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Randament din dividende
între 0,5% ºi 16%, pentru
acþiunile din BET
lMarcel Murgoci, Estinvest: “Cred cã societãþile au fãcut
eforturi ca prin dividende ºi acþiuni gratuite sã pãstreze
investitorii lângã companii”l Dragoº Mesaroº, Goldring: “Mã
aºtept ca, pânã la apariþia datelor ex-dividend, indicele BET sã îºi
continue creºterea în zona 11.000 – 11.500 de puncte”

P
rincipalele companii de la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB) ºi-au
publicat convocatoarele pentru

adunãrile de bilanþ aferente activitãþii de
anul trecut, iar brokerii apreciazã cã în
linii mari, propunerile de distribuire a
profitului realizat sunt în ton cu aºteptã-
rile, þinând cont de ºocul Covid-19 care,
în 2020, a marcat sever activitatea emi-
tenþilor.

Zece din cele ºaptespreze companii
din indice au propus alocare de dividen-
de, iar faþã de preþurile acþiunilor de vi-
neri, randamentele sunt situate între
0,5% pentru BRD-Groupe Societe Ge-
nerale (BRD) ºi 16,1% în cazul TeraP-
last (TRP), unde este vorba de o distri-
buþie specialã din rezultatul ce va fi rea-
lizat la finele primului trimestru din
acest an, care include suma de 373 mi-
lioane lei ce a fost încasatã pentru divi-
zia Steel.

Marcel Murgoci, director de opera-
þiuni în cadrul casei de brokeraj Estin-
vest, ne-a declarat: “Sigur cã propuneri-
le de dividende au ca bazã rezultatele

obþinute de companii anul trecut, dar re-
flectã ºi aºteptãrile conducerilor socie-
tãþile privind evoluþia din acest an.
Astfel, în cazul unor companii probabil
cã s-a considerat cã este mai bine sã se
facã rezerve deoarece, deocamdatã, asi-
stãm la o revenire uºoarã a economiei.
Iar în alte cazuri s-a preferat ca banii sã
fie direcþionaþi cãtre investiþii. Dar au
fost ºi companii darnice cu acþionarii,
iar cel mai bun exemplu aici este TeraP-
last, care a surprins extrem de plãcut in-
vestitorii atât prin dividende cât ºi prin
acþiuni gratuite. Iar în unele cazuri divi-
dendele au fost înlocuite cu acordare de
acþiuni gratuite”.

Pe lângã dividendul special, TeraP-
last va propune o majorare de capital ce
implicã alocarea unei acþiuni gratuite la
patru deþinute. Banca Transilvania ºi
Purcari sunt celelalte companii din
BET care au propus majorãri de capital
cu acordare de tituri gratuite (Vezi ta-
bel).

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 12)

Cea mai mare bursã
options din SUA se
extinde în Asia
l Cboe cumpãrã platformele de tranzacþionare deþinute de
Chi-X Asia Pacific în Australia ºi Japonial Chi-X are o cotã de
piaþã de 18,4% în Australia, respectiv de 2,7% în Japonia

C
boe Global Markets Inc., operatorul
celei mai mari burse options din
SUA, se extinde în Asia prin achizi-

þia operatorului alternativ de piaþã Chi-X
Asia Pacific Holdings Ltd., care deþine
douã platforme de tranzacþionare a acþiu-
nilor - în Australia ºi Japonia. Valoarea
tranzacþiei nu a fost dezvãluitã.

Cboe a informat cã preluarea Chi-X
Asia Pacific, alãturi de achiziþia recentã a
BIDS Trading, care are operaþiuni în SUA
ºi Europa, îi va permite sã ofere un servi-
ciu global marilor investitori care doresc
sã cumpere ºi sã vândã acþiuni în bloc.

Cboe, cu sediul în Chicago, preia
Chi-X Asia Pacific de la firma de investi-
þii J.C. Flowers & Co. LLC, iar plata pen-
tru activele achiziþionate o va face cu nu-
merarul pe care îl are la dispoziþie ºi cu
împrumuturi, dacã va fi nevoie. Simpson
Thacher & Bartlett LLP a fost consultan-
tul legal al J.C. Flowers în aceastã
afacere.

Chi-X, care a avut venituri nete de 26
de milioane de dolari în 2020, este a doua
mare bursã de valori din Australia (Chi-X
Australia), cu o cotã de piaþã de 18,4%,
dupã Australian Securities Exchange -
ASX, în timp ce divizia japonezã (Chi-X
Japan) este a treia mare platformã din þarã,
cu o cotã de piaþã de 2,7%.

