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GRAM AUR = 255,2605 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,7628 RON EURO = 4,9464 RON DOLAR = 4,3941 RON

ALEXANDRU CRISTESCU, SALES AND MARKETING DIRECTOR,

RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT:

“Primul pas înainte de
începerea unei investiþii
presupune stabilirea
obiectivelor financiare”
l “Raiffeisen Moderat RON are ca politicã de investiþii plasarea sumelor de bani în unitãþi
de fond ale altor fonduri de investiþii ºi instrumente individuale cu profile variate de risc”
l “Plasamentele în alte fonduri de investiþii ne oferã o flexibilitate ridicatã din punct de
vedere al pieþelor ºi strategiilor investiþionale pe care se poate expune fondul”

Reporter: Raiffeisen Moderat RON
este un fond diversificat, cu administrare
activã, ce implicã rebalansãri trimestriale
ale portofoliului, cu scopul de a optimiza
randamentul ºi de a pãstra riscul în zona
unui profil considerat moderat. Ce aºtep-
tãri ar trebui sã aibã un investitor al fondu-
lui, în termeni de risc ºi rentabilitate?

Alexandru Cristescu: Prin politica
de investiþii urmãritã, fondul se adresea-
zã cu precãdere investitorilor cu un profil
de risc moderat.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 8)

Raiffeisen Moderat
RON – administrare
activã prin investiþii
în alte fonduri
lAlexandru Cristescu, Raiffeisen Asset Management:
“Diversificarea reprezintã o modalitate foarte eficientã prin
care investitorii pot reduce volatilitatea ºi riscurile asociate
unei investiþii”

R
aiffeisen Moderat RON este un
fond de investiþii diversificat, cu
administrare activã, ce are are un
portofoliu de investiþii cu un

grad de risc redus spre mediu, un randa-
ment relativ stabil ºi un potenþial de
creºtere moderat, conform Raiffeisen
Asset Management, societatea ce admi-
nistreazã fondul.

Alexandru Cristescu, Sales and Mar-
keting Director al Raiffeisen Asset Ma-
nagement, spune: “Diversificarea repre-
zintã o modalitate foarte eficientã prin
care investitorii pot reduce volatilitatea
ºi riscurile asociate unei investiþii. Atun-
ci când îþi plasezi banii în mai multe in-
strumente financiare, din clase de active
diferite, vei fi mai puþin afectat când unul
sau mai multe dintre aceste instrumente
traverseazã o perioada volatilã, de
corecþii”.

Conform reprezentantului Raiffeisen
Asset Management, principiul diversifi-
cãrii este foarte simplu, însã implicã ade-
seori costuri mai mari cu tranzacþionarea
pe mai multe pieþe ºi clase de active. “În
plus, este necesarã o monitorizare con-
stantã a portofoliului, pentru a ºtii când ºi
cum sã îþi rebalansezi eficient investiþii-
le. Prin achiziþia unui fond deschis de in-
vestiþii, vei delega practic toate aceste re-
sponsabilitãþi cãtre un administrator
profesionist de fonduri”, afirmã
Alexandru Cristescu.

Lansat în primãvara anului 2018, Ra-
iffeisen Moderat RON plaseazã banii
atraºi în investiþii diversificate, fonduri
cu diferite profile de risc, în obligaþiuni ºi
acþiuni.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Viitorul cãrbunelui nu este
deloc negru

I
ndustria cãrbunelui trece printr-o
perioadã de boom, în ciuda dezbate-
rilor sterile de la ultima întâlnire la
nivel înalt privind schimbã-

rile climatice (COP26). “Cãr-
bunele a fost expediat în isto-
rie”, declarau atunci oficiali ai
ONU. Realitatea are, însã, o
altã opinie.

Datele prezentate într-un ar-
ticol recent de la Bloomberg
aratã o creºtere a cererii în ulti-
mii ani, iar prognozele de la
International Energy Agency (IEA), din
raportul “Coal 2021", aratã o plafonare
la nivelul maxim de circa 8 miliarde de
tone anual pânã în 2024 (vezi graficul 1).

“Prãpastia dintre ambiþia omenirii de
a scãpa de cãrbune ºi realitatea sistemu-

lui energetic nu a fost niciodatã mai
mare”, scrie Bloomberg, iar principalul
motiv îl reprezintã dinamica cererii din

China.
Anul trecut cererea de cãrbune

din China a reprezentat mai mult
de jumãtate din cererea globalã,
iar producþia internã a depãºit 4
miliarde de tone (vezi graficul 2).

