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ÎN PRIMA ZI CA PIAÞÃ EMERGENTÃ

Optimismul din declaraþii nu s-a
propagat la nivelul cotaþiilor

P
rima zi în categoria pieþe-
lor emergente secundare
sub umbrela agenþiei lon-
doneze FTSE Russell a
fost marcatã de un eveni-
ment organizat de Bursa
de Valori Bucureºti (BVB)

ºi scãderi pe linie ale indicilor, într-un

climat negativ pentru activele de risc
din pieþele internaþionale.

La evenimentul organizat la sediul
BVB, într-un cadru restrâns, a fost
transmis mesajul preºedintelui Klaus
Iohannis, au luat cuvântul premierul
Ludovic Orban ºi ministrul finanþelor
Florin Cîþu, oficiali ai bursei ºi ai Au-

toritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF), precum ºi alte persoane din
jurul pieþei de capital.

Aducerea unui numãr cât mai mare
de companii la bursã, atragerea inves-
titorilor ºi creºterea lichiditãþii, dez-
voltarea pieþei de capital ca un instru-
ment de finanþare a economiei reale

sau promovarea în eºalonul pieþelor
emergente sub umbrela MSCI au fost
printre temele recurente apãrute în
discursuri care, pe alocuri, au fost
punctate de sãgeþi aruncate cãtre ad-
versarii politici.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 10)

Companiile
americane se grãbesc
sã se listeze înaintea
alegerilor
prezidenþiale

Companiile private americane se
întrec sã îºi facã debutul pe Wall Street
în condiþiile în care se apropie alegeri-
le prezidenþiale din SUA ºi existã o in-
certitudine tot mai mare cu privire la
ceea ce se va întâmpla cu piaþa de capi-
tal ºi economia dupã instalarea noii
administraþii, potrivit CNN.

Sursa menþioneazã cã ofertele pu-
blice iniþiale (IPO) recente ale compa-
niilor de servicii de cloud computing
Snowflake Inc. ºi Jfrog, precum ºi de-
butul de vineri al dezvoltatorului de in-
strumente de gaming Unity Software
ilustreazã cererea puternicã pentru
acþiuni noi.

Experþii spun cã decizia bãncii cen-
trale a SUA(Federal Reserve – Fed) de
a menþine ratele dobânzii la zero în vii-
torul previzibil a contribuit la alimen-
tarea cererii de IPO-uri, stimulând în
acelaºi timp piaþa acþiunilor ºi, în spe-

cial, domeniul tehnologic, care a
consemnat creºteri importante.

”Sectorul IPO-urilor are o evoluþie
bunã ºi cred cã asta se întâmplã atunci
când Fed-ul pompeazã bani în siste-
mul financiar”, declarã Troy Hooper,
ºef de conþinut IPO la Mergermarket,
adãugând: ”Banii trebuie sã meargã
undeva”.

Mai multe companii aleg sã se liste-
ze pe Wall Street prin fuziuni cu
aºa-numitele SPAC (special purpose
acquisition company - societate care
nu are operaþiuni comerciale, creatã
doar pentru atragerea de capital prin
IPO). Astfel, aratã sursa, producãtorii
de vehicule electrice Lordstown Mo-
tors Corp. ºi Hyliion intenþioneazã sã
se listeze prin fuziuni cu SPAC-uri.

V.R.
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LUCIAN ISAC, ESTINVEST:

“Intrarea în eºalonul
pieþelor emergente
implicã o corelare mai
mare cu pieþele
dezvoltate”

A
ccederea pieþei noastrã de capital
în categoria celor emergente se-
cundare aduce o corelarea mai

bunã cu miºcãrile din marile pieþe ale
lumii, este de pãrere Lucian Isac, di-
rector general al casei de brokeraj
Estinvest.

Domnia sa ne-a spus: “Bineînþeles
cã promovarea în categoria pieþelor
emergente secundare a agenþiei FTSE
Russell este un pas foarte bun ºi spe-
rãm la o promovare ºi din partea
MSCI, când va fi cazul. Dar, dupã cum
se pare încã din prima zi, intrarea în
eºalonul pieþelor emergente implicã o
corelare mai mare cu pieþele dezvolta-
te ale lumii.

