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Bursa din Istanbul aºteaptã
un record de IPO-uri anul
acesta
l Consiliul pieþelor de capital din Turcia preconizeazã cã 2021
va fi cel important an de dupã 2014 pentru Borsa Istanbul, în
privinþa listãrilorl Opt IPO-uri în Turcia, în 2020, care au atras
un total de 158 de milioane de dolari

B
ursa de Valori din Turcia (Borsa
Istanbul) se aºteaptã ca anul ace-
sta sã marcheze un record în pri-
vinþa ofertelor publice iniþiale

(IPO), a volumului de tranzacþii ºi nu-
mãrului de investitori, potrivit conduce-
rii sale, care menþioneazã cã aceastã pia-
þã a fost o oportunitate pentru investitori
în 2020.

“Vedem 2021 ca pe un an în care vom
atinge recorduri în privinþa ofertelor publi-
ce iniþiale”, a declarat recent, conform Da-
ily Sabah, Hakan Atilla, directorul general
al Borsa Istanbul, adãugând: “Piaþa noastrã
de capital s-a dovedit, în cel mai provoca-
tor an din istoria sa recentã (n.r. 2020), o
sursã importantã de oportunitãþi atât pentru
companii, cât ºi pentru investitori care do-
resc sã-ºi majoreze câºtigurile”.

Trei companii au depus recent docu-
mentele la Borsa Istanbul pentru lansa-
rea de IPO-uri în 2021, printre care
Aldem Celik, divizia de construcþii apar-
þinând Verusa Holding, ºi mina de cãrbu-
ne Can Komur deþinutã de Odaº Elek-
trik. Totodatã, cel puþin încã ºapte com-
panii au informat cã intenþioneazã sã se
listeze anul acesta în Turcia. Printre ace-

stea figureazã producãtorul de software
Golive Yazilim, compania de lactate
Efeler Ciftligi ºi subsidiara de energie
Galata Wind Energy din cadrul Dogan
Holding.

Potrivit Bloomberg, producãtorul de
foi de plastic Iºik Plastik a lansat primul
IPO din acest an, pe piaþa Turciei, la
sfârºitul lunii trecute. De atunci, acþiuni-
le companiei au crescut cu aproximativ
80%.

Consiliul pieþelor de capital din Turcia
(SPK) preconizeazã cã, în situaþia în care
vor avea loc toate IPO-urile menþionate,
2021 ar putea fi cel important an de dupã
2014 pentru aceastã piaþã, în privinþa
listãrilor.

Anul trecut, la Borsa Istanbul au avut
loc opt listãri, care au atras un total de 1,1
miliarde de lire turceºti (158 de milioane
de dolari).

Luna aceasta, ºefuluiAsociaþieiPieþelor
de Capital din Turcia (TSPB), Tevfik Era-
slan, declara citat de Bloomberg cã sunt în
derulare procedurile de listare pentru zece
companii, majoritatea din energie, imobi-
liare ºi sectorul alimentar. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

UNELE BÃNCI COMERCIALE AU ARUNCAT PISICA LA BANCA NAÞIONALÃ

BNR le-a bãtut obrazul bãncilor
care au închis conturi ale
companiilor fãrã sã le consulte
l “Comportamentul bancherului faþã de clienþi trebuie sã fie cordial ºi respectuos în orice condiþie“,
subliniazã Adrian Vasilescu

D
e multã vreme, când unele
bãnci au de pus în practicã
anumite directive europe-
ne, dau vina pe BNR, ca
sã scape, ne-a spus
Adrian Vasilescu, con-
sultant de strategie în ca-

drul Bãncii Naþionale a României. Ace-

sta subliniazã cã instituþiile de credit le
cer clienþilor sã rãspundã la diverse între-
bãri, “îi enerveazã“ ºi le spun cã aºa le-a
cerut Banca Naþionalã: “Este deja un re-
flex pentru foarte multe bãnci”.

În acest context, BNR a atras din nou
atenþia bãncilor pentru comportamentul
pe care îl au faþã de clienþi. Prim-vicegu-

vernatorul Florin Georgescu a trimis o
circularã instituþiilor de credit, în care le
avertizeazã pe acestea sã aibã grijã de
clienþi ºi sã îi considere parteneri, nu sã
se comporte cu ei cum s-ar comporta cu
niºte teroriºti financiari.

