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Aleºii neamului

D
acã este sã dãm crezare
vorbelor de clacã ”din-
tr-o anume parte” a spec-
trului politic, miza ace-
stor alegeri este izgoni-
rea PSD- ului de
la putere. De la

oricare dintre ”levierele” pute-
rii: parlament, guvern, admini-
straþie localã, ba chiar ºi din in-
stituþiile ”mari” ale justiþiei,
cum ar fi Curtea Constituþiona-
lã, Consiliul Superior al Magi-
straturii sau Consiliul Legisla-
tiv. Mã rog, aici nu mai e cazul, l-au pus
deja ºef pe marele campion al reforme-
lor în justiþie, marca PSD, domnul Ior-
dache. Nu cu ajutorul marþienilor, ci al
USR, vîrful de lance netocit al opoziþiei
anti-psd. Desigur! Vezi, tot vorba pese-
distului: prietenul la nevoie se cu-
noaºte. Izgonire, dar ce spun eu izgoni-
re, surghiun, aºa… vreun deceniu,
douã. Este adevãrat, ºi PSD-ul epocii
de aur visa sã stea la putere tot cam pe
atît, un deceniu, douã, nederanjat de

opoziþia împietritã în poziþie de drep-
þi, fãrã sã îndrãzneascã a cãlca vreoda-
tã hotarul þinutului mãnos al puterii
pesediste.

Legea simetriei nu iartã pe nimeni!
Acum, sã presupunem cã

acesta va fi rezultatul din urne.
Ce urmeazã? Un regim de cvasi
monopol al puterii, prea puþin
cenzuratã de constrîngerile re-
gulilor democratice care, la di-
screþie, poate schimba totul:
Constituþia, legile electorale,
mãrimea, componenþa ºi confi-

guraþia Parlamentului, instituþia
Preºedintelui, Legea de organizare a
Curþii Constituþionale, legile admini-
straþiei publice, începînd cu reforma
administrativ-teritorialã.

Tot ceea ce este de schimbat la ni-
velul instituþiilor guvernãrii astfel
încît politica de dupã sã nu mai seme-
ne cu cea dinainte sau, mai precis, sã
nu se mai poatã întoarce la ceea ce a
fost înainte.

(continuare în pagina 3)
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DRAGOª CABAT, CFA ROMÂNIA:

“Un randament total anual
de 8 - 10% este o aºteptare
realistã pentru un investitor
la BVB”
l “Pentru cei care nu vor sã îºi asume riscuri, þinând cont cã
au randamente real pozitive, titlurile de stat sunt foarte bune”,
este de pãrere analistul CFAlGoldring estimeazã dividende
cu un randament mediu de 6,5% pentru emitenþii din BET
lAurelian Dochia: “Diferenþa dintre 4%, cât au titlurile de
stat, ºi 5,5% cât sã spunem cã ar fi media randamentului
dividendelor este semnificativã, în condiþiile actuale”

Un randament total anual situat
între 8 ºi 10% reprezintã o aºteptare
realistã pentru un investitor în princi-
palele acþiuni listate la Bursa de Valo-
ri Bucureºti (BVB), ne-a spus anali-
stul CFADragoº Cabat, care a punctat
cã, pentru cei care nu vor sã îºi asume
riscuri, o opþiune foarte bunã este in-
vestiþia în titluri de stat, pentru cã ofe-
rã randamente real pozitive.

Este o afirmaþie care vine în condi-
þiile în care, sãptãmâna trecutã s-a
încheiat a doua emisiune de titluri de
stat Fidelis destinate populaþiei, care
deja au fost înregistrate în sistemul
BVB, cele în lei cu scadenþa de un an
având dobânda de 3,5%, în timp ce
titlurile cu maturitatea de trei ani po-
artã o dobândã anualã de 4%.

Analistul CFA ne-a declarat: “Sunt

douã comparaþii care pot fi fãcute (n.r.
între titlurile de stat ºi alte investiþii).
Una este faþã de inflaþie ºi este bine cã
titlurile Fidelis au un randament real
pozitiv, adicã uºor mai mare decât in-
flaþia. Nu trebuie sã fie mult mai
mare, având în vedere cã riscul este
zero”.

În ceea ce priveºte comparaþia cu
investiþiile în acþiuni, Dragoº Cabat a
punctat cã, evaluarea poate fi fãcutã
faþã de randamentul dividendelor, dar
trebuie avut în vedere randamentul
total, ce include ºi câºtigul sau pierde-
rea de capital, care în situaþia în care
preþurile acþiunilor scad, erodeazã
rentabilitatea dividendelor.

ANDREI IACOMI
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Pieþele petroliere, afectate
de supraofertã ºi în 2021
l Pãreri divergente cu privire la evoluþia preþului þiþeiului,
anul viitor

Oficialii Organizaþiei Þãrilor Expor-
tatoare de Petrol (OPEC) ºi partenerii
lor din afara cartelului, reuniþi în grupul
OPEC+, ºi-au reluat ieri negocierile pe
marginea politicii de producþie în 2021,
încercând sã ajungã la un consens care
sã rezolve problema cerereii slabe din
domeniu, în contextul unui nou val de
coronavirus.

