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Clienþii pieþei de capital –
investitorii, reuniþi la Forumul BURSA

D
irectori de mari compa-
nii listate la Bursa de Va-
lori Bucureºti, precum ºi
ai unor noi emitenþi ve-
niþi recent în Piaþa
AeRO, manageri de fon-
duri de investiþii, analiºti
de piaþã, brokeri ºi inve-

stitori individuali au participat, ieri, la
Conferinþa hibrid "Forumul investitori-
lor" organizatã de Grupul de presã
BURSA în parteneriat cu Ziare.com, în
cadrul cãreia au fost dezbãtute cele mai
importante subiecte ale pieþei de capital
locale ºi perspectivele investiþionale
pentru urmãtorii ani.

În mod special, a ieºit în evidenþã pre-
zenþa lui Steen Jakobsen, Chief Inve-

stment Officer la Saxo Bank, fin analist
al pieþelor, cu peste 30 de ani de expe-
rienþã în domeniul financiar, pe care in-
vestitorii de la noi îl pot vedea de obicei
la CNCB sau Bloomberg.

Principalele subiecte discutate s-au
concentrat în jurul stadiului dezvoltãrii
pieþei noastre de capital, atât prin prisma
accesului la finanþare al companiilor, cât
ºi din punctul de vedere al oportunitãþilor
pe care le oferã investitorilor, mediul
global actual - caracterizat prin inflaþie
ridicatã, înãsprirea politicilor monetare
ale bãncile centrale ºi tensiuni geopoliti-
ce, precum ºi aspecte punctuale ale com-
paniilor reprezentate de speakeri. Toate
acestea vor fi prezentate pe larg în zilele
urmãtoare în ziarul BURSA.

Poziþionarea companiilor
de la BVB în contextul
actual, listarea
Hidroelectrica ºi a altor
companii la bursa noastrã

Remus Dãnilã, Head of IR & Busi-
ness Development în cadrul Bursei de
Valori Bucureºti (BVB), crede cã piaþa
noastrã de capital are companii bine po-
ziþionate pentru a face faþã contextului
actual. "Credem cã Bursa de Valori din
România ºi piaþa noastrã de capital este
poziþionatã suficient de bine încât sã fie
un mediu care sã dea încredere investito-
rilor ºi partenerilor noºtri. Vedem la bur-
sa noastrã un mix tot mai bun de valoare.

De companii solide, de companii bine
poziþionate în contextul actual. Avem
producãtori de energie, producãtori de
resurse, companii care acordã dividende
cu randamente foarte bune", a spus
reprezentantul BVB.

De asemenea, iese în evidenþã dezvol-
tarea pieþei AeRO, unde existã un poten-
þial foarte mare pentru companii de
creºtere, companii care pot fi atractive
pentru investitorii care urmãresc bursa pe
termen lung, a mai punctat Remus Dãnilã.
"Vedem companii care cu banii atraºi din
listãrile ºi rundele iniþiale de finanþare
s-au extins în strãinãtate, ºi-au dezvoltat
business-ul, au lansat produse, ºi sperãm
ca toate acestea sã se vadã pe termen lung
în succesul tuturor celor implicaþi", a adã-

ugat reprezentantul BVB.
Daniel Naftali, manager de portofoliu

adjunct al Fondului Proprietatea, spune
cã FP este gata sã listeze pachetul de ac-
þiuni deþinut la Hidroelectrica, dacã Gu-
vernul va aproba listarea companiei de
stat, obiectiv care este prevãzut ºi în Pla-
nul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã.

"Credem cã listarea Hidroelectrica
va accelera tranziþia pieþei de capital din
România cãtre o piaþã emergentã, toc-
mai aceastã tranzacþie având rolul de a
atrage investitori pe piaþa de capital ºi
într-o companie româneascã, investitori
care pânã acum nu au investit. (...) Sunt
discuþii cu acþionarul majoritar, statul
român, ºi propunerea noastrã este ca
Fondul Proprietatea sã realizeze oferta

de vânzare. Evident o astfel de tranzac-
þie poate avea loc în momentul în care
noi ca administratori ai Fondului Pro-
prietatea suntem convinºi cã interesele
acþionarilor noºtri sunt protejate ºi, în
urma unei astfel de tranzacþii compania,
în urma listãrii, este corect evaluatã de
piaþã. Vorbim despre o tranzacþie care ar
putea avea o valoare de peste 2,5 miliar-
de dolari, mai mare decât orice a avut
loc pe piaþa de capital din România", a
spus Daniel Naftali.

