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ANALIªTII:

“Diversificarea portofoliului de
investiþii - o abordare înþeleaptã în
actualul context din pieþe”
lAurelian Dochia: “Fondurile de investiþii au resurse mari, astfel încât pot sã realizeze o
diversificare adecvatã a portofoliului”lAdrian Codirlaºu, CFA România: “Proporþiile
diferitelor intrumente într-un portofoliu diversificat se ajusteazã în funcþie de atitudinea faþã
de risc a fiecãruia”

D
iversificarea mai mare a porto-
foliului de titluri financiare re-
prezintã o abordare înþeleaptã în
actualul context din pieþe, carac-

terizat prin preþuri ale acþiunilor care
merg din maxime în maxime istorice ºi
dobânzi real negative pentru depozite
sau alte instrumente cu venit fix, sunt de
pãrere analiºtii consultaþi de Ziarul
BURSA.

Practic, dupã ºocul Covid-19 din fe-
bruarie-martie anul trecut, indicii princi-
palelor burse internaþionale, dar ºi ai Bur-

sei de Valori Bucureºti (BVB), au dezvol-
tat trenduri ascendente clare, cu volatilita-
te redusã, ce-i drept într-un mediu mone-
tar ºi fiscal special, ce a contribuit ºi mai
mult la erodarea randamentelor titlurilor
cu venit fix. Este o situaþie în care activele
riscante, acþiunile, se tranzacþioneazã la
preþuri sau evaluãri ridicate dupã mai
multe criterii, ceea ce teoretic creºte pro-
babilitatea apariþiei unor scãderi, în timp
ce inflaþia ºi dobânzile relativ reduse fac
ca instrumentele cu venit fix sã aibã ran-
damente reale negative.

Dochia: “Destul de mulþi
analiºti atrag atenþia cã existã
riscul sã ne confruntãm cu o
scãdere serioasã a burselor”

Analistul economic Aurelian Dochia
ne-a declarat: “În primul rând trebuie spus
cã nu existã o soluþie unicã de abordare a
investiþiilor, în primul rând ca urmare a si-
tuaþiei individuale a fiecãrui investitor.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 2)

DUMITRU CHIRIÞÃ, PREªEDINTELE ANRE:

“Factura la energie poate scãdea
cu 12-15% dacã statul îºi asumã
costul cu certificatele CO2 ºi cu
bonusul de cogenerare”
l Chiriþã: “26 de operatori economici sunt investigaþi pentru manipularea pieþei de
energie”l “Plafonarea preþului la consumatorul casnic, nu la producãtor, este o soluþie
legalã”, a afirmat Chiriþã

F
actura la energie a consumatori-
lor casnici ºi non-casnici ar putea
sã scadã, în medie, cu 12-15%,
dacã statul îºi asumã costul cu

certificatele de CO2 ºi cu bonusul de
cogenerare, a afirmat, ieri, Dumitru
Chiriþã, preºedintele Autoritãþii Naþio-
nale de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE), în cadrul audierilor
din Comisia parlamentarã de anchetã
cu privire la creºterea preþurilor din

energie. Chiriþã a spus cã eliminarea
din facturã a acestor douã costuri s-ar
putea face numai temporar, pe 6 sau 12
luni, “pânã vedem cum evolueazã pia-
þa”. Pe un an, efortul bugetar ar fi de 4,2
miliarde lei, conform preºedintelui
ANRE.

Chiriþã a afirmat: “Aceastã elimina-
re temporarã presupune trecerea pe
cheltuialã publicã a acestor sume. Nu
le vor mai suporta clienþii, le vom su-

porta de la bugetul de stat, probabil din
veniturile suplimentare pe care unele
companii le realizeazã ca urmare a
creºterilor de preþ. Am fãcut ºi un cal-
cul ce ar însemna pentru consumatorii
casnici ºi non-casnici: certificatul ver-
de la clientul român reprezintã 64 de
lei/MWh.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 3)

Tranzacþii suspecte
înainte de oferta publicã
la SIF Banat-Criºana
l Cine ar vinde opt milioane de acþiuni, fãrã sã aºtepte câteva zile ºi sã încaseze cu 240.000 lei mai mult ? lDacã au fost mai mulþi
vânzãtori, cum este posibil ca toþi sã vândã aceeaºi cantitate, fix la acelaºi preþ?

C
ei care au condus ºi conduc
Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã (ASF) i-au tot
îngãduit domnului Bogdan
Drãgoi sã creeze un întreg
sistem împotriva legilor
pieþei de capital. Unii spun

cã ASF i-ar fi permis sã fie scutit de legi
pentru cã este fiul generalului Dan Drã-
goi, fostul subaltern al generalului
Stãnculescu, mâna dreaptã a dictatoru-
lui Ceauºescu. Recent am ºi aflat câte

ceva despre nivelul acestor mari gene-
rali ai epocii ceauºiste: sunt dispuºi sã
dea þeapã chiar ºi propriilor fini (https://
www.bursa.ro/talentul-care-se- transmite
-din-tata-n-fiu-dragoi-42543442). Dacã
n-aº fi citit despre acest caz n-aº fi po-
menit nimic despre generalul de securi-
tate Dan Drãgoi. Cele descrise de Ray-
mond De Rubeis se regãsesc chiar pe
site-ul BVB. Þeapa lui Dan Drãgoi este
la vedere, ca ºi faptele fiului sãu.