Cboe se aºteaptã sã încheie tranzacþia
de preluare în al doilea sau al treilea tri-
mestru al anului 2021, dupã obþinerea
aprobãrii autoritãþilor de reglementare.

“Cu o singurã tranzacþie, vom putea
intra pe cele douã pieþe (n.r. Australia ºi
Japonia) rãmase deschise concurenþei ºi
vom crea o reþea bursierã cu adevãrat
globalã”, a declarat, conform Reuters,
preºedintele Cboe Europe, David How-
son, care, dupã finalizarea afacerii, va
deveni preºedinte Cboe pentru Europa ºi
Asia Pacific.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 16)

Prostie în formã continuatã

R
omânia înoatã voiniceºte prin valul
trei al pandemiei, aºa cã autoritãþile
s-au gândit la ceva mãsuri care sã

stãvileascã numãrul de infectãri. ªi, ce
putea fi mai nimerit decât limitarea ore-
lor de funcþionare a spaþiilor comerciale?
Doar se aplicã ºi în þãrile civilizate, nu?

Mai întâi, conform studiilor, grosul in-
fectãrilor se produce, previzibil, în fami-
lii ºi la restaurant. În familii pentru cã
acolo oamenii interacþioneazã intervale
lungi fãrã mãºti ºi la restaurante pentru
cã...tot cam aºa. Iar pentru a lua virusul e
nevoie de ceva timp de petrecut împreu-
nã cu infectatul, faþã în faþã, nu prea e su-
ficient doar sã te saluþi din goana cãru-
ciorului de hipermarket, amândoi având
mãºti. Cum oricum stãm la job faþã în
faþã cu colegii opt ore sau în mijloacele
de transport în comun pânã la 2 ore pe zi
în apropierea altor potenþiali infectaþi, de
ce le-a cãºunat tocmai pe magazine? Pãi,
sincer vorbind, pentru cã nimeni nu îºi
mai permite alt lockdown, aºa cã picã di-
stanþarea forþatã la job ºi metrou, împo-
triva familiilor nu ai cum lupta (deºi a
încercat câte ceva doctorul Streinu Cer-
cel când ne sfãtuia sã purtãm mãºti în
casã ºi sã participãm la masa de Crãciun
tot cu mascã, exceptând momentul când
aveam voie sã bãgãm repede câte o sar-

ma în gurã), iar restaurantele sunt mai
peste tot închise. Aºa cã au rãmas doar
spaþiile comerciale, huo! spaþiile
comerciale, acolo e epicentrul rãului...

Ajunºi în acest punct, sã observãm
când se produce aglomeraþia maximã în
magazine. De regulã seara, între
18.00-19.00, în zilele de lucru ºi în jurul
prânzului în weekend. Nu e greu de intuit
de ce, pentru cã atunci ies oamenii de la
joburi în timpul sãptãmânii ºi mulþi profi-
tã de asta pentru a mai da o turã prin ma-
gazine, ca sã nu mai facã un drum odatã
ajunºi acasã ºi pentru cã în jurul panzului
se mobilizeazã lumea în weekend,
întrucât dimineaþa preferã sã doarmã mai
mult decât de obicei. O mãsurã logicã în
acest context ar fi fost sã se impunã mun-
ca în ture, cel puþin pentru bugetari, pentru
a evita buluceala din jurul orelor 18, atât
din magazine, cât ºi din mijloacele de
transport, în paralel cu impunerea unui
numãr maxim de oameni în weekend în
magazine, pentru a evita cozile din jurul
prânzului. Ce facem noi? Ne pregãtim sã
închidem magazinele încã de la ora 18 în
timpul sãptãmânii! Cã aºa e ºi în Franþa
domnule, iar dacã ºi în lumea civilizatã se
poate, noi de ce sã nu putem?

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 10)
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”Suntem într-un
moment de reinventare
pentru bãnci”

(Interviu cu Ivan Vrhel, director general Citibank România)

Reporter: Care ”noua realitate” a si-
stemului bancar din þara noastrã?