Discuþiile din cadrul OPEC+ au fost
suspendate marþi, dupã ce pãrþile nu au
reuºit sã ajungã la o înþelegere privind
producþia lor viitoare.

Piaþa aºtepta ca grupul OPEC+ sã
decidã sã prelungeascã cel puþin pânã
în martie 2021 acordul care prevede
tãierea producþiei cu 7,7 milioane de
barili pe zi, adicã sã amâne prevederea
stabilitã încã din aprilie, care anunþa o
creºtere parþialã a producþiei, cu 1,9
milioane de barili pe zi. Acordul exi-
stent al OPEC+ a salvat piaþa petrolie-
rã de la colaps, la începutul acestui an,
însã ulterior a izbucnit pandemia de

Covid-19, care a afectat puternic sec-
torul, preþurile ajungând sub zero la
finele lunii aprilie.Acum, producãtorii
de petrol evalueazã efectul în timp al
pandemiei, respectiv modul în care va
evolua piaþa de profil în 2021 ºi în spe-
cial care vor fi consecinþele declinului
cererii.

Rystad Energy estimeazã, conform
oilprice.com, cã în situaþia în care
OPEC+ nu reuºeºte sã-ºi prelungeascã
acordul existent, ºi îºi mãreºte produc-
þia din ianuarie, lumea va trebui sã facã
faþã unui excedent de 200 de milioane
de barili pe lunã pânã în mai 2021, care
va fi cea mai mare supraofertã lunarã
consemnatã dupã aprilie 2020, când
surplusul mediu zilnic a fost de 3,1 mi-
lioane de barili. Potrivit sursei, din iu-
nie, surplusul va începe în cele din
urmã sã se micºoreze.

A.V.
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Preþurile alimentelor la
nivel global, un nou maxim
al ultimilor ºase ani

Indicele global al preþurilor produ-
selor alimentare a înregistrat a ºasea
creºtere consecutivã în noiem-
brie 2020, conform ultimului
raport lunar de la FAO (Orga-
nizaþia Naþiunilor Unite pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã),
pânã la cel mai ridicat nivel din
ultimii 6 ani (vezi graficul).

Creºterea lunarã a fost de
3,9%, cea mai mare din iulie
2012, dupã un avans de 3,2% în luna
precedentã, iar creºterea anualã a indi-
celui agregat s-a accelerat pânã la
6,5%, cea mai mare din ultimele 10
luni, de la 6,1% în luna anterioarã.

Preþul uleiului a înregistrat cea mai
mare creºtere anualã dintre compo-
nentele indicelui agregat, de 30,8%,
dupã o creºtere de 26,5% în luna pre-
cedentã, în condiþiile unei creºteri lu-
nare de 14,5%, caracterizatã drept ui-

mitoare în comunicatul de presã de la
FAO, cea mai mare din luna mai 2009,

dupã un avans de 1,8% în oc-
tombrie 2020.

Cel mai ridicat nivel al preþului
uleiului din ultimele 80 de luni a
fost determinat, în principal, de
scãderea semnificativã a stocuri-
lor de ulei de palmier, pe fondul
unei creºteri a cererii globale.

Creºterea preþului pentru ule-
iul de soia a continuat în condiþiile scã-
derii exporturilor din America de Sud,
pe fondul unei creºteri a cererii, în spe-
cial din India.

ªi preþul cerealelor ºi-a accelerat sem-
nificativ creºterea anualã, pânã la 19,9%,
de la 16,6% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 2,5%, dupã un
avans de 7,3% în luna anterioarã.
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Scrutin în pandemie
l Cetãþenii cu drept de vot aflaþi în strãinãtate îºi pot
exprima opþiunea pe parcursul a douã zilel 7.136 de
candidaþi pentru cele 465 de mandate de parlamentar

Campania electoralã pentru alegerile parlamentare de duminicã, 6 decem-
brie, se apropie de sfârºit. Pentru românii aflaþi peste hotare, votul începe mâi-
ne, 5 decembrie ºi se va încheia duminicã, 6 decembrie, la ora 21 (ora localã),
deoarece, conform legii, îºi pot exprima opþiunea pe parcursul a douã zile, aºa
cum au fãcut-o ºi la alegerile prezidenþiale de anul trecut.

GEORGE MARINESCU
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Alegerile, adicã ce a mai rãmas din lume...
„Redeschid ºcolile în condiþii de siguranþã!” - este sloganul

unui partid despre care estimãrile dau perspectiva de a obþine
8% din voturi. Al unui partid care nu va guverna ºi care nu po-
ate face nimic din ceea ce promite cã va face. De altfel, meca-
nismul aºa-zisei promisiuni este el însuºi paradoxal: o promi-
siune înseamnã sã convingi pe cineva cã vei face ceva care
este util acelui cineva. Uneori, acel cineva trebuie sã facã el
însuºi ceva pentru ca promisiunea sã fie þinutã. Anume, în ca-
zul dat, sã voteze. Dar când ºtii cã votul dat acelui partid de

toþi votanþii lui e estimat cã va reprezenta 8% ºi cã acel partid nu are nicio po-
sibilitate sã facã ceea ce promite, votul devine o absurditate.
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