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Sentix: Fantezia despre redresarea
din zona euro poate continua
Î

ncrederea investitorilor în econo-
mia zonei euro a crescut uºor peste
aºteptãri în august 2020, conform

celui mai recent raport
de la Sentix GmbH
(vezi graficul), pe fon-
dul unui declin al indi-
celui aºteptãrilor, atât
la nivel global cât ºi la
nivelul zonei euro.

Încrederea investi-
torilor ºi-a continuat

tendinþa de îmbunãtãþire ºi pentru
Asia, exclusiv Japonia, în timp ce re-
dresarea din America Latinã ºi Statele
Unite a continuat sã dezamãgeascã,
conform raportului de la Sentix.

Indicele agregat al încrederii pentru
zona euro a crescut pânã la -13,4 pun-
cte, de la -18,2 în luna precedentã, în
condiþiile în care indicele aºteptãrilor a
scãzut cu 0,2 puncte, pânã la 19,3 pun-
cte, iar indicele situaþiei curente a cres-

cut cu 8,2 puncte, pânã la -41,3 puncte.
Deºi a înregistrat o creºtere peste

aºteptãri, indicele situaþiei curente con-
tinuã sã arate recesiune economicã ºi în
T3 2020 dupã cum subliniazã raportul
de la Sentix, unde se mai aratã cã “este
remarcabilã evoluþia indicelui aºteptã-
rilor pe fondul celui de-al doilea val al

infecþiilor cu noul coronavirus”.
O comparaþie a evoluþiei indicilor

încrederii în prezent ºi a celor din 2009
aratã cã “evoluþia indicelui situaþiei
curente este foarte apropiatã, atât din
punct de vedere al nivelului cât ºi al
sincronizãrii în timp”.

(continuare în pagina 11)

CURTEA DE CONTURI:

Prejudicii de38,3milioanede lei ºi
abateri de659milioane lei la cheltuielile
efectuate în stareadeurgenþã

I
nspectorii Curþii de Conturi a Ro-
mâniei au constatat cã, la nivel cen-
tral ºi local, în perioada 16 martie-31

mai 2020, abaterile financiar-contabile

sunt de 659 de milioane de lei, în timp
ce prejudiciile rezultate în urma achizi-
þiilor publice efectuate în starea de ur-
genþã sunt de 38,3 milioane de lei. Con-

statãrile inspectorilor Curþii de Conturi
au fost reunite într-un raport spectial
privind gestionarea resurselor publice
în perioada stãrii de urgenþã, document
care a fost înaintat Parlamentului ºi care
a fost publicat, ieri, pe site-ul instituþiei
publice de control financiar.

Documentul aprobat de Plenul Cur-
þii prin Hotãrârea nr. 387/2020 are la
bazã un control amplu, desfãºurat în
perioada mai-iulie 2020, la 949 de en-
titãþi din administraþia publicã centralã
ºi localã. Pentru a rãspunde eficient ºi
rapid solicitãrii Parlamentului, institu-
þia supremã de audit a mobilizat peste
700 de auditori publici externi.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 9)

CÃLIN
RECHEA

Rãspunsuri ale instituþiilor pieþei la
solicitarea BURSA sã ia poziþie faþã de
manipularea de la SIF Banat Criºana

Z
iariºtii BURSA au cerut insti-
tuþiilor pieþei sã-ºi facã publi-
ce poziþiile adoptate în cazul
manipulãrii de la SIF Banat
Criºana, dezvãluitã într-o se-
rie de articole publicate de

noi în ultimele unsprezece zile, astfel
cã au adresat douã întrebãri Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã (ASF),
Asociaþiei Administratorilor de Fon-
duri (AAF), Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB), Asociaþiei Brokerilor
(AB) ºi celor cinci SIF-uri, deºi su-
biectul priveºte direct ºi alte instituþii
ale statului, dar ºi pe investitorii înºiºi.

Celedouã întrebãri sunturmãtoarele:
“1. Cui revine, în opinia dumneavo-

astrã, responsabilitatea pentru faptul
cã Valoarea Activului Net al SIF Ba-
nat-Criºana a fost raportatã cu peste un
miliard de lei faþã de valoarea justã, în
douã luni succesive?

2. Care este poziþia pe care o adoptã
instituþia dumneavoastrã faþã de mani-
pularea despre care vorbeºte Ziarul
Bursa, ce are reverberaþii în întreaga
piaþã de capital?"

Autoritatea de
Supraveghere Financiarã

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) ne-a informat cã a de-
clanºat o investigaþie în caz, printr-un
rãspuns scurt, pe care îl reluãm aici:

”Având în vedere solicitarea dum-
neavoastrã, vã informãm cã Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã a ini-
þiat o investigaþie pentru a clarifica to-
ate aspectele referitoare la aceastã si-
tuaþie. Concluziile vor fi comunicate
dupã încheierea acestei acþiuni, în mã-
sura în care aceste informaþii vor putea
fi fãcute publice”.

