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Bursele-întrevalul
alpatruleaalpandemieiºi

miºcãrileRezerveiFederale
lAurelian Dochia: “Niciodatã nu se poate ºti cu certitudine ce anume va crea un sentiment de
panicã în rândul investitorilor”lAdrian Codirlaºu: “Vaccinarea în þãrile dezvoltate merge bine, iar
cum piaþa americanã dã tonul, nu mã aºtept la un impact masiv asupra burselor”l Randamentul
titlurilor de stat din SUA pe zece ani se aflã pe un trend descendent, sugerând o ajustare în scãdere a
anticipaþiilor inflaþioniste

S
usþinute de mãsurile fiscale
ºi monetare fãrã precendent
implementate de autoritãþi
pentru a sprijini economiile
sever lovite de ºocul pande-
miei Covid-19, pieþele de
acþiuni din Statele Unite ale

Americii ºi Europa au dezvoltat, dupã
cãderea din februarie-martie 2020,
trenduri ascendente aproape fãrã co-
recþie, pe parcursul cãrora au escaladat
noi ºi noi maxime istorice, zone în care
se gãsesc ºi în acest moment.

Pare o petrecere în plinã desfãºurare,
dar la un moment dat cineva va trebui sã
stingã lumina, iar analiºtii ºi brokerii
consultaþi de ziarul BURSA vãd evolu-
þia pandemiei ºi reacþia bãncilor centra-
le faþã de comportamentul economiei
drept principale elemente care pe ter-
men scurt ºi, respectiv, mediu, pot adu-
ce o corecþie serioasã a preþurilor acþiu-
nilor.

Marcel Murgoci, director de opera-
þiuni în cadrul casei de brokeraj Estin-
vest, ne-a declarat : “În primul rând,
cred cã elementul principal care ar putea
sã destabilizeze din nou pieþele este
pandemia. Se vorbeºte despre valul pa-
tru, ce ar putea sã creeze probleme în
economie, care sã ducã la o scãdere a
burselor”.

Cazurile de Covid au început sã crea-
scã din nou în diferite pãrþi ale lumii, iar

unele þãri în special din zona Asia-Paci-
fic au reintrodus mãsuri de izolare, în ul-
timele sãptãmâni. Dar, în Marea Brita-
nie ºi în alte þãri s-a avansat pe drumul
redeschiderii economiilor, conform

CNBC.
Brokerul de la Estinvest a adãugat:

“De asemenea, pot exista cauze ma-
cro. Bãncile centrale ºi guvernele au
sprijinit foarte mult pieþele, dar s-ar

putea ca anumiþi indicatori macro sã nu
evolueze aºa cum se aºteaptã acestea.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 12)

VICTIME ALE DECIZIILOR AUTORITÃÞILOR
CENTRALE

Tragedia de la Zãrneºti -
doar vârful icebergului
situaþiei dramatice din
industria de apãrare
l Constantin Bucuroiu, preºedintele ASIAA: „Ne-a murit
un bãiat tânãr de 29 de ani, din cauzã cã avem un regim
politic prost, care nu are omul în centrul atenþiei”lConform
liderului sindical, salariile nete în industria de apãrare sunt
cuprinse între 1600 lei ºi 2000 lei

A
ccidentul tragic care a avut loc la
mijlocul sãptãmânii trecute pe
platforma fabricii de armament
Tohan, din Zãrneºti, în urma cã-

ruia ºi-a pierdut viaþa un maistru piro-
tehnist în vârstã de 29 de ani, ar trebui sã
le dea de gândit decidenþilor politici de
la Bucureºti în legãturã cu mãsurile luate
de ei cu privire la industria naþionalã de
apãrare.

„Ne-a murit un bãiat tânãr de 29 de
ani, care era ºi un bun profesionist în ma-
terie, din cauzã cã avem un regim politic
prost, care nu are omul în centrul aten-
þiei”, a declarat, pentru ziarul BURSA,
Constantin Bucuroiu, preºedintele
Alianþei Sindicatelor din Industria de
Apãrare ºi Aeronauticã. Liderul sindical

susþine cã tânãrul maistru pirotehnist ºi-a
pierdut viaþa din cauza salarizãrii mize-
rabile din industria de apãrare, fapt pen-
tru care mii de angajaþi din fabricile sta-
tului lucreazã, chiar ºi fãrã forme legale –
aºa cum susþin reprezentanþii Inspectora-
tului Teritorial de Muncã referitor la de-
zastrul de la Zãrneºti -, ºi pentru firme
private, pentru a-ºi întreþine familia.

Constantin Bucuroiu ne-a spus:
“Având în vedere nivelul salarial sub
2000 lei venit net lunar, foarte mulþi an-
gajaþi din industria naþionalã de apãrare
desfãºoarã alte activitãþi în timpul liber,
asupra cãrora nu avem control.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Economiile din Asia,
lovite deja
de varianta Delta
l Bjorn van Roye, economist senior la Bloomberg
Economics: “Creºterea globalã se menþine deocamdatã,
dar evoluþia noii variante de coronavirus ar putea schimba
traiectoria”

E
conomiile din Asia sunt deja lovi-
te de faptul cã, în regiune, varian-
ta Delta a coronavirusului genere-
azã tot mai multe îmbolnãviri de

Covid-19, situaþie în care consumatorii
stau din nou acasã, iar avioanele rãmân
la sol.

O analizã Bloomberg atrage atenþia cã
sunt semne de avertizare timpurie cu pri-
vire la situaþia din Asia, spre exemplu da-
tele de mobilitate Google, care eviden-
þiazã impactul restricþiilor guvernelor
asupra circulaþiei populaþiei. Mai mult,
capacitatea de zbor din China indicã o
scãdere a cãlãtoriilor, producþia din Asia
de Sud-Est este afectatã, iar încrederea
mediului de afaceri australian în
economia þãrii s-a prãbuºit.