A.I.
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ADRIAN TÃNASE, CEO BVB:

“Universul pieþelor
emergente este de 50
de ori mai mare decât al
pieþelor de frontierã”

l “Ne dorim sã avem din ce în
ce mai multe companii incluse
în indici”

U
niversul pieþelor emergente,
adicã dimensiunea fondurilor
care urmãresc aceste pieþe, este

de 50 de ori mai mare decât cel al pie-
þelor de frontierã, iar universul pieþe-
lor dezvoltate este de zece ori mai
mare decât universul pieþelor emer-
gente, a punctat Adrian Tãnase, di-
rectorul general al Bursei de Valori
Bucureºti (BVB).

Adrian Tãnase a spus: “Bineînþeles
cã nãzuim sã fim piaþã dezvoltatã, dar
pânã acolo cred cã trebuie sã ne conso-
lidãm acest statut de piaþã emergentã.

A.I.
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FLORIN CÎÞU, MINISTRUL FINANÞELOR:

“Aceastã promovare
echivaleazã cu
intrarea României
în Uniunea
Europeanã”

l “Piaþa de capital din
România este la un click
distanþã de miliarde de euro”

P
romovarea României la statutul
de piaþã emergentã echivaleazã
cu intrarea României în Uniunea

Europeanã, a spus Florin Cîþu, mini-
strul Finanþelor Publice, la evenimen-
tul care a marcat trecerea Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB) în categoria pie-
þelor emergente secundare. Cîþu a mai
spus cã acest upgrade înseamnã cã so-
cietãþile din România sunt “la un click
distanþã de miliardele de euro care vor
sã fie investiþi”.

M.G.
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DRAGOª MESAROª, GOLDRING:

“Odatã cu trecerea la
statutul de emergentã,
mã aºtept sã creascã
lichiditatea ºi
volatilitatea”

I
ntrarea pieþei noastre de capital în
liga celor emergente secundare a
FTSE Russell va aduce o lichiditate

mai mare, dar ºi o volatilitate sporitã,
este de pãrere Dragoº Mesaroº, direc-
tor de tranzacþionare în cadrul societã-
þii Goldring.

Brokerul ne-a spus: “Personal mã
aºtept ca, odatã cu trecerea la statutul
de piaþã emergentã sã creascã lichidi-
tatea dar ºi volatilitatea, pentru cã pie-
þele emergente sunt mult mai corelate
cu cele importante din lume. Iar pieþe-
le emergente sunt mai volatile decât
cele de frontierã, catetegorie din care
am fãcut parte pânã acum”.

A.I.
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CORESPONDENÞÃ DIN TENERIFE

Insula eternei
primãveri - pe
marginea prãpastiei
din cauza Covid-19
lAutoritãþile din Tenerife rãmân pozitive ºi sperã cã
turiºtii se vor reîntoarce lMaria Goicea Terragni,
Cocktail Holidays: ,,Suntem convinºi cã Tenerife va fi,
ca ºi pânã acum, printre cele mai solicitate destinaþii”

Tenerife, paradisul tropical care
anul trecut a atras aproape 6 milioane
de turiºti, cunoscut pentru eferve-
scenþa sa, dar ºi pentru viaþa de noap-
te activã, este astãzi mai mult o desti-
naþie liniºtitã ºi perfectã pentru rela-
xare.

Deºi a luat toate mãsurile care se
impun pentru a stopa rãspândirea nou-
lui coronavirus ºi încearcã sã menþinã
situaþia sub contol, iar indicatorii pen-
tru rãspândirea Covid-19 arãtau o inci-
denþã cumulativã a infecþiilor, sãptãm-
âna trecutã, de 42,16 cazuri la 100.000
de locuitori, numãrul turiºtilor conti-
nuã sã fie scãzut. Acest lucru este cau-
zat ºi de restricþiile de cãlãtorie cãtre
Spania, care înregistreazã un numãr
ridicat de cazuri de Covid-19, fiind cea

mai afectatã þarã europeanã.
În Tenerife mãºtile sunt obligatorii

chiar ºi pe strãzi sau plajã, cu excepþia
momentelor în care stai la soare sau in-
tri în apã. În prezent, ºezlongurile nu
sunt disponibile pe plajele publice
pentru a se evita folosirea de cãtre mai
mulþi turiºti a aceluiaºi ºezlong, iar la
intrarea în magazinele mai mari folosi-
rea dezinfectantului este obligatorie.

Autoritãþile din Tenerife încearcã sã
creeze culoare sigure pentru turiºti,
astfel ca insula sã primeascã mai mulþi
turiºti odatã cu începerea sezonului de
iarnã, din octombrie.

ADELINA TOADER
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