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GRAM AUR = 288,6564 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,8445 RON EURO = 4,9489 RON DOLAR = 4,5076 RON

INSTRUMENTE DE REFUGIU

Rãzboiul din Ucraina readuce
în prim plan investiþiile în aur
lAurelian Dochia: “Aurul nu este o soluþie de pãstrare a puterii de cumpãrare a banilor pe termen scurt,
ci mai degrabã de pãstrare a valorii averii”lGoldman Sachs se aºteaptã ca aurul sã atingã 2.500 de dolari
pe uncie, pânã la finele anului

A
urul este vãzut adesea ca
un activ de refugiu în pe-
rioade de turbulenþe geo-
politice ºi, implicit, ale
pieþelor financiare, deo-
arece tinde sã îºi pãstreze
valoarea pe timp de cri-
zã. Odatã cu escaladarea

conflictului din Ucraina, preþul metalului
galben a urcat la peste 2.000 de dolari pe un-
cie, la începutul sãptãmânii trecute, cu puþin
sub recordul istoric din vara anului 2020,
ceea ce sugereazã cã investitorii cautã sã îºi
protejeze economiile, în condiþiile în care
puterea de cumpãrare a banilor este erodatã
masiv în actualul climat puternic inflaþio-
nist, pe care foarte probabil conflictul din
Europa de Est îl va accentua.

Ziarul BURSA a vorbit cu mai mulþi
specialiºti de la noi despre perspectivele
aurului în contextul actual, inclusiv din
punctul de vedere al protecþiei economiilor
ºi, în mare parte, aceºtia sunt de pãrere cã
aurul poate reprezenta o opþiune investiþio-
nalã, dar pentru perioade mai îndelungate
de timp.

În plus, Goldman Sachs, una dintre cele
mai mari bãnci din lume, vede ,pânã la fina-
lul anului, o creºtere de 25% a preþului au-

rului, faþã de nivelul actual.

Bogdan Maioreanu, eToro:
“Creºterea vertiginoasã a
riscurilor geopolitice a
determinat o rotaþie a
investitorilor cãtre zona de
active de refugiu, între care
ºi aurul”

Bogdan Maioreanu, analist de piaþã la
eToro, spune cã accentuarea riscurilor geo-
politice a determinat o rotaþie a investitori-
lor cãtre zona de active de refugiu, dolari,
obligaþiuni ºi aur.

“Am vãzut cum aurul a urcat vertiginos,
pentru ca apoi sã se corecteze rapid din cau-
za traderilor care au vândut pentru a-ºi
marca profiturile sau pentru a proteja alte
active. Acum, preþul aurului este din nou
sub presiune din cauza incertitudinilor spo-
rite pe care le aduc conflictul ºi sancþiunile
împotriva Rusiei. Sã nu uitãm cã Rusia este
un mare exportator de aur, cu 9% din oferta
mondialã”, ne-a spus analistul eToro.

Contractele futures cu scadenþa în apri-
lie se tranzacþionau la finele sãptãmânii tre-
cute la aproape 2.000 de dolari pe uncie,

dupã un maxim de aproape 2.080 de dolari
în data de 8 martie, iar de la invazia Rusiei
în Ucraina, metalul galben are o apreciere
de 4%. Faþã de începutul anului, aurul a
crescut cu 8,5%, în timp ce principalul indi-
ce al acþiunilor din Statele Unite, S&P 500,
are un declin de 11,8%, iar indicele pan -eu-
ropean Stoxx 600 este în scãdere cu 11,6%.

Dragoº Cabat, analist CFA:
“Este aºteptatã o supraofertã
de aur în perioada
urmãtoare”

Analistul CFADragoº Cabat este de pã-
rãre cã aprecierea preþului aurului din ulti-
ma perioadã este naturã speculativã, ºi este
posibil ca în contextul actual metalul gal-
ben sã nu urmeze evoluþia specificã a unui
activ de refugiu.

Domnia sa ne-a spus: “Probabil este o
chestie speculativã (n.r. creºterea preþului
aurului), iar Rusia, nemaiputând sã îºi exer-
cite drepturile asupra rezervelor sale, s-ar
putea sã fie obligatã sã vândã din rezervele
de aur pe care le are ºi care sunt foarte mari.
Din cauza aceasta este aºteptatã o suprao-
fertã de aur în perioada urmãtoare ºi atunci
creºterea preþului ar trebui sã nu se mai con-

formeze cu evoluþia specificã a unui activ
de refugiu”.

