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Terorizarea populaþiei
ca metodã de guvernare

Î
n nici o lunã de zile, am revenit la
punctul de vîrf al campaniei de iste-
rizare a populaþiei declanºatã de aºa
zisele valuri ale unei pandemii ni-

ciodatã declaratã legal pe teritoriul
României, din motive cît se poate de se-
rioase ºi… legale, desigur. Dupã cum
merg lucrurile, autoritãþile guvernãrii
din România sunt hotãrîte sã împingã
campania, acum, spre noi culmi. De
glorie! Dar, mai ales, de isterizare ºi de
teroare! Cineva ar putea spune cã nu
autoritãþile, ci mijloacele mediatice
sunt cele responsabile de întreþinerea
atmosferei de ”cetate asediatã, în imi-
nent pericol de prãbuºire a ultimului
bastion din zidul de apãrare”. Nici vor-
bã nu poate fi de aºa ceva, de vreme ce
autoritãþile guvernãrii ºi cele ale admi-
nistraþiei aflate în subordinea lor sunt zi
de zi ºi ceas de ceas cãlare pe undele
electromagnetice care ne invadeazã ca-
sele cu mesaje fasonate astfel încît sã

producã, sã întreþinã ºi sã întãreascã în
populaþie sentimentul de teamã apãsã-
toare, vecinã cu panica. O simplã ob-
servaþie lumineazã cazul, suficient
cred. De ce este nevoie sã ni se spunã
cu sufletul la gurã, din orã în orã, toatã
ziua ºi la jurnalele de ºtiri ºi la brea-
king-news-uri ºi între ele, cîte mii de te-
ste au ieºit pozitive la covid, cîþi morþi
s-au înregistrat prin spitale ºi cum nu se
mai gãseºte nici urmã de pat la ATI pe
nicãieri prin þara românilor, dar nicio-
datã cîþi oameni au fost salvaþi ºi au

ieºit pe picioare din spitalele în care au
fost internaþi, cîþi au fãcut doar formele
uºoare sau foarte uºoare ale bolii, fãrã
complicaþiile grave, cîþi dintre cei dia-
gnosticaþi PCR au dus boala pe picioa-
re, cum se zice, ºi s-au fãcut bine acasã,
cu aspirina, piramidonul, frecþia ºi ven-
tuzele bunicii? Evident, nimeni nu spu-
ne cã s-au fãcut bine ”din cauza” aspiri-
nei, piramidonului, frecþiei sau ventu-
zelor, dar ãsta e protocolul standard al
bolnavului nostru ”naþional”.

(continuare în pagina 3)

Cea mai mare creºtere a dobânzii
din ultimii 24 de ani nu este
suficientã pentru Cehia

B
anca Naþionalã a Cehiei (CNB)
a surprins pieþele prin majorarea
peste aºteptãri a dobânzii de po-
liticã monetarã, cea mai mare

din ultimii 24 de ani.
Pe fondul accentuãrii

presiunilor inflaþioniste,
CNB a anunþat cã noul
nivel al dobânzii de in-
tervenþie va fi de 1,5%,
cu 75 de puncte de bazã
peste nivelul anterior, în
condiþiile în care aºtep-
tãrile de pe piaþã indicau

o majorare de 50 de puncte de bazã.
“Se pare cã presiunile inflaþioniste sunt

aºa de mari încât s-a decis transmiterea
unui semnal puternic pieþelor ºi econo-
miei locale”, a declarat un economist de la
Societe Generale pentru Bloomberg.

Cele mai recente date oficiale aratã cã
Indicele Preþurilor de Consum ºi-a acce-
lerat creºterea anualã pânã la 4,1% în au-
gust 2021, de la 3,4% în luna precedentã,

în condiþiile în care indicele core al pre-
þurilor ºi-a accelerat creºterea anualã
pânã la 4,8%, de la 3,8% (vezi graficul).

(continuare în pagina 12)

“Modul de tranzacþionare
pe pieþele financiare
s-a revoluþionat, în ultimul
sfert de secol”

(Interviu cu Christian Jain Kongsted, Popular Investor pe eToro)

l ”Crypto este, probabil, cea mai riscantã dintre toate clasele de active în acest moment ºi, de asemenea, a produs cele mai mari
randamente în ultimii ani”l ” Chiar ºi cei mai buni investitori se înºealã în cel puþin 30% din timp”

Reporter: Cum caracterizaþi evoluþia
investiþiilor pe platformele de tranzacþio-
nare?

Christian Jain Kongsted: În ultimii
25 de ani, modul în care tranzacþionãm
pe pieþele financiare a fost revoluþionat.
Astãzi, investitorii individuali au acces la
aceleaºi instrumente care, în urmã cu un
sfert de secol, erau rezervate profesio-
niºtilor. În general, acesta este un lucru
bun, dar trebuie sã realizãm, de aseme-

nea, cã, pentru ca acest lucru sã funcþio-
neze bine, este nevoie de multã educaþie,
deoarece existã riscuri pe pieþele finan-
ciare pe care mulþi investitori amatori
tind sã le subestimeze.

