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Bomba cu ceas de
22 trilioane dolari de pe
Wall Street

U
rmãtorul articol ar putea sã apa-
rã ca o continuare a agendei cli-
matice. Nu este - el abor-
deazã viitorul investiþii-

lor. Ceasul ticãie pentru bãnci,
asigurãtori ºi manageri de active
care oferã încã sprijin producãto-
rilor de petrol, gaz ºi cãrbune. Nu
doar pentru cã polueazã planeta,
dar pentru cã sãnãtatea lor finan-
ciarã este în joc. Instituþiile finan-
ciare din grupul de 20 de naþiuni indu-
striale ºi în curs de dezvoltare de frunte
au o expunere de 22 de trilioane de dola-
ri la industriile cu consum intensiv de
carbon.

Bãncile, asigurãtorii ºi managerii de
active trebuie sã-ºi adapteze modelele
de afaceri cãtre împrumuturi ºi investi-
þii proiecte verzi de infrastructurã, noi
ºi în dezvoltare, susþinând în acelaºi
timp companiile cu consum intensiv de
carbon care migreazã spre modelele de
afaceri cu emisii reduse de carbon.

Expunerea la sectoare
carbon-intensive

ü Bãnci - 13 trilioane dolari
(19% din activele bilanþiere);

ü Asigurãtori – 1,8 trilioane
(13% din numerar ºi activele
investite);

ü Gestionãri de active – 6,6 tri-
lioane (28% din active).
Banca Centralã Europeanã

(BCE) a declarat cã majoritatea
creditorilor încã n-au prezentat planuri
concrete care sã arate cum îºi vor schim-
ba strategiile lor de afaceri pentru a lua
în calcul criza climaticã. Aproximativ
jumãtate dintre cele 112 instituþii supra-
vegheate de Banca Centralã Europeanã
iau în calcul stabilirea de þinte de exclu-
dere pentru anumite segmente ale pieþei,
dar numai un mic numãr au de gând sã
schimbe în mod activ portofoliile lor
într-o direcþie prietenoasã pentru climã.

(continuare în pagina 12)

Gala BURSA –
succesul în ciuda

pandemiei

G
ala BURSA 2021 s-a
desfãºurat, la finalul
saptãmânii trecute, în
condiþiile impuse de
pandemie, dar pãstrând
tradiþia de a aduce lao-
laltã, în format hibrid în
acest an, reprezentanþi

din diverse domenii ale economiei ºi de a
premia performanþele unora dintre com-
paniile care s-au remarcat prin activitatea
lor, dar ºi manageri de succes din econo-
mia româneascã.

Gala BURSA este consacratã drept un
eveniment de referinþã pentru mediul de
afaceri, iar organizarea reuniunilor în ace-
ste condiþii aparte reprezintã sarcina zia-
rului BURSA, ca vehicul informaþional,
organizator ºi gazdã tradiþionalã a eveni-
mentelor de contact, pentru transferul de-
schis de know-how, formarea de opinii,
oportunitãþi ºi înþelegeri în afaceri.

În deschiderea evenimentului din
acest an, au fost alãturi de noi, fizic sau
online, Radu Handa, preºedintele Bursei
de Valori Bucureºti (BVB), Gabriela
Folcuþ, directorul executiv al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB), Florin Jianu,
preºedintele Consiliulului Naþional al

Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii
din România (CNIPMMR) ºi Bogdan
Maioreanu, analist Etoro. De asemenea,
Florin Georgescu, prim-viceguvernato-
rul Bãncii Naþionale a României, ne-a
transmis mesajul sãu.

Dupã înmânarea premiilor de exce-
lenþã, invitaþii Galei BURSA s-au bucu-
rat de spectacolul susþinut de cunoscutul
solist Marcel Pavel ºi de premiile oferite
de Samsung în cadrul tombolei.

Ecourile Galei BURSA 2021 au fost
rãsunãtoare, demonstrând cã acest eve-
niment cu tradiþie organizat de ziarul
BURSA se dovedeºte un succes ºi în
timp de pandemie.

