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Moþiunea de…
plictisealã!

”

Cîte nu fac oamenii din lene, din un judeþ, ci o þarã întreagã trebuia, nu-i
plictisealã. Învaþã din plictisealã, aºa, pus cu botul pe labe… cenzurat,
se cãsãtoresc, se înmulþesc din care va sã zicã! Curat, cenzurat, Coane
plictisealã ºi în sfîrºit mor… tot Fãnicã, vivat moþiunea!!! Sã vedem,
din plictisealã. ªi, aici intervine ridico- mai întîi, dupã hermeneutica lui Farfuridi, ce este aceea o moþiune de
lul. Fac totul cu mutrele cele mai
cenzurã. Pe scurt, este proceduserioase, fãrã sã îºi dea seama de
ra parlamentarã, bazatã pe voce o fac. Ba, mai mult, îºi închitul în plen, prin care, fie opozipuie cã Dumnezeu ºtie de ce!
þia schimbã majoritatea ºi taie
Toþi aceºti eroi, aceste genii,
astfel craca de sub picioarele
aceºti nãtãrãi, aceºti sfinþi, aceºti
guvernului, punînd bazele unei
pãcãtoºi, aceºti respectabili taþi
CORNEL
noi formule de guvernare, fie
de familie nu sunt, la urma urCODIÞÃ
majoritatea existentã taie craca
mei, decît niºte leneºi abili ºi
propriului guvern, pe care vrea
prefãcuþi”. De unde sã ºtie bietul
Büchner cã geniul lui va lumina, într-o sã îl schimbe cu tot cu primul ministru
zi, ºi cotloanele prãfuite, mucegãite, aflat în funcþie. Cuvinte cheie, ”majoristãtute ale politicii dintr-un colþ de Eu- tate parlamentarã” ºi ”vot contra guropã numit România, pe care Germania vernului”. Sã aplicãm, deci, teoria, la
lui natalã nu se sinchiseºte nici astãzi sã cazul în speþã. Dupã ce s-a calificat cu
îl ia sub tutelã, foarte probabil nu atît în brio în postura de ºef al galeriei,
consecinþa înþelegerilor de la Versailles cîºtigînd alegerile, dar incapabil sã
ºi Postdam, dupã care s-au croit sferele împiedice formarea majoritãþii care-i
de influenþã ale marilor puteri în Euro- sta împotrivã, PSD-ul s-a hotãrît sã dea
pa ultimilor o sutã de ani, ci… din semne cã ar putea face ºi altceva decît
sã mimeze leneº opoziþia la actuala gulene… din plictisealã.
Ajunserãm, încet, încet, pînã la vernare. De aici ºi pînã la a rãsturna caurmã, ºi la moþiune. De cenzurã, vezi rul majoritãþii este însã drum greu. Iar
bine!!! Acest Guvern vitreg, cum bine soluþiile pentru a-l parcurge pînã la cazice ”Rãcnetul Carpaþilor”, care dã pãt nu sunt prea multe.
pradã în ghiarele unor bampiri, nu doar
(continuare în pagina 3)

EURO = 4,9262 RON

DOLAR = 4,1357 RON

Trading-ul, prin ochii
investitorilor de top

RAPORT KPMG PENTRU PERIOADA
IANUARIE-IUNIE 2021

Semestru record pentru
Bursa din Hong Kong,
în privinþa sumelor
atrase prin IPO-uri
l Ofertele firmelor tehnologice din China au stat la baza
evoluþiei pozitive l 26 de miliarde de dolari atraºi prin
ofertele publice iniþiale de la HKEX în semestrul întâi, mai
mult cu 54% faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut
l Fondurile strânse pe piaþa globalã a IPO-urilor: 210 miliarde
de dolari în primele ºase luni, în creºtere anualã cu 196%

H

ong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX), operatorul
Bursei din Hong Kong, a înregistrat, în perioada ianuarie-iunie
2021, un semestru record din punct de
vedere al sumelor pe care le-au atras
companiile din ofertele publice iniþiale
(IPO) lansate pe aceastã piaþã, conform
unui raport KPMG, care menþioneazã cã
evoluþia s-a bazat pe listãrile firmelor
tehnologice din China continentalã.
Raportul, citat de fortune.com, noteazã cã listãrile de succes realizate de cinci
companii chinezeºti de tehnologie au
generat douã treimi din veniturile obþinute prin IPO-urile de la Bursa din
Hong Kong în primele ºase luni ale anu-

lui 2021, care au totalizat 26 de miliarde
dolari - cifrã record, mai mare cu 54%
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut.
Cu aceastã sumã, HKEX s-a plasat pe
locul al treilea la nivel mondial, în primul
semestru din 2021, dupã pieþele americane, care ocupã primele douã locuri: Nasdaq - locul întâi, cu IPO-uri de 46,4 miliarde de dolari; New York Stock Exchange - locul al doilea, cu listãri de 28,3 miliarde de dolari, conform sursei. Pe locul
al patrulea se situeazã Bursa din Shanghai
(Shanghai Stock Exchange), cu IPO-uri
de 20,6 miliarde de dolari, urmatã de Bursa din Londra (London Stock Exchange),
cu 13,1 miliarde de dolari. (A.V.)
(continuare în pagina 12)