Ivan Vrhel: „Noua realitate” a siste-
mului bancar înseamnã o serie de tran-
sformãri fundamentale care s-au
întâmplat mai repede decât ne-am fi pu-
tut aºtepta vreodatã. Acesta este cu sigu-
ranþã un moment de reinventare pentru
bãnci, de accelerare a proceselor de digi-
talizare end-to-end ºi de restructurare a
procedurilor operationale, astfel încât sã
împace agilitatea cu un management al
riscurilor eficient, pentru a opera într-un
mediu digital.

De asemenea, pandemia a schimbat
structurile industriilor în care activeazã
clienþii noºtri, iar bãncile trebuie sã acþio-

neze sincronizat cu dinamica nevoilor
acestora. În aceastã perioadã de instabili-
tate ºi volatilitate sporite, nevoile com-
paniilor au fost legate de repoziþionarea
în contextul pandemiei, plecând de la
adaptarea procedurilor operaþionale pen-
tru telemuncã, digitalizarea documenta-
þiei ºi a semnãturilor, control ºi vizibilita-
te mai bunã asupra lichiditãþilor, pânã la
finanþare flexibilã – în special a furnizo-
rilor sau a capitalului de lucru - ºi acces la
pieþele de capital, cu un interes crescut
faþã de perspective cu valoare adaugatã
ºi consultanþã.

În rolul lor de finanþatori ai unei eco-
nomii ce a suferit o recesiune bruscã,
bãncile resimt impactul pandemiei în

portofoliul de credite, în creºterea rezer-
velor ºi a volatilitãþii. Totodatã, cred cã
rolul bãncilor este foarte important în
procesul de revenire economicã
post-pandemie. Bãncile sunt într-o pozi-
þie solidã ºi, spre deosebire de criza din
2008, acum nu vorbim despre o crizã de
lichiditate, ci despre o crizã sanitarã du-
blatã de o crizã economicã. Existã lichi-
ditate disponibilã, injectatã în sistem de
cãtre bãncile centrale, de guverne, iar
bãncile au un rol important de a sprijini
revenirea economicã, prin finanþare, prin
facilitarea tranzacþiilor, prin parteneria-
tul cu guvernele ºi bãncile centrale.

Reporter: Cu ce sentiment a început
anul piaþa bancarã?

Ivan Vrhel: Cred cã am început acest
an cu o dozã de optimism ºi speranþã, în
principal datoritã disponibilitãþii vacci-
nurilor ºi derulãrii campaniei de vaccina-
re. Cu toate acestea, suprapunerea dintre
criza sanitarã ºi cea economicã, ale cãror
dinamici nu le putem prevedea cu exacti-
tate încã, va continua sã reprezinte o pro-
vocare. Datele aratã cã volatilitatea va
rãmâne foarte ridicatã în 2021, iar ele-

mentele legate de evoluþia pandemiei în
general vor fi transpuse într-o evoluþie
economicã cu risc crescut. Atenþia bãn-
cilor se concentreazã acum pe rezilienþa
operaþionalã ºi pe definirea unui model
de business sustenabil ºi profitabil pe ter-
men lung, care sã rãspundã schimbãrilor
ce au avut loc în comportamentul ºi
obiectivele clienþilor.

De asemenea, bãncile trebuie sã sprijine
revenirea nu doar din perspectiva pieþelor
financiare, ci ºi dintr-o perspectivã umanã
ºi socialã. Cred cã bãncile au oportunitatea
ºi responsabilitatea de a sprijini agenda de
sustenabilitate (ESG - factorii de mediu,
sociali ºi de guvernanþã corporativã), ce a
luat amploare în contextul pandemiei.

Reporter: Care sunt perspectivele
pentru 2021, în opinia dumneavoastrã?

Ivan Vrhel: Ritmul în care companii-
le îºi vor reveni din crizã ºi îºi vor defini
noua normalitate va varia foarte mult în
funcþie de sector.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 12)

B
ãncile resimt impactul pandemiei în portofoliul de credite, în creºterea rezervelor ºi
a volatilitãþii, potrivit lui Ivan Vrhel, director general Citibank România. Bancherul
este de pãrere cã „noua realitate” a sistemului bancar înseamnã o serie de transfor-
mãri fundamentale care s-au întâmplat mai repede decât ne-am fi putut aºtepta
vreodatã. Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui interviu: ”Acesta este cu siguranþã un

moment de reinventare pentru bãnci, de accelerare a proceselor de digitalizare end-to-end ºi
de restructurare a procedurilor operationale, astfel încât sã împace agilitatea cu un manage-
ment al riscurilor eficient, pentru a opera într-un mediu digital”.