Conform datelor Biroului Na-
þional de Statisticã (NBSC), pro-
ducþia de cãrbune din China a
crescut cu 5,9% faþã de anul pre-

cedent, pânã la 4,07 miliarde de tone, un
nou nivel record.

Unul dintre principalii factori ai cere-
rii masive pentru cãrbune, nu doar în
China, l-a reprezentat creºterea explozi-
vã a preþului gazelor naturale. În aceste

condiþii au fost repornite centralele pe
cãrbune, iar preþul etalon al cãrbunelui
termic a urcat în Asia pânã la un nou re-
cord în octombrie 2021, de 255
USD/tonã (vezi graficul 3).

Cele mai recente preþuri prezentate de
Bloomberg, pentru mijlocul lunii ianua-
rie 2022, erau de 244 USD/tonã pentru
cãrbunele termic ºi un nou record, de 415
USD/tonã pentru cãrbunele metalurgic.

Bloomberg scrie cã o tranzacþie re-
centã s-a încheiat la un preþ de peste 300
dolari pe tonã, pe fondul blocãrii expor-
turilor de cãtre autoritãþile din Indonezia,
ºi aminteºte cã anul trecut s-a utilizat o
cantitate record de cãrbune pentru pro-
ducþia de electricitate, conform raportu-
lui de la IEA.

(continuare în pagina 12)

Lung prilej de vorbe ºi
de ipoteze

C
e vrea de fapt Putin ºi puterea pe
care o administreazã în numele
statului numit Rusia? Nimeni nu
poate rãspunde decît într-un dia-

pazon foarte larg de probabilitãþi. Cred
cã nici cei care îi stau în preajmã nu
pot fi siguri. Cîteva rãspunsuri se de-
sprind, totuºi, din noianul ipotezelor
posibile.

Un rãzboi? Aparent ciudat, dar sem-
nificativ ºi deloc întîmplãtor, generalii
lumii post-moderne s-au cantonat de
mult la noþiunea de ”operaþiuni militare”.
Cu toate componentele lor îngemãnate:
clasice, convenþionale, neconvenþionale,
moderne, hipermoderne, multistratifica-
te, simetrice, asimetrice, hibride etc.
Rãzboiul, în sensul clausewitzian, de
înfruntare totalã a douã state (alianþe de

state), pînã cînd una dintre pãrþi este, din
punct de vedere militar, în situaþia sã de-
clare victoria totalã, respectiv supunerea
necondiþionatã a inamicului, a fost mar-
ginalizat în vocabularul militar curent.
Au mai rãmas politicienii sã foloseascã
termenul de rãzboi, destul de des, dar vã-
dit metaforic. Ca în exemplul: ”rãzboiul
împotriva terorismului”. ªi, desigur, ga-

zetarii, care îl utilizeazã dupã cum le vine
la gurã, cînd vor ºi cum le cade bine, fãrã
nici o altã preocupare decît efectul psiho-
logic asupra auditoriului. Aºa am ajuns
sã auzim vorbindu-se pe toate canalele
media despre posibilitatea, iminenþa sau
chiar cvasi certitudinea unui rãzboi Ru-
sia-Ucraina.

(continuare în pagina 3)

P
rimul pas înainte de începerea unei investiþii presupune
stabilirea obiectivelor financiare, adicã sã ºtim foarte clar
pentru ce vrem sã investim (achiziþia unei case, asigurarea
unui standard de viaþã mai bun dupã pensionare, obþinerea
independenþei financiare, educaþia copiilor noºtri, etc.) ºi

ce sume putem aloca pentru îndeplinirea acestor proiecte, ne-a spus
Alexandru Cristescu, Sales and Marketing Director al Raiffeisen Asset
Management, în cadrul unui interviu despre fondul Raiffeisen Mode-
rat RON ºi despre investiþii, în general.
Raiffeisen Moderat RON este un fond diversificat, cu administrare activã,
ale cãrui plasamente sunt efectuate cu predilecþie prin intermediul investi-
þiei în alte fonduri de investiþii cu diverse profile de risc, incluzând fonduri
de acþiuni, de obligaþiuni, diversificate sau fonduri ce urmãresc diferite
strategii investiþionale. Astfel, se obþine o flexibilitate ridicatã din punctul
de vedere al pieþelor ºi strategiilor la care se poate expune fondul.
“Scenariul ideal, din punct de vedere teoretic, ar fi acela în care alegem in-
vestiþiile cu celmairidicatnivelde randamentraportatlatoleranþanoastrã
la risc ºi rãmânem consecvenþi obiectivelor propuse, pe toatã durata inves-
tiþonalã asumatã”, subliniazã oficialul Raiffeisen Asset Management.

