAZÃ:

Piaþa cuprului,
aºteptatã sã se
redreseze în a
doua jumãtate
a anului
l Reluarea activitãþii
industriale din China – cel mai
mare consumator mondial de
cupru - va susþine evoluþia
cotaþiilor metalului

Piaþa cuprului este afectatã de ca-
rantina impusã de pandemia de Co-
vid-19, în condiþiile în care cel mai
mare consumator mondial de profil,
China, a avut industria blocatã. ªi blo-
cajul din alte þãri are un impact negativ
asupra acestui domeniu, mai ales cã
metalul de bazã este folosit în industria
auto, iar fabricile producãtorilor de
maºini ºi-au închis porþile, unele dintre
ele începând sã îºi reia activitatea
treptat, luna aceasta.

Noua crizã a fãcut ca preþul metalu-
lui industrial sã scadã, iar strategii
United Overseas Bank (UOB) estime-
azã, într-un raport, cã acesta se va re-
dresa în semestrul al doilea din anul
curent, pe fondul reluãrii activitãþii
industriale din China.

Raportul UOB precizeazã, potrivit
fxstreet.com: “Nimeni nu a putut evi-
ta consecinþele încetinirii accentuate
a creºterii globale. Piaþa metalelor in-
dustriale, care are o sensibilitate ridi-
catã la activitatea industrialã mondia-
lã, a început sã se confrunte cu presiu-
ni de vânzare de la sfârºitul lunii ia-
nuarie, când epidemia de Covid-19 a
izbucnit în China. Piaþa metalelor in-
dustriale este extrem de sensibilã la
activitatea industrialã a Chinei, iar
estimãrile referitoare evoluþia preþu-
lui cuprului la Bursa Metalelor din
Londra – LME -, þin de mersul indice-
lui PMI (Purchasing Managers) din
China”.

Raportul mai noteazã: “Înainte sã
preconizãm un declin al preþului cu-
prului la LME de la circa 4.800 la
3.000 de dolari/tonã, trebuie sã ve-
dem cã raportul dintre cererea ºi ofer-
ta de profil este mult mai strâns acum,
deºi cererea va începe sã se deteriore-
ze semnificativ. Per ansamblu, ne mo-
dificãm în sens negativ estimarea
pentru preþul cuprului cotat la LME ºi
anticipãm un risc de scãdere la 4.000
de dolari tona în trimestrul al doilea,
dupã care vom vedea o redresare
uºoarã cãtre 4.300 de dolari tona în
trimestrul al treilea, respectiv 4.600
de dolari tona în ultimul trimestru ºi
5.000 de dolari tona în primul trime-
stru din 2021”.

A.V.
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EXCELENÞA SA, DOMNUL MORTEZA ABOUTALEBI,
AMBASADORUL REPUBLICII ISLAMICE IRAN ÎN ROMÂNIA:

„Cooperarea dintre Iran ºi România
în Golful Persic va îmbunãtãþi
securitatea internaþionalã”

Reporter: Excelenþa voastrã, ce ne
puteþi spune despre istoria Golfului
Persic, cu ocazia Zilei Naþionale a
Golfului Persic?

Morteza Aboutalebi: Numele de
Golful Persic, Marea Persiei sau
Golful Persiei, menþionat sub nume-
le de Persicus în cele mai vechi texte
care au supravieþuit din Grecia anti-
cã, a fost asociat cu numele teritoriu-
lui ºi civilizaþiei Iranului. Istoria ºi

cultura oralã sunt martorii faptul cã,
cu mii de ani înainte de Hristos, ira-
nienii au numit apele din sudul Ira-
nului - Marea Jam, Marea Iranului ºi
Marea Persiei ºi au atestat aceste tit-
luri în sute de hãrþi ºi documente
istorice.

A consemnat
ADELINA TOADER
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Dobânzile negative nu mai pot opri
prãbuºirea iluziilor economice ºi
jubileul datoriilor

Federal Reserve a anunþat extinde-
rea unor programe de creditare desti-
nate companiilor din economia realã
la ultima ºedinþã de politicã monetarã,

pe fondul menþinerii
dobânzii de politicã
monetarã aproape de
zero.

În cadrul videocon-
ferinþei de presã, Jero-
me Powell, preºedin-
tele Federal Reserve a
lansat un apel cãtre ce-

lelalte instituþii federale pentru creºte-
rea eforturilor în direcþia repornirii
economiei ºi a subliniat cã “nu este
momentul sã fim preocupaþi de dato-
rii”. Din pãcate, nimeni nu a întrebat
când va fi acel moment, dupã cum
scrie Zerohedge.

Teritoriul negativ al dobânzilor
rãmâne “zonã interzisã” pentru cea
mai puternicã bancã centralã a lumii.
Cele mai importante motive ar putea fi

cã dobânzile negative nu stimuleazã
creditarea ºi, în plus, capacitatea ace-
stora de distorsionare a structurii eco-
nomice este mult mai mare decât a
dobânzilor foarte reduse sau zero.

De ce nu este stimulatã creditarea,
chiar dacã am face abstracþie de gradul
ridicat al îndatorãrii publice ºi private
din economii majore ale zonei euro?

O explicaþie poate porni de la modul
în care sunt creaþi banii în economia
modernã. În douã studii dedicate ace-
stui subiect de cãtre Banca Angliei,
publicate în Buletinul trimestrial T1
2014, este descris acest proces, care
porneºte de la acordarea creditelor
bancare.
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CÃLIN
RECHEA

Golful Persic continuã sã fie mãcinat de instabilitate ºi insecuritate, iar o colaborare între
þãrile aflate la graniþele sale (Republica Islamicã Iran, Regatul Arabiei Saudite, Republica
Irak, Regatul Oman, Emiratele Arabe Unite, Guvernul Kuweit, Guvernul Qatarului ºi Rega-
tul Bahrain) poate aduce liniºtea, considerã Excelenþa Sa, domnul Morteza Aboutalebi,
Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România.

Cu ocazia Zilei Naþionale a Golfului Persic, Excelenþa sa ne-a acordat un interviu în care
ne-a vorbit despre istoria Golfului Persic, despre paºii pe care Iran i-a fãcut în gãsirea uni
model de cooperare care sã aducã pacea în regiune, dar ºi despre oportunitãþile de care
þara noastrã se poate bucura prin cooperarea cu Iranul în Golful Persic.


