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Crizã
Oriunde o sã vã întoarceþi ºi oriunde
o sã vã tot impingã valurile furtunilor
din viaþa dumneavoastrã, de un lucru
trebuie sã rãmîneþi încredinþaþi: mai devreme sau mai tîrziu, dacã nu azi, mîine, daþi peste o crizã. Alta decît cea care
vã bîntuie interior, desigur. De regulã,
una mare ºi aproape insolubilã. E ca ºi cum
oceanul în care plutim,
duºi de valurile vieþii,
ar fi încojurat de un
uriaº tãrîm solid, un
megacontinent fãrã fiCORNEL
surã
ca un zid de cetate
CODIÞÃ
fãrã porþi, numit crizã.
În orice direcþie am lua-o, ne ciocnim
de el. Tot ceea ce avem de fãcut, eventual, este sã ne alegem portul care ni se
pare mai potrivit, ori mai atrãgãtor, în
care sã poposim ºi de unde sã admirãm
mai de aproape frumuseþile sãlbaticului
peisaj. Unii preferã criza economicã,
alþii criza pandemicã. Unii criza de mediu, alþii criza provocatã de pandemizarea sãrãciei, chiar ºi în societãþile cele
mai prospere. Unii vor sã viziteze fiordurile crizelor internaþionale, alþii pe
cele ale crizelor politice locale, din
America, din Marea Britanie, din Franþa, România etc. Nu existã punct pe hartã fãrã sã fie marcat de o crizã politicã
localã. În sfîrºit, unii vor vizita þinuturile crizei culturii, în timp ce alþii vor admira culorile în plinã developare ale
crizei financiare, ori ale crizei democraþiei, artei sau ºtiinþei. Enumerarea
este inevitabil incompletã, astfel încît
suficient este sã desemnaþi un domeniu
al vieþii ºi activitãþii sociale, interne sau
internaþionale ºi, automat, aþi ºi pus
deja degetul pe ranã, adicã pe o crizã.
ªansa ca vreuna dintre aceste crize sã
fie rezolvatã în cursul anului 2021 este
nulã, aºa cã nu trebuie sã vã fie fricã de
necunoscut.
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Traseu dezamãgitor pentru
SIF-uri, în anul eliminãrii
pragului de deþinere
l Ovidiu Dumitrescu, Tradeville: “Eliminarea pragului la SIF-uri a fost un eveniment îndelung aºteptat, cu multe etape
preliminare ºi «starturi false» ceea ce a condus la scãderea interesului investiorilor” l Marcel Murgoci, Estinvest: “Principala
mea aºteptare în acest an de la SIF-uri este legatã de creºterea lichiditãþii”

Pandemie
Dacã anul 2020 a fost unul al uceniciei, abia am învãþat împreunã cu
OMS ºi autoritãþile locale cînd ºi cum
se declanºeazã, se propagã, se mãsluieºte ºi se scapã de sub control o pandemie, anul 2021 are toate ºansele sã
ne propulseze la rang de experþi. Despre covid, deja, vorbesc competent ºi
copiii, evident informaþi de discuþiile
aplicate ale pãrinþilor, educatorilor ºi
altor categorii de oameni maturi care îi
înconjoarã ºi nu mai gãsesc alt subiect
de conversaþie, controversã, contrazicere, educaþie a generaþiei de mîine
sau de ciondãnealã decît coronavirusul. Nu inventez nimic!
(continuare în pagina 12)

T

oate cele cinci SIF-uri au
înregistrat scãderi ale cotaþiilor ºi randamente totale negative în 2020, an
în care a fost înlãturat
pragul de deþinere, eveniment mult aºteptat în trecut de majoritatea actorilor pieþei, dar care acum nu a mai fost
în mãsurã sã strârneascã interesul investitorilor.
În ton cu picajul din toate pieþele

internaþionale, declanºat de rãspândirea rapidã a epidemiei de Covid-19 pe
întregul glob, preþurile acþiunilor SIF
au cãzut sever în februarie-martie, dar
ulterior nu s-au racordat la trendul de
recuperare a indicilor pieþelor de acþiuni demarat în primãvarã cu toate
cã, din 24 iulie, limita de deþinere de
5% din capitalul societãþilor de investiþii financiare a fost eliminatã, în
urma votului acþionarilor în acest
sens.

Ovidiu Dumitrescu, Tradeville:
“Având în vedere discount-ul
ridicat faþã de valoarea unitarã a
activului este posibil ca, într-un
context de piaþã favorabil, sã
vedem ajustãri pozitive în
valoarea de piaþã a SIF-urilor”
Ovidiu-George Dumitrescu, CFA,
director general adjunct al casei de
brokeraj Tradeville, ne-a transmis:
“Eliminarea pragului la SIF-uri a fost

un eveniment îndelung aºteptat (vorbim de o perioadã de timp de ordinul
anilor, dacã nu a unui deceniu întreg),
cu multe etape preliminare ºi «starturi
false» ceea ce a condus la o scãdere a
interesului investiorilor”.
În plus, sã nu uitãm cã ºi oportunitãþile
de investire, atât pe piaþa localã cât ºi la
nivel global au crescut foarte mult în prezent faþã de acum cinci sau zece ani, spune domnul Dumitrescu, adãugând:
“Aºteptãrile investitorilor au evoluat în

tot acest timp ºi acum ei au în vedere ºi
felul în care emitenþii se strãduiesc sã arate cã ºi-i doresc ca parteneri în afacere.
Elemente precum transparenþa în management, evenimentele dedicate investitorilor sau politicile de motivare a acestora prin programe de rãscumpãrare, dividende în cash ori cu acþiuni gratuite
sunt, în momentul acesta, foarte importante în viaþa unei companii listate”.
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