Radu Hanga: „Ziarul
BURSA a contribuit la
creºtrea unor generaþii de
jurnaliºti care îmbogãþesc
în continuare peisajul
media românesc”

Ziarul BURSAa contribuit la creºtrea
unor generaþii de jurnaliºti care îmbogã-
þesc în continuare peisajul media rom-
ânesc, a subliniait, în deschiderea Galei,
Radu Hanga, preºedintele BVB, apre-

ciind: ”Ziarul BURSA este un partener
de nãdejde al BVB ºi un susþinãtor asi-
duu al pieþe locale de capital. Ziarul
BURSAîmplineºte 31 de ani de prezenþã
continuã pe zona pieþei locale de capital,
informând investitorii ºi companiile asu-
pra tuturor lucrurilor importante din pia-
þã. Mai mult decât atât, a contribuit la
creºterea unor generaþii de jurnaliºti care
îmbogãþesc în continunare peisajul me-
dia românesc. Nãscut printre primele pu-
blicaþii dupã perioada comunistã, nume-
le lui este unul de rezonanþã - BURSA -,
piaþa de cap fiind asociatã cu economia
liberã, cu economia de piaþã; este instru-
mentul care face legãtura între capitalul
disponibil ºi companile care au nevoie de
finanþare. De-a lungul timpului, echipa
ziarului BURSA a fost alãturi de antre-
prenorii români, scriind despre evoluþia
economiei, a fost martor la toate eveni-
mentele economice care au avut loc în
perioada post decembristã. Suntem
într-un cadru festiv, ziarul BURSA pre-
miind performanþa companiilor de pe
piaþa româneascã. Mã bucur cã, alãturi
de ziarul BURSA ºi de alte publicaþii
economice, putem transmite mesajul
nostru - susþinem companiile locale ºi

dezvoltarea acestora”.

Gabriela Folcuþ: ”Ziarul
BURSA a surprins în
paginile sale naºterea ºi
evoluþia sectorului
financiar comercial din
România, din faza
embrionarã ºi pânã astãzi”

Gabriela Folcuþ, directorul executiv
al ARB, a surprins, printre altele, în di-
scursul sãu, longevitatea ziarului
BURSA, apreciind: ”Ziarul BURSA re-
prezintã una dintre cele mai longevive
publicaþii, care a surprins în paginile sale
naºterea ºi evoluþia sectorului financiar
comercial din România, din faza embrio-
narã pânã astãzi. Istoria obiectivã a siste-
mului financiar poate fi urmãritã rãsfo-
ind paginile scrise pe parcursul celor trei
decenii de activitate a ziarului BURSA.
Nu cred ca existã o a doua sursã de infor-
maþii cu toatã aceastã istorie, care sã fie
încã în activitate astãzi”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

ANUL ACESTA, CU O CREªTERE DE PESTE 100
DE ORI DUPÃ LISTARE

Un furnizor indonezian de
tehnologie a avut cel mai
performant IPO din lume
l Compania PT DCI a consemnat, de asemenea, cea mai
bunã evoluþie de pe Bursa din Jakarta, în 2021l Creºterea
acþiunilor DCI a declanºat o anchetã pentru posibilã
manipulare, dar nu a fost descoperitã vreo neregulã

P
T DCI - un furnizor de servicii de
date cloud deþinut parþial de un
magnat indonezian - a avut, în
acest an, cea mai performantã

ofertã publicã iniþialã (IPO) din lume, ac-
þiunile sale crescând de peste o sutã de ori
de la listarea care a avut loc în 6 ianuarie.

Conform datelor Bloomberg, titlurile
DCI au crescut cu 10.852% de la listarea
companiei - tranzacþie de 150 de miliarde
de rupii (10,5 milioane de dolari). Aceastã
evoluþie face, de asemenea, ca DCI sã fie
cel mai mare câºtigãtor de pe piaþa bursie-
rã din Indonezia ºi al doilea mare contri-
butor la avansul de 12% înregistrat de in-
dicele Jakarta Composite în 2021.

