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Sentix: Redresarea economicã a
început, dar pânã unde va merge?

Încrederea investitorilor în economia
zonei euro a crescut semnificativ în iu-

nie 2020, conform celui
mai recent raport de la
SentixGmbH(vezigra-
ficul), pe fondul creºte-
rii puternice a indicelui
aºteptãrilor, dar a men-
þinerii la un nivel foarte
scãzut a indicelui situa-
þiei curente.

Indicele agregat al încrederii a cres-
cut pânã la -24,8 puncte, de la -41,8 în
luna precedentã, în condiþiile în care
indicele aºteptãrilor a crescut cu 24,8
puncte, pânã la 21,8 puncte, cel mai ri-
dicat nivel din noiembrie 2017.

Analiºtii de la Sentix apreciatã cã
toate regiunile ºi þãrile analizate au in-
trat în perioada de redresare, cu excep-
þia Americii Latine, care a intrat în
perioada de stabilizare.

“Drumul cãtre ieºirea din recesiune
este lung pentru zona euro”, se aratã în

raport, în condiþiile în care indicele si-
tuaþiei curente a crescut pânã la -61,5,
de la -73 puncte în luna anterioarã.

Sondajul pentru luna iunie a inclus
câteva întrebãri suplimentare, deoare-
ce analiza de la Sentix a încercat sã de-
termine cât de rapidã va fi redresarea
pânã la un nivel considerat “normal”.

“Rezultatul îi va dezamãgi pe opti-
miºti”, se aratã în raport, în condiþiile
în care “investitorii se aºteaptã ca doar
50% din cãdere sã fie recuperatã în ur-
mãtoarele 12 luni în ciuda tuturor mã-
surilor de stimulare fiscalã ºi
monetarã”.

(continuare în pagina 12)
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Izolarea a salvat vieþi ºi
a distrus afaceri

Existã un curent puternic de opinie,
bazat ºi pe unele studii, potrivit cãruia
izolarea a salvat milioane de vieþi. Pe
de altã parte, voci rãzleþe, dar cu greu-
tate, susþin contrariul. În ceea ce pri-
veºte efectele economice ale izolãrii,
consensul este unul foarte larg, un nu-
mãr uriaº de afaceri au avut de suferit
de pe urma mãsurilor de combatere a
pandemiei.

Mãsurile de izolare impuse în criza
sanitarã provocatã de noul coronavirus
au salvat mai mult de 3 milioane de vie-
þi în Europa, potrivit unui studiu realizat
pe 11 þãri de o echipã de cercetãtori de
la Imperial College London. Oamenii
de ºtiinþã spun cã mãsurile stricte, ma-
joritatea impuse în luna martie, au avut
„un efect substanþial” ºi au ajutat la re-
ducerea ratei de multiplicare a infecþiei
sub 1 pânã la începutul lunii mai. Rata
de multiplicare reprezintã numãrul me-
diu de oameni pe care o persoanã infec-
tatã îi contamineazã. O valoare de peste

1 poate duce la o creºtere exponenþialã.
Echipa de cercetãtori a estimat cã, pânã
la începutul lunii mai, între 12 ºi 15 mi-
lioane de oameni din 11 þãri - Austria,
Belgia, Marea Britanie, Danemarca,
Franþa, Germania, Italia, Norvegia,
Spania, Suedia ºi Elveþia - au fost in-
fectaþi cu noul coronavirus. Prin com-

pararea numãrului deceselor înregi-
strate cu cel estimat de ei, dacã mãsuri-
le de izolare nu ar fi fost introduse, a
rezultat cã aproximativ 3,1 milioane de
morþi au fost evitate.

OCAVIAN DAN
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CIFRE DEALOGIC PENTRU 2020:

Nasdaq a depãºit NYSE
dupã valoarea IPO
l Ofertele publice iniþiale lansate anul acesta la Nasdaq au însumat
12,2 miliarde de dolari, iar cele atrase de NYSE - 10,9 miliarde de
dolaril Nasdaq a trecut înaintea NYSE datoritã listãrilor recente ale
Warner Music ºi ZoomInfo Technologies

O
peratorul bursier american
Nasdaq a depãºit New York
Stock Exchange (NYSE –
Bursa de Valori din New
York) în privinþa valorii
ofertelor publice iniþiale

gãzduite anul acesta, în contextul pan-
demiei de coronavirus.

Conform datelor analizate de plat-
forma pentru pieþe financiare Dealo-
gic, preluate de Wall Street Journal,
companiile care s-au listat anul acesta
la Nasdaq au atras 12,2 miliarde de do-
lari, iar cele care au optat pentru
NYSE – 10,9 miliarde de dolari.

Nasdaq a gãzduit 44 de listãri în
2020, faþã de 27, câte au avut loc la
NYSE. În iunie, la NYSE a avut loc o
singurã listare, iar la Nasdaq – opt,
conform cifrelor Dealogic.

