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Pandemia, aproape
de un nou prag, în doar
o sãptãmânã

Þ
ara noastrã pare sã urmeze sta-
telor în care pandemia de Co-
vid-19 a avut o evoluþie alertã.
Dupã ce, în ultima zi a lunii
septembrie, numãrul cazurilor
testate pozitiv cu noul corona-
virus a depãºit pragul de 2000,

recordul îmbolnãvirilor a fost bãtut în
mod repetat, ieri fiind înregistrat cel
mai mare numãr de cazuri de Co-
vid-19, respectiv 2.958. Acest nivel
înseamnã 10,62% din totalul de
27.849 de teste efectuate, raport care,
în ultima lunã, a avut o creºtere con-
stantã, de la circa 5% la începutul lui
septembrie. Raportul numãrului de ca-
zuri testate pozitiv la volumul de teste
efectuate prezintã câteva vârfuri, în ul-
tima perioadã, cele mai ridicate fiind
înregistrate în 28 septembrie (20,63%),
respectiv 5 octombrie (24,34%).

Numãrul cazurilor de bolnavi de
SARS - CoV - 2 a început sã creascã
accelerat la scurt timp dupã începerea
ºcolilor ºi imediat dupã alegerile loca-
le. Preºedintele Klaus Iohannis a pre-

cizat, asearã, cã nu procesul electoral
de la locale a dus la creºterea numãru-
lui îmbolnãvirilor de COVID-19 ºi cã
este posibil ca aceastã evoluþie sã aibã
legãturã cu petrecerile de dupã alegeri.
Referitor la alegerile parlamentare,
preºedintele considerã cã actul de vo-
tare în sine nu este mai periculos decât
a merge dupã pâine. Iohannis spune cã
evoluþia acceleratã a numãrului de ca-
zuri testate pozitiv cu noul coronavirus
este extrem de îngrijorãtoare ºi repre-
zintã un puternic semnal de alarmã,
apreciind cã mãsurile de restricþie sunt
inevitabile.

Potrivit informaþiilor confirmate de
surse oficiale, cele mai multe focare
erau identificate, în urmã cu câteva
zile, în unele centre rezidenþiale pentru
copii ºi vârstnici, în unitãþi medico-sa-
nitare, în instituþii publice ºi educaþio-
nale, precum ºi la unii operatori eco-
nomici. Conform datelor publicate în
spaþiul online, un singur focar a fost
identificat în HoReCa. Cu toate ace-
stea, mãsurile luate zilele trecute de

autoritãþi au fost închiderea la interior
a restaurantelor ºi cafenelelor din Bu-
cureºti, precum ºi închiderea cazinou-
rilor, a teatrelor ºi a cinematografelor.
Mãsurile luate la nivelul Bucureºtiului
au venit imediat dupã ce Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
(CJSU) Iaºi au decis, luni, interzicerea
în perioada 6 - 12 octombrie a accesu-
lui în interiorul restaurantelor, cafene-
lelor ºi suspendarea spectacolelor ºi a
activitãþii cinematografelor. Industria

HoReCa ºi sectorul jocurilor de noroc
au protestat împotriva hotãrârilor luate
la nivelul Capitalei, contestând aceste
decizii. Preºedintele Klaus Iohannis a
spus, asearã, cã mãsurile privind închi-
derea teatrelor ºi a cinematografelor
au fost luate de autoritãþi la sfatul ex-
perþilor.

ADELINA TOADER,

EMILIA OLESCU
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TOM LEE, FUNDSTRAT GLOBAL ADVISORS:

Bursele americane
vor creºte indiferent
de cine va câºtiga
alegerile din SUA

I
mplicaþiile investiþionale ale câºti-
gãrii alegerilor prezidenþiale pro-
gramate sã aibã loc luna viitoare
în SUA de cãtre democratul Joe

Biden sau republicanul Donald
Trump (actualul lider de la Casa
Albã) sunt aproape identice, potrivit
lui Tom Lee, Managing Partner ºi ºef
al departamentului de cercetare din
cadrul Fundstrat Global Advisors.