A.I.
(continuare în pagina 8)

Exerciþii necesare de iubire ºi politicã

D
omne, uite care-i chestia… Putin
ãsta e un criminal… dar sã ve-
dem ºi partea bunã a lucrurilor:
îºi iubeºte poporul! Vrea sã mai

facã ºi alte crime, dar îºi iubeºte poporul,
mã-nþelegi! Pãi, ar fi bine sã avem ºi noi
conducãtori care îºi iubesc poporul! Fac
crime, nu fac crime, ce… asta conteazã?
Vorba lui Caþavnecu, mã rog… puþin
adaptatã: Aceastã stare de lucruri este in-
tolerabilã! Pînã cînd sã n-avem ºi noi fali-
þii (criminalii) noºtri. Anglia are crimina-
lii (faliþii) sãi, Franþa-ºi are criminalii (fa-
liþii) sãi, pînã chiar ºi Austria-ºi are crimi-
nalii (faliþii) sãi, în fine, orice naþiune,
orice popor, orice þarã îºi are politicienii
ei criminali. Numai noi sã nu-i avem
pe-ai noºtri! Sã fie criminali, dar sã îºi iu-
beascã poporul, domnule. Asta E! Acest
mesaj, plin de ”originalitate” caragialianã
s-a fãcut auzit public în România, mai zi-
lele trecute, din gura unuia pe care popo-
rul l-a ales sã îl reprezintã în Parlament ºi,

mai larg, pe scena politicã. Sã nu veniþi
sã-mi spuneþi, acum, cã dumneavoastrã
nu l-aþi ales, cã nu e în circumscripþia în
care votaþi ºi mai ºtiu eu ce alte poveºti de
adormit copiii. Puneþi mîna ºi citiþi
”Sfînta Constituþiune” ºi o sã vã limpeziþi
la cap, imediat. Personajul cu pricina ºi
toþi ceilalþi ca el nu-i reprezintã pe alegã-
torii lor, pe ãi de i-au votat, ci pe noi toþi,
poporul suveran!!!

În calitate de pãrticicã a poporului, in-
separabilã de întreg, mã simt obligat sã-i
dau replica ipochimenului ºi sã explic
unele lucruri care þin de ”mariajul” prea

puþin ”ortodox” dintre politicã ºi iubire.
Vedeþi, dumneavoastrã, de fiecare datã
cînd iubirea îºi bagã coada în viaþa perso-
najelor acestora politice ”care conduc
popoare”, rezultatul este mai degrabã o
nenorocire, cînd nu este pur ºi simplu o
catastrofã. Henry al VIII-lea a schimbat
religia unui întreg popor de dragul lui
Anne. Fata lui Boleyn, ambasadorul de
la Paris, pe care o iubea ca un nebun ºi
cãreia i-a fãcut curte vreo ºapte ani, doar
cã nu putea sã o ia de nevastã. În cele din
urmã i-a ajuns ºi lui.

(continuare în pagina 12)

A mai rãmas doar rãzboiul pentru
a distrage atenþia de la colapsul
încrederii în guverne ºi bãnci centrale?

P
rintr-o simplã coincidenþã, ºtirile
privind inflaþia din Statele Unite
ºi prãbuºirea încrederii în admi-
nistraþia de la Washin-

gton au fost scoase de pe prima
paginã de invazia iminentã a
Rusiei în Ucraina.

Informaþiile deþinute de auto-
ritãþile americane, care vin de la
aliaþii din NATO, sunt aºa de pre-
cise încât spun nu doar ziua ci ºi
ora atacului.

Într-o notã de pe blogul sãu,
analistul financiar Martin Armstrong a
scris cã “Biden ºi liderii occidentali îl im-
plorã pe Putin sã invadeze Ucraina”, în
condiþiile în care “ei cred acum cã au ne-

voie de o distragere a atenþiei pentru a
scãpa de consecinþele politicilor
dezastruoase anti-Covid”.

Armstrong mai subliniazã cã
tabloul este completat ºi de “co-
lapsul total al încrederii în bãn-
cile centrale”, care sunt nevoite
sã majoreze dobânzile într-un
ritm accelerat deºi “majorarea
dobânzilor nu va avea niciun
impact asupra deficienþelor de la
nivelul lanþurilor de aprovizio-
nare, ci vor înrãutãþi ºi mai mult

situaþia, în special la nivelul economiilor
emergente”.

Colapsul încrederii în bãncile centrale
are chiar o dimensiune aparte în Europa,

pe care Armstrong nu pare sã o fi luat în
considerare.

“Tot mai mulþi oficiali ai BCE îºi
pierd încrederea în prognozele de inflaþie
ale instituþiei”, a scris recent Bloomberg,
iar astfel se “încurajeazã schimbarea opi-
niilor privind majorarea dobânzilor”.

Acesta este contextul în care Christi-
ne Lagarde, preºedintele BCE, a acordat
un interviu în presa germanã, unde a de-
clarat cã o restricþionare prea rapidã a po-
liticii monetare riscã sã “stranguleze re-
dresarea economicã”, mai ales în condi-
þiile în care “majorarea dobânzilor nu va
rezolva niciuna dintre problemele
actuale”.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

Acum, dacã mã întrebaþi pe mine, ”iubirea asta de

popor” a oamenilor politici nu face nici cît o ceapã de-

geratã. Ba, la drept vorbind, m-aº lipsi bucuros de ea,

avînd în vedere precedentele istorice.

Detalii în paginile 2-4