“Sã investeºti necesitã o abordare pe termen
Principalele riscuri bancare
lung ºi multã stãpânire de sine”
ANUL ACESTA, CONFORM ASOCIAÞIEI
BANCHERILOR AMERICANI:

(Interviu cu Milan Pruºan, Managing Director, NN Investment Partners)
l “Pentru acest an aºteptãrile sunt mari, mai ales prin prisma amprentei pe care bursa de la Bucureºti o poate pune asupra dezvoltãrii
economice din þara noastrã” l “Corecþiile importante din primãvarã au stârnit interesul unor investitori care pânã anul trecut nu
beneficiaserã de «efervescenþa» pieþelor de capital” l “Strategiile cu o componentã clarã de sustenabilitate joacã un rol extrem de important
în dezvoltarea noastrã pe termen mediu ºi lung”
Investiþiile necesitã o abordare pe termen lung ºi multã stãpânire de sine, mai ales în momentele dificile, ne-a spus Milan Pruºan, Managing Director în cadrul NN Investment Partners, care a
avut amabilitatea sã ofere un interviu ziarului BURSA despre evoluþia de anul trecut a pieþei
fondurilor de investiþii din þara noastrã ºi a societãþii de administrare pe care o reprezintã, precum ºi despre þintele NN Investment Partners în 2021.
Din punctul sãu de vedere, anul 2020, în care piaþa de acþiuni din þara noastrã a crescut simþitor
în vizibilitate, va marca momentul de la care fondurile diversificate vor creºte ca pondere în portofoliile investitorilor.
“O optimizare pe zona de fiscalitate, prin crearea unei metode facile de taxare a câºtigurilor realizate în urma plasamentelor facute, ar atrage mai mulþi investitori care pânã acum au fost þinuþi departe de piaþã din cauza componentei birocratice”, spune Milan Pruºan.

Reporter: Cât de puternic credeþi
cã este afectatã economia pânã în acest
moment de situaþia creatã de pandemia Covid-19? Care ar putea fi repercusiunile în piaþa noastrã de capital?
Milan Pruºan: În mod cert situaþia

medicalã extrem de dificilã a avut impact asupra evoluþiei economice la nivel global ºi, în mod automat, þara noastrã a resimþit aceste ºocuri. Prin comparaþie cu alte þãri din Uniunea Europeanã, mai ales cu vecinii din regiunea

central ºi est europeanã, România a
parcurs rezonabil anul 2020, în ciuda
dezechilibrelor economice care s-au
accentuat în ultimele trimestre. Piaþa
de capital a replicat foarte fidel evoluþia situaþiei medicale ºi economice din
þara noastrã pe întreg parcursul anului,
atât în momentele de adâncire a crizei
sanitare, dar ºi perioda de revenire ce a
urmat în a doua jumatate anului.
Bursa localã a crescut în vizibilitate,
atât pe plan local, cât ºi la nivel global,
iar acesta nu poate fi decât un lucru pozitiv pentru anii urmãtori. Pentru 2021
aºteptãrile sunt mari, ºi nu neapãrat din
perspectiva performanþei atinse de
principalii indici bursieri de la Bucureºti, dar mai ales prin prisma ampren-

tei pe care bursa de la Bucureºti o poate pune asupra dezvoltãrii economice
din þara noastrã, printr-o finanþare eficientã a tuturor segmentelor de piaþã.
Reporter: Cum aþi caracteriza evoluþia pieþei locale a fondurilor de investiþii în anul 2020 în general, ºi a fondurilor administrate de NN Investment
Partners în special?
Milan Pruºan: Piaþa fondurilor de
investiþii din România a fost puternic
afectatã de incertitudinea generatã de
situaþia medicalã extrem de dificilã,
element ce a afectat în mod rapid ºi
contextul economic.
A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

- dobânzile, activitatea
economicã, piaþa
imobiliarã, securitatea
ciberneticã
Incertitudinea ºi impredictibilitatea
au fost caracteristicile lui 2020, mediul
de afaceri s-a schimbat aproape peste
noapte, la fel ºi comportamentul consumatorilor, în contextul pandemiei de
Covid-19, care a atins mai toate domeniile - de la banking la cumpãrãturi, la
muncã, ºcoalã etc., generând riscuri.
În aceastã evoluþie, “viteza schimbãrii continuã sã creascã”, declarã, potrivit bankingjournal.aba.com, expertul în risc Ryan Rasske, prim-vicepreºedinte al Asociaþiei Bancherilor
Americani (ABA), menþionând: “În
domeniul bancar, din cauza pandemiei, adoptarea tehnologiei în relaþia

cu clienþii a avut loc mult mai rapid
decât s-a anticipat vreodatã”.
Dar, deºi accesul digital a fost un
obiectiv principal în 2020, bãncile erau
aºteptate sã ofere servicii personale la
sedii, într-o lume distanþatã fizic.
“Angajaþii esenþiali continuã sã meargã
la lucru în fiecare zi”, spune Kristina
Schaefer, consilier general ºi director
de risc la First Bank & Trust din Brookings, Dakota de Sud, care se întreabã:
“Cum satisfac bãncile nevoile clienþilor
în afara canalului digital? Ar trebui reevaluate programele de lucru ºi serviciile în acest nou mediu?”. (V.R.)
(continuare în pagina 12)