CÃLIN
RECHEA

Bursa din
Cipru, în
parteneriat
cu SIX
Exchange
Elveþia

Bursa elveþianã, SIX Swiss Exchan-
ge, a câºtigat un nou partener în Uniunea
Europeanã, încheind recent un acord cu
Bursa de Valori din Cipru (Cyprus Stock
Exchange - CSE) pentru furnizarea de
soluþii post-tranzacþionare care permit
pãstrarea, decontarea ºi gestionarea in-
strumentelor financiare Euro Medium
Term Notes (titluri de datorie care au, de
obicei, maturitatea la 5-10 ani; scadenþa
poate fi ºi mai micã, de un an, sau mai
mare, pânã la 100 de ani).

Potrivit cyprus-mail.com, parteneria-
tul, semnat luni, permite înfiinþarea in-
frastructurii post-tranzacþionare necesa-
rã pentru facilitarea listãrii duale a titluri-
lor EMTN la CSE. Aceastã infrastructu-
rã va ajuta Bursa din Cipru în funcþia sa
de depozitar central de valori mobiliare,
oferind lichiditãþi suplimentare pentru
vehiculele de finanþare ale þãrii.

Ministrul Finanþelor din Cipru, Con-
stantinos Petrides, a declarat: “Furniza-
rea de noi surse de lichiditate pentru ve-
hiculele de finanþare ale Ciprului ºi
îmbunãtãþirea eficienþei gestionãrii dato-
riei publice a fost întotdeauna o prioritate
ridicatã pentru instituþia noastrã”. Mini-
strul a explicat cã acordul va deschide o
cale suplimentarã pentru ciprioþi sã inve-
steascã ºi sã tranzacþioneze în cadrul
emisiunilor internaþionale de obligaþiuni
ale Ciprului, extinzând în acelaºi timp
gama de servicii furnizate de CSE. Dom-
nia sa a subliniat cã un obiectiv supli-
mentar al Ciprului este transformarea in-
frastructurii pieþei de capital într-un cata-
lizator inovator pentru creºterea econo-
micã. “Acesta este primul pas în realiza-
rea unei infrastructuri inovatoare de piaþã
financiarã tradiþionalã ºi digitalã în
Cipru”, a concluzionat Constantinos
Petrides.

Prin parteneriatul cu CSE, SIX Swiss
Exchange câºtigã un colaborator în UE,
dupã ce Elveþia a fost privatã de echiva-
lenþa bursierã pe piaþa europeanã, ca ur-
mare a întreruperii negocierilor privind
un acord-cadru în acest sens cu UE, în
2019.

Tot în UE, SIX deþine Bolsas y Mer-
cados Espanoles (bursa spaniolã) ºi are o
cooperare cu centrul financiar britanic,
domeniu pe care încearcã sã-l consolide-
ze în acest an.

Thomas Zeeb, director global pentru
pieþe ºi membru al consiliului executiv al
SIX, a afirmat la încheierea acordului cu
CSE: “Aºteptãm cu nerãbdare sã conti-
nuãm sã lucrãm cu Bursa din Cipru pe vi-
ziunea comunã de a aplica soluþii inova-
toare pentru optimizarea performanþei
noastre de bazã, pentru maximizarea
oportunitãþilor de creºtere ºi crearea de
valoare comunã”.

SIX are în prezent aproximativ 3.500
de angajaþi în 20 de þãri. În 2020, bursa
elveþianã a realizat un venit din exploata-
re de 1,32 miliarde de euro ºi un profit net
de 422,67 milioane de euro.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Rãzboiul, în sensulclausewitzian, de înfruntare totalã a douã

state (alianþe de state), pînã cînd una dintre pãrþi este, din punct

de vedere militar, în situaþia sã declare victoria totalã, respectiv

supunerea necondiþionatã a inamicului, a fost marginalizat în

vocabularul militar curent. Au mai rãmas politicienii sã foloseas-

cã termenul de rãzboi, destul de des, dar vãdit metaforic.