Pânã la urmã fiecare om trebuie tratat

ºi evaluat independent de pãrinþi. Doar
cã în cazul lui Bogdan Drãgoi, faptele ta-
tãlui sunt continuate de fiu la un nivel su-
perior. Vorba proverbului “aºchia nu sare
departe de trunchi”!

Dar sã revenim la SIF Banat-Criºana
(SIF1). Cu vreo douã sãptãmâni înainte
sã aparã ºtirea despre oferta publicã prin
Swiss Capital, acþiunea SIF1 se tranzac-
þiona cu 2,70 lei. Apoi, a început din se-
nin sã tot scadã, mai exact pânã la 2,45
lei. A fost o depreciere de peste 9%. În

aceeaºi perioadã, celelalte patru SIF-uri
n-au avut nici pe departe asemenea scã-
deri. O altã SIF cu oarecare scãdere în
acea perioadã a fost una tot stãpânitã de
Bogdan Drãgoi. Este vorba de SIF Olte-
nia (SIF5), unde ºi eu sunt acþionar. Aici
scãderea a fost micã, de doar 2%. Mã
întreb cum de s-a întâmplat ca SIF1 sã
scadã cu peste 9% taman înainte sã se
anunþe o rãscumpãrare? Fenomenul i-a
venit mãnuºã domnului Drãgoi deoarece
a putut arãta investitorilor cã preþul din

oferta lui este mult peste preþul pieþei. Sã
fie numai o întâmplare fericitã? Dacã
SIF1 nu scãdea ºi rãmânea la 2,60 - 2,70,
oferta publicã fãcutã la preþul pieþei ar fi
fost consideratã neinteresantã de toatã
lumea. Aºa, printr-o scãdere de douã
sãptãmâni, dar fãcutã exact la timp,
preþul din piaþã ºi preþul ofertei au
devenit considerabil diferite.

CÃTÃLIN BUZDEA
(continuare în pagina 4)
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COMISIA DE AUDIERE
DIN PARLAMENT:

“Organele de
cercetare sã ia
urma banilor
fraudaþi în
cazul City
Insurance”
lDupã ce a cerut ca
audierile sã se desfãºoare
fãrã presã, Nicu Marcu a
fugit de jurnaliºtilValentin
Ionescu, ASF: “Noi nu am
garantat niciodatã cã nu vor
creºte tarifele RCA”
l Întrebãri fãrã rãspuns:
“Ce fac ºefii de la City ºi
unde sunt ei?”

E
ºecul activitãþii Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF) în
speþa City Insurance - întins pe
mulþi ani, la fel ca frauda - s-a fi-

nalizat cu prãbuºirea casei City Insuran-
ce, dupã dispariþia câtorva sute de milio-
ane de euro, dupã aprecierile din spaþul
public. Pânã la stabilirea prejudiciului,
conducerea ASF a fost audiatã, ieri, la
Parlament, concluzia comisiei de audie-
re fiind cã “organele de cercetare sã-ºi
facã treaba”.

În timp ce preºedintele ASF Nicu
Marcu a fugit de presã ºi l-a lãsat pe “co-
legul” Valentin Ionescu “de la sectorul
asigurãri” sã dea explicaþii românilor -
care vor plãti frauda prin majorarea pre-
þurilor pentru poliþele RCA -, douã între-
bãri au rãmas în aer: “ce fac acum ºefii de
la City Insurance?” ºi dacã “ºtie cineva
unde sunt?”.

În cazul similar de fraudã din Germa-
nia, cazul Wirecard, conducerea compa-
niei a fost arestatã imediat, iar ca detaliu
suplimentar preºedintele instituþiei de
supraveghere ºi-a dat demisia. La noi,
parlamentarii ºi conducerea ASF nu au
avut niciun rãspuns la cele douã întrebã-
ri, mingea fiind aruncatã în curtea
Parchetului General.

Preþurile poliþelor RCA sunt, însã,
aºteptate sã creascã în urmãtoarele sãp-
tãmâni, dupã creºterile din precedentele
sãptãmâni, aceasta fiind o “corecþie” a
preþurilor mult prea mici care s-au practi-
cat pânã în prezent, dupã cum a precizat
Daniel Apostol, purtãtorul de cuvânt al
ASF.

Sebastian Burduja, deputat
PNL: “Trebuie luatã imediat
urma banilor care au fost
fraudaþi ºi sã fie recuperaþi”

Sebastian Burduja, deputat PNL, a
afirmat, la finalul audierilor, care s-au
desfãºurat fãrã presã la solicitarea ASF,
cã trebuie luatã imediat urma banilor
care au fost fraudaþi, iar aceºtia sã fie re-
cuperaþi, lucru care cade în sarcina orga-
nelor de cercetare penalã.
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