Una dintre cele mai importante li-
stãri de la Nasdaq este cea a casei de
discuri Warner Music Group Corp.,
care a atras, luna aceasta, 1,9 miliarde
de dolari. De menþionat cã IPO-ul
Warner Music este cel mai mare din
anul curent.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

DUPÃ VALUL DE VÂNZARE ÎN PANICÃ DIN FEBRUARIE-MARTIE

Recuperare perfectã în V,
pentru Nasdaq
l Claudiu Cazacu, XTB România: “Fãrã sprijinul de proporþii imense oferit de cãtre bãncile centrale ºi
guverne, îndeosebi în Statele Unite, indicii nu ar fi ajuns la valorile de acum”l “Imaginea din prezent a
burselor reflectã pachetele masive de stimulare economicã, precum ºi optimismul privind stãpânirea situaþiei
legatã de Covid-19", a punctat analistul XTBl Adrian Codirlaºu, CFA România: “Cred cã pentru Statele
Unite sunt ºanse bune ca revenirea economiei sã fie în formã de V, tocmai pentru cã îºi pot permite sã
«tipãreascã» ieºirea din crizã, iar asta se vede în burse”

N
asdaq Composite ºi Nasdaq
100, indicii bursei americane
de tehnologie, au atins recent
maxime istorice, marcând o
revenire perfectã în V a pieþei,
ce era aproape de neconceput

în timpul prãbuºirii cotaþiilor din februa-
rie-martie, în plinã creºtere a numãrului
cazurilor de Covid-19 la nivel global.

De la maximul din 19 februarie pânã
la minimul din 23 martie, Nasdaq 100,
considerat un barometru al sãnãtãþii
sectorului tehnologic, a scãzut cu apro-

ape 28%, cel mai mare puternic declin
din istorie într-o perioadã atât de scurtã
de timp, indicele Nasdaq Composite
urmând un traseu asemãnãtor.

De atunci s-a mers numai în sus, in-
dicii dezvoltând trenduri ascendente
aproape fãrã corecþii, într-un climat
marcat de stimuli fiscali ºi monetari de
o dimensiune nemaiîntâlnitã, iar rede-
schiderea economiilor blocate a avut
loc mai rapid decât se aºtepta.

Înacest context, ºi impulsionatdeevo-
luþiileunoracþiuniprecumApple,Micro-

soft, Amazon, Facebook sau Alphabet
(compania mamã a Google), entitãþi ce
au beneficiat de pe urma mãsurilor de di-
stanþare socialã impuse pentru limitarea
rãspândirii pandemiei de Covid-19, Na-
sdaq 100 a urcat, la finele sãptãmânii tre-
cute, la un maxim istoric de 9.824,39 de
puncte, performanþã marcatã ºi de Na-
sdaq Composite, în prima zi de tranzac-
þionare a acestei sãptãmâni.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 12)

ÎN CONTEXTUL CRIZEI
COVID 19

Nou instrument
pentru
restructurarea
companiilor
afectate de
pandemie
l Consultantul economic Ionel
Blãnculescu ºi fostul detectiv ºi
investigator financiar Michael
McNeir vor aduce în þara nostrã
un concept nou care sã ajute la
restartarea corporaþiilor, bazat pe
analiza competiþiei

Behavioral Economics (BE) sau
Analiza Economicã Comportamen-
talã - un instrument relativ nou, in-
trodus în anul 2011 la nivel mondial
ºi mai puþin cunoscut pe piaþa noa-
strã, dar cu o importanþã majorã pen-
tru companii, adresat corporaþiilor ºi
întreprinderilor mijlocii ºi mai puþin
celor mici - urmeazã sã fie aplicat ºi
la noi de consultantul economic Io-
nel Blãnculescu, prin firma sa Blanc
Alliance Public Affairs, în colabora-
re cu britanicul Michael McNeir,
CEO Forum Financial Advisory &
Training Solutions. Cei doi specia-
liºti lucreazã la crearea acestui con-
cept pe care sã îl aplice, din toamnã,
corporaþiilor care vor avea nevoie de
el, în contextul crizei provocate de
noul Coronavirus.

Ionel Blãnculescu ne-a explicat:
„Un subiect foarte fierbinte astãzi îl
constituie faptul cã totul este realizat
de la distanþã - lucrul, ºcoala etc.
Oare este un pariu câºtigãtor sã te ba-
zezi pe online în mare parte? Sã treci
sistemul de lucru pe online? Dacã
avem o explozie solarã, magneticã ºi
Internetul cade ºi rãmâne distrus
pentru ani de zile? Cei mai mari vor
sã ºtie din timp ce comportament
abordeazã concurenþii. De aceea,
trebuie sã le analizãm comportamen-
tal foarte bine.

În toate industriile este la fel - ce
comportament abordeazã marii produ-
cãtori auto, cât la sutã promoveazã au-
tomobilul electric? În presa print ºi on-
line care este comportamentul? Cei
care rãmân pe print vor continua sã
câºtige sau sã piardã? Bãncile ce tre-
buie sã facã - sã devinã total digitaliza-
te sau parþial?

EMILIA OLESCU
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Nasdaq, vindecatã de COVID-19