Se pare cã, în procedurile de aplicare a
Directivei privind prevenirea utilizãrii

sistemului financiar în scopul spãlãrii
banilor sau finanþãrii terorismului, bãn-
cile îi chestioneazã pe clienþi mult prea
amãnunþit ºi chiar le blocheazã conturile,
menþionând cã aºa le cere banca centralã.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Frigul ºi întunericul din
Texas aratã cum va fi
viitorul verde al omenirii

P
ostul de televiziune Weather
Channel a prezentat prognoza
meteo pentru luna februarie 2021
în a doua jumãtate a lunii trecute.

Modelele sofisticate ºi deosebit de preci-
se pe termen scurt, la fel cum sunt
ºi cele utilizate pentru determina-
rea încãlzirii globale pe termen
lung, arãtau cã temperaturile din
Statele Unite vor fi peste media
multianualã, în condiþiile în care
zonele centrale ºi de sud, inclusiv
statul Texas, erau incluse în cate-
goria “mult peste medie”.

ªi a venit februarie, iar statul
Texas a intrat în frig ºi întuneric pe fon-
dul unei cãderi masive a surselor de ener-
gie electricã, în condiþiile unei cereri re-
cord, care a ajuns la aproape 70.000 MW.

Bloomberg a scris cã statul, al cãrui
nume este echivalent cu energia, s-a con-
fruntat cu un eveniment de tip “lebãdã
neagrã”, însã nu a fost deloc vorba de-
spre aºa ceva.

Atât centralele electrice cât ºi reþelele

de distribuþie nu au fost construite sã re-
ziste în condiþii de iarnã severã, în ciuda
faptului cã au mai existat episoade cu
temperaturi foarte scãzute în 1989 ºi
2011, iar consecinþele au fost similare.

“Nu existã motivaþie financiarã
pentru izolarea infrastructurii, iar
din perspectiva unei companii
care genereazã electricitate singu-
ra motivaþie este sã aducã energia
pe piaþã cât mai ieftin”, a declarat
directorul unei organizaþii negu-
vernamentale pentru Bloomberg.

În 13 februarie 2021, guverna-
torul Greg Abbott a declarat sta-

rea de dezastru pentru toate cele 254 de
comitate din statul Texas, iar pe reþele so-
ciale au apãrut imagini despre dimensiu-
nea acestui dezastru, în special rezultate-
le îngheþului asupra reþelelor municipale
de apã ºi în gospodãriile cetãþenilor.

Temperaturile extrem de scãzute pen-
tru Texas au determinat ºi oprirea rafinã-
riilor de petrol.

(continuare în pagina 12)
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Existã o dozã importantã
de emoþie în piaþa
americanã, cred analiºtii
l S&P 500 – cu mult peste maximul pre-pandemie, de acum
douãsprezece lunil Claudiu Cazacu, XTB România: “Consider
cã existã riscul unei corecþii consistente destul de curând”
l Intervenþiile în pieþe distorsioneazã percepþia faþã de risc a
investitorilor, este de pãrere Dragoº Cabat, analist CFA

D
upã exact un an de când a atins
maximul pre-pandemie de 3.386
de puncte, indicele S&P 500 a
încheiat sãptãmâna trecutã la

3.906 puncte, cu 15,4% peste nivelul din
19 februarie 2020, faþã de care coºul de
acþiuni a marcat cel mai rapid plonjon în
“bear market” din istorie, urmat de cea
mai rapidã recuperare ºi atingerea de noi
recorduri.

Faþã de minimul din martie, indicele
urcat cu aproape 75%, iar de la începutul
acestui an S&P 500, care chiar sãptãm-
âna trecutã a atins un nou maxim istoric
intra-day de 3.950 de puncte, are un
avans de 4%.

A fost o miºcare susþinutã în primul
rând de intervenþia Rezervei Federale ºi
a Guvernului SUA care au luat mãsuri
monetare ºi fiscale de o magnitudine ne-
maiîntâlnitã, precum ºi de ascensiunea
companiilor de tehnologie, printre puþi-
nele beneficiare ale acestei crize, dar

specialiºtii consultaþi de ziarul BURSA
considerã cã în prezent existã o dozã
semnificativã de emoþie în piaþa
americanã.

Claudiu Cazacu, XTB
România: “Cred cã
optimismul pieþei a fost pânã
la un punct justificat de
evoluþia economiei reale”

Claudiu Cazacu, Consulting Strate-
gist în cadrul XTB România, ne-a decla-
rat: “Privind în urmã, vedem cã scãderile
au fost deosebit de abrupte, prefigurând
o situaþie dramaticã în economie. Prac-
tic, am avut o scãdere amplã, dar cu per-
spective importante de recuperare.
Astfel, cred cã optimismul pieþei a fost
pânã la un punct justificat de evoluþia din
economia realã”.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)
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