Performanþa DCI este încã un exemplu
de tranzacþionare “freneticã” a acþiunilor
companiilor de tehnologie indoneziene în
acest an, potrivit Bloomberg, care men-
þioneazã cã un indice-cheie al sectorului a
crescut de aproape patru ori de la lansarea
sa, la sfârºitul lunii ianuarie.

“Industria centrelor de date este un be-
neficiar alboom-ului comerþului electronic

ºi al economiei digitale din Indonezia”, su-
sþine Henry Wibowo, ºeful diviziei de cer-
cetare din cadrul JP Morgan Sekuritas
Indonesia. DCI este deþinutã în proporþie de
11% de miliardarul indonezian Anthoni Sa-
lim, al cãrui imperiu de afaceri include de la
alimente la telecomunicaþii ºi imobiliare.

Avansul puternic al titlurilor companiei
tehnologice a fost determinat de “specula-
þiile cu privire la creºterea ridicatã a câºti-
gurilor pe acþiune”, este de pãrere Victoria
Venny, analist la MNC Securities.

Creºterea titlurilor DCI a declanºat su-
spendarea temporarã de la tranzacþionare
a acestora ºi o anchetã din partea oficiali-
lor Bursei din Jakarta, asupra companiei,
pentru o posibilã manipulare a tranzacþii-
lor (la începutul acestui an).

Bursa indonezianã a finalizat ancheta,
conform directorului pentru supraveghe-
rea tranzacþiilor ºi conformitatea pieþei,
citat de Bloomberg News. Oficialul Bur-
sei din Jakarta nu a oferit detalii legate de
investigaþie. (A.V.)

(continuare în pagina 12)
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Bursele – lovite din nou
de Covid
l BET a înregistrat cea mai mare scãdere zilnicã din iunie
2020l Ipek Ozkardeskaya, Swissquote: “Factorii de
decizie nu pot folosi aceleaºi instrumente pentru a combate
inflaþia ºi încetinirea economicã; alegerea va fi dificilã”

A
cþiunile ºi alte active riscante au
fost lovite puternic de un val de
vânzãri în ultima sesiune de tran-
zacþionare a sãptãmânii trecute,

pe fondul temerilor investitorilor cã noua
variantã sud-africanã a coronavirusului
va forþa impunerea unor noi restricþii, cu
impact asupra creºterii economice.

Indicele Dow Jones Industrial Avera-
ge a scãzut vineri cu 2,53%, cel mai mare
declin zilnic din acest an, în timp ce Stan-
dard & Poor’s 500 s-a depreciat cu
2,27%, iar Nasdaq Composite a coborât
cu 2,23%, într-o sesiune bursierã cu pro-
gram redus, în urma sãrbãtorii Zilei Re-
cunoºtinþei în Statele Unite. Preþul petro-
lului a scãzut cu peste 10%, în timp ce
aluminiul s-a depreciat cu 4,6%, iar
cuprul a coborât cu 3,6%.

Creºteri pentru activele
“de refugiu”

În acelaºi timp, emblematic pentru

starea de aversiune faþã de risc a investi-
torilor, activele considerate “de refugiu”,
precum aurul sau titlurile de stat ameri-
cane, au crescut la finele sãptãmânii
trecute.

Vineri, experþii Organizaþiei Mondia-
le a Sãnãtãþii au catalogat noua variantã
de coronavirus, denumitã Omicron,
drept “îngrijorãtoare”, iar dovezile preli-
minare indicã un risc mai mare de tran-
smitere decât varianta Delta. De aseme-
nea, oamenii de ºtiinþã au spus cã aceasta
este versiunea cu cele mai puternice mu-
taþii, ceea ce înseamnã cã vaccinurile, ce
au fost concepute pentru tulpina originalã
ce a apãrut în Wuhan, China, este posibil sã
nu fie la fel de eficiente. Þãrile din întreaga
lume au început sã impunã restricþii pri-
vind cãlãtoriile în sau dinspre mai multe
þãri din sudul Africii, pentru a stãvili
rãspândirea noii variante a virusului.

ANDREI IACOMI
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