EURO 2020:
Capitala a trecut
testul organizãrii

E

URO 2020 este evenimentul sportiv numãrul 1 pentru þara noastrã
în acest an, chiar dacã urmeazã
Jocurile Olimpice ºi nu am avut
echipa calificatã la turneul final. Competiþia continuã, dar din punct de vedere
organizatoric, pentru Bucureºti, aceasta
s-a încheiat. Se poate vorbi, fãrã probleme, de un succes. Sub coordonarea
UEFA, lucrurile au decurs bine, fãrã incidente majore, majoritatea suporterilor
plecând mulþumiþiþi de ceea ce au gãsit
la Bucureºti. Cinci formaþii (Macedonia
de Nord, Austria, Ucraina, Franþa ºi
Elveþia) au evoluat pe Arena Naþionalã,
iar nemulþumirile lor au fost legate de
temperaturile ridicate, de ploile torenþiale (care nu depind în niciun fel de organizatori) ºi de mãsurile de distanþare
(care se regãsesc în mai toatã Europa).
Arena Naþionalã a fost apreciatã drept
una dintre cele mai frumoase de la acest
turneu final, gazonul s-a prezentat foarte
bine, având în vedere ploile torenþiale,

iar stadioanele de antrenament (Ghencea, Voluntari, Arcul de Triumf) s-au ridicat la nivelul aºteptãrilor.
A existat ºi o controversã legatã de
prezenþa la meciuri ale fostelor glorii, dar
aceasta face parte dintr-un rãzboi mai vechi pe care actuala conducere a Federaþiei Române de Fotbal îl are cu o parte
dintre mari fotbaliºti ai acestei þãri, care
la ultimele runde de alegeri de la Casa
Fotbalulului au susþinut contracandidaþii
actualului preºedinte, Rãzvan Burleanu.
Dincolo de acest episod, care þine strict
de bucãtãria internã a fotbalului autohton, lucrurile s-au desfãºurat în condiþii
foarte bune, iar prezenþa la Bucureºti a
preºedintelui UEFA, slovenul Alexander
Ceferin, reprezintã un mic semnal pozitiv în vederea succesului unor viitoare
candidaturi la organizarea unor
evenimente fotbalistice importante.
OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

A

petitul pentru investiþii ºi
tranzacþionare a crescut
considerabil începând cu
anul trecut, pe fondul unui
cumul de factori, între care
volatilitatea puternicã a titlurilor financiare precipitatã de ºocul Covid-19, trendul digitalizãrii
accelerat de pandemie, scãderea puternicã sau chiar eliminarea comisioanelor de
tranzacþionare ºi oferta mult mai bogatã
de instrumente.
De asemenea, restricþiile impuse de
pandemie a dus la cheltuieli mai scãzute,
dar ºi la mai mult timp liber. În plus, valul
de ºtiri despre miºcãrile puternice ale pieþelor ºi de uºurinþa deschiderii conturilor
la brokeri, au atras numeroºi clienþi noi,
au crescut numãrul conturilor deschise,
dar ºi cel al tranzacþiilor efectuate.
Unii investitori sunt atraºi de câºtigurile rapide, mai ales în cazul monedelor
virtuale care au devenit extrem de
populare.
Totuºi, investitorii cu experienþã din
piaþã îi încurajazã pe începãtori sã fie
atenþi la miºcãrile din piaþã ºi îi încurajazã sã nu se axeze pe un singur activ, ci sã
aleagã mai degrabã diversitatea în porto-

foliile lor pentru a nu fi dezamãgiþi de
rezultat.
Ziarul BURSA i-a contactat pe trei
dintre ocupanþii topului 5 al celor mai copiaþi ºi urmãriþi Popular Investors de pe
platforma de tranzacþionare eToro la nivel global pentru a afla care sunt princi-

palii factori la care investitorii aflaþi la
început de drum trebuie sã fie atenþi, cât
de mult conteazã educaþia financiarã, dar
ºi care este modul în care trebuie sã-ºi selecteze informaþiile despre piaþã, având
în vedere numãrul mare de ºtiri
disponibil în mediul online.

Heloise Greeff, absolventã Oxford în
Machine Learning, a devenit cea mai de
succes femeie Popular Investors de pe
eToro, oferind un randament mediu
anual de aproape 30%.

WESLEY WARREN NOLTE,
POPULAR INVESTOR ETORO:

HELOISE GREEFF, POPULAR
INVESTOR ETORO:

JEPPE KIRK BONDE, POPULAR
INVESTOR ETORO:

„Cele mai multe sisteme
educaþionale sunt slabe
când vine vorba de
investiþii ºi
tranzacþionare”

„Cu cât începeþi mai
repede sã investiþi, cu
atât mai repede banii
încep sã lucreze pentru
dumneavoastrã”

„Estebinesãinvesteºtiîncel
puþinzeceactivediferite,din
treiindustriidiferiteºitrei
continentediferite”

C

n tranzacþionare nu trebuie sã aºtepþi
momentul perfect, considerã Heloise
Greeff, absolventã Oxford în Machine
Learning ºi una dintre top 5 cei mai copiaþi
ºi urmãriþi Popular Investors eToro la nivel
global.
Domnia sa ne-a declarat: „Nu mai
aºteptaþi momentul perfect. (A.T.)
(continuare în pagina 11)

ele mai multe sisteme educaþionale au carenþe când vine vorba de
informaþiile cu privire la informaþii ºi tranzacþionare, susþine Wesley
Warren Nolte, unul dintre ocupanþii
topului 5 al celor mai copiaþi ºi urmãriþi Popular Investors eToro la nivel global. (A.T.)
(continuare în pagina 11)

Î

ADELINA TOADER
(continuare în pagina 11)

D

iversificarea portofoliului este extrem de importantã atunci când
vorbim de tranzacþionare, fiind
„singurul prânz gratuit de pe pieþe”, lucru care în lumea investiþiilor înseamnã,
în general, profituri fãrã risc, aºa cum
ne-a explicat Jeppe Kirk Bonde, unul
dintre ocupanþii topului 5 al celor mai copiaþi ºi urmãriþi Popular Investors eToro
la nivel global. (A.T.)
(continuare în pagina 11)

