
LA O LUNÃ DE LA INVAZIA RUSIEI ÎN UCRAINA

Indicii BVB recupereazã
o bunã parte din cãderea
declanºatã de rãzboi
lMarcel Murgoci, Estinvest: “În momentul începerii invaziei a existat o anumitã panicã în piaþa noastrã, dar
revenirea a fost de-a dreptul spectaculoasã”lAntonio Oroian, Goldring: “Mulþi investitori au preferat sã rãmânã
pe cash, în aºteptarea unei stabilizãri a pieþelor”l Claudiu Cazacu, XTB: “Perspectivele rãmân incerte, iar riscul
unor noi episoade de volatilitate, ridicat”

L
a o lunã de la invazia Ru-
siei în Ucraina, ce a provo-
cat în primã fazã o undã de
ºoc în pieþele financiare in-
ternaþionale, indicii Bursei
de Valori Bucureºti (BVB)
au recuperat o mare parte
din cãderea provocatã de

rãzboiul din estul Europei, cel mai grav

conflict de pe continent de la cel de-al
doilea rãzboi mondial încoace. Indicele
BET, al celor mai tranzacþionate 20 de
acþiuni ale bursei noastre, a încheiat se-
siunea de ieri la 12.468 de puncte, cu
5,6% sub nivelul din 23 februarie, dupã
ce coºul de acþiuni coborâse în prima
parte a lunii cu aproape 20% faþã de mo-
mentul izbucnirii rãzboiului din Ucraina.

Afost o revenire în ton cu trendul pie-
þelor europene, generat în primul rând de
speranþele privind încheierea conflictu-
lui, la care s-au adãugat factori interni,
precum structura pieþei noastre, domina-
tã de companii defensive ºi perspectivele
de dividende cu randamente ridicate.
Indicele BET-TR, ce reflectã ºi dividen-
dele acordate de companiile din BET, a

încheiat sesiunea de ieri la 22.509 de
puncte, cu 4,3% sub nivelul din 23 fe-
bruarie, în timp ce indicele extins
BET-XT cu tot cu dividende se aflã cu
3,9% sub reperul de dinaintea declanºãrii
conflictului.
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SUB NICU MARCU

ASF devine instituþia
lentorii
l Patru luni au trecut de când ziarul BURSA a sesizat
funcþionarea în formulã incompletã a Consiliului de
Administraþie al companiei Comvex SAl Dupã aceastã
perioadã, în care angajaþii ASF au studiat “intens” problema,
conducerea Autoritãþii a decis amendarea cu 3800 lei a
preºedintelui-director general Viorel Panait

A
utoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã devine instituþia lento-
rii sub actuala echipã de condu-
cere, în fruntea cãreia se aflã

Nicu Marcu. Trecând peste faptul cã a
acþionat tardiv în cazurile City Insurance
ºi majorãrii preþurilor RCA, aducem în
atenþia publicului modul în care subor-
donaþilor lui Nicu Marcu le trebuie patru
luni pentru a lua o decizie într-o speþã
simplã, care nu necesita o investigaþie
aprofundatã.

Astfel, în ediþia din 17 noiembrie 2021
a ziarului BURSA, Raymond de Rubeis
semnala faptul cã la societatea Comvex
SA, companie listatã la Bursa de Valori
Bucureºti, Consiliul de Administraþie
funcþioneazã de câþiva ani în formulã in-
completã, deºi se ºtie cã unul dintre mem-
bri, Panait Ivãnescu, a decedat.

În condiþii normale, în urma dezvãlui-
rii acestui aspect ASF ar fi trebuit sã soli-
cite imediat lãmuriri conducerii Comvex
SA ºi sã dispunã remedierea de îndatã a
situaþiei respective. Numai cã subordo-

naþilor lui Nicu Marcu le-au fost necesa-
re patru zile pentru a înþelege despre ce
este vorba ºi abia în 22 noiembrie au tri-
mis o solicitare cãtre Comvex SA, pentru
remedierea situaþiei respective. Astfel
cã, în data de 23 noiembrie, Comvex a
postat pe site-ul Bursei de Valori Bucu-
reºti un raport curent privind componen-
þa Consiliului de Administraþie.

De atunci ºi pânã recent, tãcere depli-
nã din partea instituþiei condusã de Nicu
Marcu. În 17 martie 2022, ASF a trimis
cãtre BVB spre publicare Decizia
332/2022 prin care stabileºte sancþiona-
rea contravenþionalã a preºedintelui-di-
rector general Viorel Panait cu 3800 lei
din cauza faptului cã în perioada
2019-23.11.2021 acesta nu a informat
acþionarii cu privire la situaþia din Consi-
liul de Administraþie, unde un loc de
membru a rãmas vacant în urma decesu-
lui lui Panait Ivãnescu.