Reporter: Cãtre ce segment îºi îndre-
aptã atenþia investitorii, în general?

Christian Jain Kongsted: Dacã vã
referiþi la sectoare, aº spune cã, în acest
moment, mulþi investitori se concentrea-
zã pe tehnologie ºi criptomonede.

Reporter: Care este apetitul, în piaþã,
pentru investiþia în monedele virtuale?

Christian Jain Kongsted: Interesul
este foarte mare. Puteþi vedea platforme
de tranzacþionare doar de cripto, cu zeci
de milioane de utilizatori. Aºadar, este
evident cã acest subiect este extrem de
mediatizat în acest moment.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)
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IPO-urile
au încetinit
la nivel
global
l IPO-urile din perioada
iulie-septembrie 2021 au
atras un total de aproximativ
94,6 miliarde de dolari, în
scãdere cu 26,3% faþã de al
doilea trimestrul Totuºi,
numãrul listãrilor din
primele nouã luni ale anului
este cel mai mare de dupã
bula dot-com din 2000

O
fertele publice iniþiale (IPO) au
încetinit la nivel global în trimestrul
al treilea din 2021, faþã de ritmul

frenetic din trimestrul anterior, dar nu-
mãrul listãrilor din primele nouã luni ale
anului a fost cel mai mare de dupã bula
dot-com din 2000, potrivit datelor Refi-
nitiv, preluate de Reuters.

IPO -urile din perioada iulie-septem-
brie 2021 au atras un total de aproximativ
94,6 miliarde de dolari, în scãdere cu
26,3% faþã de al doilea trimestru din anul
curent, deoarece activitatea de listare s-a
domolit în perioada verii, dar ºi ca urmare
a controlului SUA asupra listãrilor chine-
ze, pe fondul represiunii de la Beijing asu-
pra companiei DiDi Global Inc. la doar
câteva zile dupã IPO-ul din New York.

Mai mult de 2.000 de IPO-uri au
strâns 421 de miliarde de dolari la nivel
global, de la începutul anului, un nivel
record, aratã sursa, menþionând cã suma
este de peste douã ori mai mare decât ve-
niturile obþinute prin listare în aceeaºi
perioadã a anului trecut. Acest numãr in-
clude IPO-urile lansate de 486 de com-
panii de tip SPAC, care au devenit publi-
ce în primele nouã luni ale anului,
strângând un total de 127,7 miliarde de
dolari. Un SPAC (special purpose acqui-
sition company) este o societate care nu
are operaþiuni comerciale, fiind creatã
doar pentru atragerea de capital prin IPO.
SPAC-ul foloseºte banii din listare pen-
tru cumpãrarea altei companii.

”Dupã nivelurile record de listãri ale
companiilor SPAC în primul trimestru
din 2021, piaþa de profil a fãcut o pauzã
necesarã”, spune David Ludwig, ºeful
diviziei de pieþe de capital din cadrul
bãncii de investiþii Goldman Sachs Gro-
up Inc., adãugând: ”Observãm cã pieþele
încep sã se normalizeze ºi sã se deschidã
pentru emitenþii potriviþi”. În opinia sa,
activitatea de listare din trimestrul al pa-
trulea ar putea creºte.

Printre IPO-urile din trimestrul al trei-
lea s-au numãrat cel al aplicaþiei Robin-
hood Markets Inc., de 2,1 miliarde de do-
lari, în New York, ºi al companiei
sud-coreene de software Krafton Inc,
care a strâns peste 3,7 miliarde de dolari
la Bursa din Seul. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Aºadar, la ce le trebuie atmosfera asta încãrcatã de ameninþarea

morþii iminente, în masã? Care-i chichirezul? Un rãspuns, relativ

simplu ºi suficient de solid ar fi: pentru cã nu ºtiu sã facã altceva!

Altfel spus, din prostie, adicã gravã inadecvare cognitiv-decizio-

nal-acþionalã în faþa unei situaþii care pune una sau mai multe

probleme de rezolvat.

CÃLIN
RECHEA

M
odul de tranzacþionare pe pieþele financiare a fost revoluþionat, în ultimii 25 de ani,
investitorii individuali având acces la aceleaºi instrumente pe care, în urmã cu un
sfert de secol, le puteau accesa doar profesioniºtii, ne-a spus, într-un interviu, dane-
zul Christian Jain Kongsted, unul dintre cei 1.200 de Popular Investors de pe eToro ºi

unul dintre cei mai copiaþi investitori de pe aceastã platformã de tranzacþionare. Printre altele,
investitorul ne-a explicat cât de oportunã este aceastã schimbare ºi ce riscuri presupune ea.
Christian Jain Kongsted a fost specialist web în cadrul Go’morgen Danmark ºi este de patru ori
campion danez la Scrabble ºi fost jucãtor de ºah de elitã, cu mai mult de 15 ani de experienþã în
investiþii ºi peste ºapte ani în tranzacþionare. Christian tranzacþioneazã în principal acþiuni,
concentrându-se pe identificarea celor mai bune oportunitãþi în stocurile de creºtere.