Bursa de Valori Bucureºti
Reproducem mai jos felul în care

Bursa de Valori Bucureºti (BVB) ne-a
rãspuns la întrebãri.

Întrebarea cu numãrul 1.: Cui re-
vine, în opinia dumneavoastrã, re-
sponsabilitatea pentru faptul cã Valoa-
rea Activului Net al SIF Banat-Criºana
a fost raportatã cu peste un miliard de
lei faþã de valoarea justã, în douã luni
succesive?

Rãspuns BVB: Metodologia de
calcul a activelor nete ale fondurilor
de investiþii nu þine de aria de compe-
tenþe ºi atribuþii a BVB, astfel cã nu
putem rãspunde întrebãrii dumnea-
voastrã.

Întrebarea cu numãrul 2.: Care
este poziþia pe care o adoptã instituþia
dumneavoastrã faþã de manipularea
despre care vorbeºte Ziarul Bursa, ce

are reverberaþii în întreaga piaþã de ca-
pital?

Rãspuns BVB: BVB acþioneazã în
vederea respectãrii Codurilor bursiere,
precum ºi a altor reglementãri inciden-
te, iar activitatea de monitorizare a
pieþei se desfãºoarã conform cadrului
de reglementare aplicabil, în baza atri-
buþiilor, responsabilitãþilor ºi limitelor
de competenþã care îi revin.

Referitor la acþiunile SIF Imobiliare
PLC (simbol: SIFI) care au constituit
obiectul articolelor publicate de ziarul
dumneavoastrã, aceste acþiuni prezin-
tã un istoric de tranzacþionare marcat
de un grad foarte redus de lichiditate,
atribut ce este specific multor acþiuni
tranzacþionate pe SMT. Având în ve-
dere lichiditatea extrem de redusã a
acestui simbol, ca de altfel a multor
astfel de acþiuni listate pe SMT, BVB
nu poate trage o concluzie privind fac-

torii care au determinat aceastã evolu-
þie a preþului, iar comparaþia cu o
eventualã valoare justã a acþiunii nu
intrã în atribuþiile BVB.

Dat fiind lichiditatea redusã a acþiu-
nilor tranzacþionate pe SMT admini-
strat de BVB , menþionãm cã BVB a
avut totuºi în vedere efectuarea unor
demersuri, conform ariei de compe-
tenþã, astfel încât sã contribuie la
îmbunãtãþirea cadrului de tranzacþio-
nare aplicabil acþiunilor respective.
Un astfel de demers a fost reprezentat
de actualizarea Codului SMT, astfel
încât sã permitã aplicarea limitelor de
variaþie pentru acþiunile respective în
decursul unei ºedinþe de tranzacþiona-
re ºi care a fost implementat din
octombrie 2019.

MORI SAVIR
(continuare în pagina 8)
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PANDEMIEI:

Bãncile
globale
au pierdut
aproape un
trilion de
dolari din
valoarea lor
de piaþã
l Sergio Ermotti, UBS:
“Am asistat la foarte multe
mini-cutremure, dar
niciodatã la unul de
amploarea a ceea ce vedem
acum”l Bãncile europene
au de suferit mult mai mult
decât rivalele din SUA
l Barclays, Deutsche Bank
ºi UniCredit au, împreunã, o
valoare de piaþã mai micã
decât cea a companiei de
videoconferinþe Zoom

G
uvernele ºi bãncile centrale din
lume au lansat mãsuri de sprijin
de trilioane de dolari pentru su-

sþinerea sistemului bancar, în contex-
tul pandemiei de Covid-19, ca sã asi-
gure fluxul de creditare ºi funcþionarea
pieþelor, respectiv ca sã ajute gospodã-
riile sã rãmânã pe linia de plutire (prin
amânarea rambursãrii ratelor), însã cei
interesaþi de plasamente nu sunt atraºi
de instituþiile de credit.

Investitorii sunt, aºadar, sceptici în
legãturã cu evoluþia sectorului bancar,
conform unei analize realizate de Fi-
nancial Times (FT), care aratã cã fac-
tori precum incertitudinea cu privire la
pierderile din împrumuturi, îngrijorã-
rile generate de veniturile din dobânzi-
le extrem de scãzute, interzicerea divi-
dendelor ºi a rãscumpãrãrilor de acþiu-
ni, au dus la o vânzare masivã a titluri-
lor din sectorul bancar.

În acest context, acþiunile bãncilor
europene au scãzut cu 39% în 2020,
comparativ cu un declin de 13% înre-
gistrat de indicele de referinþã Stoxx
Europe 600. În SUA, indicele Na-
sdaq Bank a pierdut mai mult de o
treime de la începutul anului curent,
în timp ce S&P 500 a stagnat. Aceste
evoluþii au ºters o valoare de piaþã
combinatã de 987 de miliarde de do-
lari în sectorul bancar, conform date-
lor Citigroup.

Potrivit FT, nici cele mai rezistente
bãnci nu au fost cruþate.

V.R.
(continuare în pagina 11)