GEORGE MARINESCU
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Hidroconstrucþia –
îngenuncheatã de
creºterile preþurilor din
energie ºi construcþii
l Cel mai mare constructor hidrotehnic ºi hidroenergetic din þara
noastrã, nevoit sã se reorganizezelCreºterea galopantã a preþurilor
din energie ºi din sectorul materialelor de construcþii, blocarea de
cãtre stat a unor investiþii demarate ºi lipsa forþei de muncã –
motivele invocate de compania Hidroconstrucþia în faþa instanþei

H
idroconstrucþia SA, cea mai
mare companie din þara noastrã
specializatã în domeniul con-
strucþiilor hidroenergetice ºi hi-

drotehnice, a intrat în insolvenþã, con-
form deciziei Tribunalului Bucureºti din
19 ianuarie 2022, care a fost publicatã în
Buletinul Procedurilor de Insolvenþã nr.
4805 din 17 martie 2022. Intrarea în in-
solvenþã în formã generalã a celui mai
mare constructor specializat din þara noa-
strã în acest domeniu este cu atât mai sur-
prinzãtoare cu cât în perioada urmãtoare,
pe baza Green Deal, Comisia Europeanã
alocã fonduri substanþiale pentru surse de
energie regenerabilã, iar Hidroconstruc-
þia ar putea juca un rol important în reali-
zarea de noi hidrocentrale, precum ºi în
asigurarea mentenanþei celor existente
deja pe teritoriul þãrii noastre.

Din argumentele reprezentanþilor so-
cietãþii pentru instituirea stãrii de insol-

venþã reþinem cã un rol important l-au
avut lipsa de lichiditãþi financiare, exe-
cutarea contragaranþiilor emise de Exim
Bank în favoarea Jordan Commercial
Bank (Iordania) în valoare de
22.342.510,36 dolari, realizarea parþialã
a veniturilor programate cu efect direct
în rezultatul economic ºi, de asemenea,
existenþa unui rezultat economic nefavo-
rabil al activitãþii cauzat de lipsa acutã de
forþã de muncã din construcþii, competi-
tivitatea scãzuta a unor echipamente ºi
mijloace tehnice din dotarea societãþii,
necesitatea efectuãrii de cheltuieli pentru
conservarea, gestionarea ºi utilizarea
patrimoniului dispersat, escaladarea
preþurilor în anii 2020 ºi 2021 la
principalele materiale ºi materii prime,
energie ºi carburanþi.
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Traian Bãsescu –
dovedit ca „securist” ºi
de Înalta Curte
l Conform legislaþiei în vigoare, în urma deciziei ÎCCJ, Bãsescu
va pierde toate drepturile oferite foºtilor ºefi ai statului, printre
care ºi o indemnizaþie lunarã de 75% din valoarea salariului
actualului preºedinte Klaus Iohannisl Traian Bãsescu: “Mã voi
adresa CEDO”

A
ctualul europarlamentar Traian
Bãsescu, fost preºedinte al
României în perioada 2004-
2014, a fost colaborator al Secu-

ritãþii în timpul regimului comunist, a de-
cis definitiv, ieri, Înalta Curte de Casaþei
ºi Justiþie (ÎCCJ). Prin decizia pronunþatã
ÎCCJ a menþinut sentinþa instanþei de
fond ºi a respins apelul formulat de Tra-
ian Bãsescu faþã de hotãrârea pronunþatã
iniþial de Curtea de Apel Bucureºti. Ime-
diat dupã aflarea sentinþei, Traian Bãsescu
a scris pe pagina oficialã de Facebook:
”Am luat notã de decizia ÎCCJ pe care nu
o voi comenta public, aºa cum am proce-
dat de-a lungul întregului proces. Voi face
demersurile legale la CEDO”.

Decizia Înaltei Curþi a fost pronunþatã

dupã ce documentele depuse în instanþã
de Consiliul Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii (CNSAS) au arãtat
cã Bãsescu ar fi avut un ofiþer de legãturã
desemnat de fosta Securitate, cu gradul
de locotenent-colonel, ºi cã ar fi dat douã
note informative olografe, semnate cu
numele de cod ”Petrov”.