În opinia sa, înaintea alegerilor, pro-
babil cã vom asista la o volatilitate pe
pieþe (circa 30 de zile), deoarece inve-
stitorii cu aversiune la risc se tem, în
principal, de douã lucruri: un rezultat
contestat al alegerilor sau “ceva rãu”
care sã se întâmple înaintea scrutinu-
lui, precum o înrãutãþire a stãrii de sã-
nãtate a preºedintelui Trump, diagno-
sticat cu COVID-19, ori amânarea ale-
gerilor. Dar, post-alegeri, spune Tom
Lee, toate semnele indicã avansul
pieþelor acþiunilor.

Reprezentantul Fundstrat Global

Advisors afirmã, citat de Business
Insider: “Indiferent de cine va câºtiga
alegerile prezidenþiale, pieþele de ac-
þiuni vor creºte pe mãsurã ce investito-
rii vor intra în «modul risc». Cel puþin
90% din strategia de portofoliu este
identicã pentru fiecare variantã de
câºtigãtor al alegerilor. Deºi ar putea
exista volatilitate pe piaþã înainte de
alegeri, rezultatul scrutinului va fi un
impuls pentru acþiuni”.

Sursa menþioneazã cã, indiferent de
persoana care va câºtiga fotoliul de la
Casa Albã, sunt aºteptate urmãtoarele
evoluþii: pachetul de stimulente fiscale
va fi adoptat pânã la urmã; Casa Albã
se va concentra pe stimulente econo-
mice viitoare; pandemia se va încheia,
probabil, la mijlocul lui 2021; econo-
mia americanã îºi va reveni; riscurile
inflaþioniste vor spori; investitorii nu
vor mai avea aversiune la risc.

Având în vedere aceste scenarii pro-
babile, strategia post-electoralã pe
care ar trebui sã o urmeze investitorii
este cea orientatã cãtre acþiunile “epi-
centru” (“epicenter stocks”). Acestea
sunt acþiuni ale companiilor conside-
rate de calitate înaltã, dar care activea-
zã în sectoare economice care au fost
puternic afectate de efectele pande-
miei de Covid-19.

În plus, spune sursa citatã, investito-
rii ar trebui sã vândã acþiuni ale câºti-
gãtorilor din “economia închisã”, ºi
anume acþiunile tehnologice care au
prosperat în timpul blocajului generat
de pandemie.

A.V.
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Prin încetarea
negocierilor pentru
pachetul de stimulare
economicã, Trump
vrea sã câºtige voturi
l Adrian Codirlaºu: “Cred cã miºcarea lui Trump
trebuie cititã în notã politicã, un semnal cã dacã va fi
votat va oferi un suport mai mare economiei”
l Dragoº Cabat: “Donald Trump a vãzut cã pierde
alegerile ºi recurge la ultimul instrument pe care-l mai
are în momentul acesta, care este ºantajul” l “În
special pentru piaþa americanã, vãd posibilitatea unei
scãderi brutale în urmãtoarele trei-patru luni”, este de
pãrere Dragoº Cabat l Creºteri pentru indicii din
Statele Unite ieri, dupã prima jumãtate de orã de
tranzacþionare

P
reºedintele american Donald
Trump a redus puternic spe-
ranþele pentru un nou pachet de
stimulare economicã înainte de

alegerile prezidenþiale din noiembrie

spunând, marþi, cã ºi-a instruit echipa
sã nu mai negocieze cu democraþii
pânã dupã alegeri.

Miºcarea i-a luat prin surprindere pe
mulþi investitori de pe Wall Street,
economiºti ºi politicieni de la Washin-
gton, analiºtii subliniid cã economia
Statelor Unite rãmâne totuºi fragilã
dupã recesiunea de la începutul acestui
an.

“Le-am cerut reprezentanþilor mei
sã înceteze negocierile pânã dupã
alegeri când, imediat dupã ce voi
câºtiga, vom adopta un proiect major
de ajutor pentru muncitorii america-
ni ºi întreprinderile mici”, a scris Do-
nald Trump pe Twitter, conform
CNBC.

ANDREI IACOMI
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Situaþia Covid-19 la nivel
mondial

La nivel mondial, erau înregistrate, ieri, la prânz, 36.105.930 de cazuri de
îmbolnãviri de Covid-19 (de la începutul pandemiei), 1.055.730 de decese în
urma infectãrii cu noul coronavirus ºi 27.181.677 de cazuri vindecate. Din to-
talul menþionat, numãrul cazurilor active - pacienþi infectaþi în prezent - era de
7.868.523, din care 7.800.567 (99%) într-o stare uºoarã, iar 67.956 (1%) în
stare criticã.
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