Aurelian Dochia: “O
persoanã care are o sumã
importantã de bani ºi
încearcã sã se asigure cã
peste trei-cinci ani valoarea
se pãstreazã, poate sã
cumpere aur”

Analistul economic Aurelian Dochia
este de pãrere cã, deoarece are costuri de
tranzacþionare mari, aurul nu reprezintã o
soluþie de pãstrare a puterii de cumpãrare a
banilor pe termen scurt, ci reprezintã o so-
luþie de pãstrare a valorii activelor pe
termen îndelungat.

Domnia sa ne-a spus: “Pãstrarea puterii
de cumpãrare a banilor presupune mai de-
grabã protecþia în faþa unor cheltuieli pe
care le facem frecvent, ori aurul nu este
adecvat în acest scop, pentru cã are niºte
costuri de tranzacþionare destul de mari.

ANDREI IACOMI,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

Rãzboiul invizibil

R
ãzboiul Rusiei împotriva Ucrainei
a fost pregãtit meticulos vreme de
decenii. Aºa zisele „rãz-
boaie îngheþate” aveau

tocmai acest scop, de a oferi opor-
tunitatea, atunci când contextul ge-
opolitic o va face posibil, unei in-
tervenþii ruseºti. Aºa s-a întâmplat
în 2008 în Georgia, dar în acelaºi
sens trebuie înþeles ºi rãzboiul din
Nagorno-Karabah dintre Armenia
ºi Azerbaidjan din 2020. Iar apoi,
din 2015, participarea de partea lui Assad
în rãzboiul din Siria era pregãtirea pentru
marea confruntare cu Occidentul. Dar cel
mai important mijloc de intervenþie al Ru-
siei a fost rãzboiul invizibil împotriva de-
mocraþiei. Acesta era însã doar o altã for-

mã, adaptatã contextului, a vechiului rãz-
boi ideologic pe care Rusia sovieticã l-a

dus de la început democraþiei.
Dupã 2016, odatã cu Brexitul ºi

alegerea lui Trump în America se
pãrea cã acest rãzboi a reuºit sã di-
strugã susþinerea pentru democra-
þie în statele democratice, ºi cu atât
mai mult în noile democraþii din
Europa de Est. Tocmai de aceea,
eºecul rãzboiului fulger, schimba-
rea tacticii ºi prelungirea operaþii-

lor militare în Ucraina, dar mai ales mobili-
zarea NATO, UE ºi a societãþii europene
sunt semnele unui impas major în rãzboiul
invizibil pe care Rusia lui Putin îl duce
împotriva democraþiilor.

(continuare în pagina 9)

CRISTIAN
PÎRVULESCU

FRANÇOIS BLOCH, CEO BRD GROUPE SOCIETE GENERALE:

“Economia va evolua într-un
context caracterizat de inflaþie
ºi dobânzi crescute“

A
nul 2022 va fi unul diferit, din
punct de vedere geopolitic ºi ma-
croeconomic, este de pãrere
François Bloch, CEO BRD Gro-

upe Societe Generale, care considerã cã
economia va evolua pentru o vreme într-un
context caracterizat de inflaþie ºi dobânzi
mai mari decât pânã acum, în special pe
fondul creºterii preþului energiei ºi al evo-
luþiei imprevizibile a relaþiilor internaþio-
nale. Bancherul ne-a precizat, într-un in-
terviu: “Inflaþia este o realitate de care nu
putem face abstracþie în derularea activitã-
þii noastre. Bãncile fac parte din economie
ºi sunt, la rândul lor, influenþate de evolu-
þia acestui indicator macroeconomic. Pen-
tru o perioadã, vom fi cu toþii nevoiþi sã lu-
crãm într-un mediu de dobânzi mai mari,

acest lucru însemnând o creºtere marginalã
a dobânzilor atât la credite, cât ºi la depozi-
te. Având în vedere persistenþa incertitudi-
nilor geopolitice, din care derivã, de exem-
plu, ºi evoluþia preþurilor din energie ºi
combustibili, este dificil sã apreciem un ori-
zont de timp pentru aceastã stare de lucruri.
Dar situaþia prezentã face încã ºi mai evi-
dentã ºi necesarã accelerarea tranziþiei ver-
zi, precum ºi realizarea unor investiþii în ca-
pacitãþi de producþie a energiei, pe care noi,
BRD, suntem gata sã le finanþãm”.

Menþionãm cã interviul face referire
strict la aspecte legate de evoluþia siste-
mul bancar din þara noastrã, fãrã sã inclu-
dã informaþii legate de conflictul
ruso-ucrainean. (E.O.)

(Citiþi întregul interviu în pagina 4)