Conform CNSAS, pe parcursul cola-
borãrii cu Securitatea, Traian Bãsescu a
furnizat informaþii prin care denunþa co-
legi de facultate ºi de serviciu pentru pre-
supuse ”activitãþi potrivnice regimului
totalitar comunist”, precum intenþia de a
pleca în strãinãtate ºi relaþii cu cetãþeni
strãini, existente în notele informative
date în 05.05.1975. (G.M.)
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PLUS DE 32% ÎNTR-O LUNÃ

Preþul grâului, la cel
mai ridicat nivel de
dupã 2008
l ONU: ”Rãzboiul, posibil sã
genereze un uragan de foamete
ºi prãbuºirea sistemului
alimentar global”

P
reþul futures al grâului este, în pre-
zent, la cel mai ridicat nivel de dupã
2008, din cauza conflictului militar

dintre Rusia ºi Ucraina, în condiþiile în
care cele douã þãri asigurã, împreunã,
30% din exporturile globale de profil.

Preþul grâului cu livrare în luna mai a
urcat cu 1,5% ieri, la Bursa din Chicago
(CBOT), la ora localã 07.15, atingând
11,35 dolari/buºel. În ultima lunã, cotaþia
grâului a crescut cu 32%, iar în opinia
analiºtilor, preþul va continua sã urce.

În prezent, navele cu cereale nu pot
pleca din Ucraina cãtre statele importa-
toare ºi existã îngrijorãri cu privire la se-
zonul de însãmânþãri din þarã. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

Cotaþiile petrolului
se menþin
pe creºtere
l Luna aceasta, preþul þiþeiului
Brent s-a apropiat de nivelul
maxim al ultimilor 14 ani

P
reþurile petrolului ºi gazelor au cre-
scut în ultima lunã, din cauza teme-
rilor legate de aprovizionare, deoa-

rece Rusia, care a invadat Ucraina la data
de 24 februarie, este unul dintre cei mai
mari producãtori ºi exportatori de com-
bustibili fosili din lume.

Preþul futures al barilului de petrol
Brent cu livrare în luna mai a urcat cu
3,2% la ICE Futures Europe, în a doua
parte a zilei de ieri, atingând 119,20 dola-
ri. La Nymex SUA, preþul petrolului
West Texas Intermediate (WTI) cu livra-
re în aprilie s-a majorat cu 3,1%, la
112,61 dolari barilul la ora localã 08.25.
În ultima lunã, cotaþia þiþeiului Brent a ur-
cat cu 20%, cea a petrolului WTI - cu
13%. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

Volatilitate pe piaþa
aurului
l Cotaþia metalului galben a
trecut de 2.000 de dolari uncia
în martie, dar s-a stabilizat
dupã reuniunea Fed de
sãptãmâna trecutã

P
reþul aurului a crescut, apropiin-
du-se de nivelul maxim record la
începutul acestei luni, în contextul

rãzboiului dintre Rusia ºi Ucraina, dar
apoi a înregistrat o scãdere constantã în
aºteptarea reuniunii de politicã monetarã
a bãncii centrale din SUA - Fed (de-
sfãºuratã sãptãmâna trecutã), care a decis
majorarea dobânzii-cheie pentru prima
oarã dupã 2018. De atunci, cotaþia aurului
s-a mutat într-un interval mai stabil, însã
analiºtii sunt de pãrere cã rãzboiul dintre
Rusia ºi Ucraina va alimenta preþul auru-
lui atât timp cât va dura conflictul.

Cotaþia futures a aurului cu livrare în
luna iunie a urcat cu 0,6%, la 1.937,50
dolari uncia la Comex New York, ieri la
ora localã 09.13, cea spot - cu 0,5%, la
1.931,25 dolari/uncie. (A.V.)
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Bursele europene au
ºters toate pierderile
consemnate dupã
izbucnirea rãzboiului
l Indicele Stoxx Europe 600 a
urcat cu 4% în ultima lunã,
S&P 500 - cu aproape 5%

P
ieþele bursiere europene au reuºit sã
ºteargã toate pierderile înregistrate
dupã declanºarea conflictului mili-

tar Rusia-Ucraina, în contextul în care
cele douã þãri negociazã de ceva vreme un
acord de încetare a focului, iar investitorii
considerã cã rãzboiul se va încheia.

Indicele Stoxx Europe 600, care mã-
soarã dinamica titlurilor europene, a ur-
cat cu 4% în ultima lunã (de la de-
clanºarea rãzboiului pânã ieri), iar DAX
al pieþei germane - cu aproape 2%.

Dar nu numai în Europa a fost obser-
vatã tendinþa de redresare, ci ºi în SUA,
unde, recent, indicii majori au înregistrat
cele mai mari creºteri sãptãmânale de
dupã noiembrie 2020. (A.V.)
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