Conform sursei, datele Google Mobi-
lity aratã cã restricþiile de mobilitate so-
cialã vor afecta cel mai sever consumato-

rii ºi în special cheltuielile cu serviciile.
Datele în cauzã indicã faptul cã cele mai
mari douã oraºe ale Australiei sunt blo-
cate, iar China impune limite în plin
sezon estival.

Sursa mai aratã cã diferenþele mari
între ratele de vaccinare din regiune au
lãsat unele populaþii vulnerabile. Asia de
Sud-Est a depãºit luna aceasta America
Latinã, devenind regiunea cu cea mai
mare ratã a mortalitãþii din lume, de Co-
vid-19, potrivit calculelor Bloomberg
bazate pe datele Universitãþii Johns Hop-
kins. Regiunea are, de asemenea, una
dintre cele mai lente campanii de vacci-
nare din lume - 14% din populaþie, ratã
care se situeazã doar înaintea Africii de
Nord ºi a Africii Subsahariene.

A.V.

(continuare în pagina 12)

SITUAÞIE JENANTÃ

Ministrul-sportiv se
antreneazã la ”vecini”,
pentru cã nu avem
velodrom
l Eduard Novak se antreneazã în Bulgaria, la Plovdiv, ca
sã poatã participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo

A
ctivitatea sportivã autohtonã
reuºeºte sã surprindã negativ în
mod constant. Dupã înotãtorii ºi
sãritorii de la trambulinã care se

antrenau în bazine fãrã apã, canotorii
care îºi riscau viaþa printre bãrcile cu
motor ºi scrimerii fãrã partener de luptã,
acum avem ºi un ministru-sportiv care
trebuie sã meargã în altã þarã ca sã se po-
atã pregãti. Ministrul Tineretului ºi
Sportului, Eduard Novak se antreneazã
în Bulgaria, la Plovdiv, ca sã poatã parti-
cipa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
Motivul? Absenþa unui velodrom în
România. În secolul XIX, þara noastrã
avea un velodrom foarte modern, con-
struit din lemn. În secolul XXI, avem tot
un velodrom, în cadrul Complexului
Sportiv Dinamo, construit în 1952, im-
practicabil, din cauza stãrii de degradare

avansate.
Alãturi de un alt ciclist paralimpic,

Eduard Moescu, Novak este nevoit sã in-
tre în “bula sanitarã”, impusã de organi-
zatorii niponi, cu 14 zile înaintea Jocuri-
lor Paralimpice, în Bulgaria, acolo având
posibilitatea sã se antreneze atât pentru
proba de velodrom, cât ºi pentru ºosea.
ªeful delegaþiei sportivilor români la Jo-
curile Paralimpice, Ciprian Anton, a vor-
bit, pentru Agerpres, despre aceastã si-
tuaþie: “La Izvorani suntem cei care re-
prezintã atletismul ºi tirul cu arcul, judo
se aflã în momentul de faþã în izolare la
Cluj-Napoca ºi ciclismul în Bulgaria, la
Plovdiv. Respectãm regulile impuse de
organizatorii Jocurilor Paralimpice de la
Tokyo ºi avem aceastã perioadã de 14
zile de stat în bula sanitarã. (O.D.)

(continuare în pagina 10)

MARCEL MURGOCI, DIRECTOR
OPERAÞIUNI ESTINVEST:

"Elementul principal care este
posibil sã destabilizeze din nou
pieþele este pandemia"

Principalul factor care este posibil sã
destabilizeze bursele pe termen scurt
este pandemia, crede Marcel Murgoci
ce conduce operaþiunile de la Estin-
vest, în condiþiile în care unele zone ale
lumii se confruntã cu valul al patrulea.
De asemenea, brokerul este de pãrere
cã dacã anumiþi indicatori macroeco-
nomici nu vor evolua conform aºteptã-
rilor bãncilor centrale, atunci acestea
s-ar putea sã ia mãsuri care sã afecteze
bursele.

AURELIAN DOCHIA, ANALIST:

"Miºcãrile bãncilor centrale pot
avea un impact foarte mare
asupra burselor"

Când Rezerva Federalã va da pri-
mele semnale cã programele sale de
susþinere a pieþelor se vor diminua
sau se vor opri, s-ar putea sã aparã o
miºcare amplã de scãdere a burselor,
este de pãrere analistul economic
Aurelian Dochia. Totodatã, domnia
sa considerã cã dacã revenirea eco-
nomicã se va opri ºi va apãrea un tri-
mestru cu date slabe, indiferent de
cauzã, pieþele de acþiuni vor fi afec-
tate.

ADRIAN CODIRLAªU,
VICEPREªEDINTELE CFA ROMÂNIA:

"Planul de infrastructurã din
SUA va fi probabil pus în
aplicare, astfel încât alþi bani
vor intra în economie"

Apariþia unui al patrulea val puternic al
pandemiei sau o schimbare bruscã a politicii
Rezervei Federale reprezintã riscuri pentru
burse, dar având în vedere ultimele evoluþii,
probabilitateadematerializareaacestoraeste
redusã, considerã Adrian Codirlaºu, vice-
preºedinte CFA România. Analistul este de
pãrere cã planul de infrastructurã din Statele
Unite probabil va fi pus în aplicare, ceea ce
înseamnã cã alþi bani vor intra în economie,
cu impact pozitiv asupra burselor.

Sticlãrie de Dan Popovici


