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Marcus Svedberg, economistul-şef al fondurilor suedeze de investiţii East Capital, unii
dintre cei mai mari investitori străini de pe piaţa locală de capital, se aşteaptă ca
dezvoltarea economică a României să accelereze anul viitor, condiţionând evoluţia
viitoare a bursei de la Bucureşti de sentimentul general de pe pieţele financiare
internaţionale şi de capacitatea ţării de a continua reformele.
Compania suedeză East Capital a investit pe bursa de la Bucureşti înainte ca România
să adere la Uniunea Europeană, ajungând în 2007 la un maxim de 110 milioane de
euro plasate pe piaţa locală de acţiuni.
În prezent investiţiile locale sunt de circa 60 milioane de euro dintr-un total de 3,8
miliarde de euro al activelor aflate în gestiune. În portofoliile fondurilor de investiţii
administrate de East Capital, bursa de la Bucureşti se situează după bursele din Rusia
şi Turcia, care au atras cele mai mari investiţii din partea suedezilor.
În acest an, bursa din Istanbul a fost performera Europei de Est cu o creştere de peste
40%, în timp ce bursa de la Bucureşti a crescut cu 14%. Rusia a crescut cu circa 3%.

"Piaţa românească de acţiuni a avut o
evoluţie decentă în acest an deşi
câştigurile sunt uşor sub indicele
Europei de Est. Performanţa relativ
mai slabă a bursei de la Bucureşti se
datorează probabil unei combinaţii
dintre faptul că România este o piaţă
de
frontieră,
dintre
creşterea
economică şi o monedă naţională
slabă, dar şi din cauza turbulenţelor
politice din această vară. Credem că
bursa are potenţial să crească în
continuare atât timp cât sentimentul
general pe pieţele financiare este
pozitiv,
iar
România
continuă
reformele", a declarat pentru ZF
Marcus Svedberg, economistul-şef al
East Capital.
În ceea ce priveşte evoluţia economiei, Svedberg se aşteaptă la o creştere de până la
1% pentru acest an, fiind mai optimist pentru anul viitor.
"Credem că România va creşte în acest an cu până la 1%, avans mai bun decât al altor
state vecine care sunt în recesiune, dar mult sub potenţial. Creşterea economică va
accelera anul viitor, dar va rămâne sub potenţial din cauza cererii externe slabe", a
continuat el.
Oficialul atrage însă atenţia că o continuare a instabilităţii politice ar putea pune în
pericol creşterea economică şi că, indiferent de rezultatele alegerilor parlamentare din
decembrie sau de compoziţia viitorul guvern, este important ca România să continue
reformele.
"Alegerile sunt importante din două motive: pot pune capăt conflictelor politice care au
avut un impact negativ asupra pieţei de acţiuni şi monedei naţionale şi pot continua
procesul de reformă. Cel mai recent raport despre România al FMI a fost pozitiv şi este
extrem de important ca viitorul guvern, indiferent de compoziţie, să continue reformele
bune, dar dificile. Conflictele politice sau neimplementarea reformelor vor avea în mod
evident un impact negativ asupra economiei şi pieţei de acţiuni."
Principalele atracţii pentru suedezii de la East Capital pe bursa de la Bucureşti sunt
acţiunile Fondului Proprietatea. Prin fondurile administrate, East Capital a investit crica
20 milioane de euro în titlurile FP. Proprietatea a fost şi unul dintre cele mai profitabile
plasamente făcute de suedezi. În primăvara anului trecut, fondurile speciale de investiţii
ale East Capital au înregistrat un profit de 200% prin vânzarea pe bursă a unei părţi din
acţiunile cumpărate de pe piaţa gri, înainte de listare. Acţiunile companiei Petrom ocupă

locul secund în topul investiţiilor locale ale East Capital, după ce ani la rând, înainte de
listarea Fondului Proprietatea la bursă, au ocupat primul loc.
Fondurile East Capital sunt printre puţinii investitori străini care şi-au menţinut
plasamentele pe bursa de la Bucureşti în ciuda crizei din ultimii cinci ani. Din cauza
lichidităţii scăzute a pieţei locale şi a problemelor de pe pieţele de origine, mai multe
fonduri străine de investiţii şi-au redus drastic expunerea pe piaţa locală de capital.
Fondurile administrate de grupul american Artio Global Investors (fostul Julius Baer),
care în 2007 erau cei mai mari investitori străini de pe bursă cu un portofoliu de peste
jumătate de miliard de dolari, şi-au lichidat în ultimul an majoritatea participaţiilor în
companii locale.
Şi fondurile de investiţii ale companiei olandeze Middle Europe Investments (azi Palmer
Capital), în 2007 printre cei mai activi investitori pe piaţa RASDAQ, şi-au redus
expunerea pe România.
Tot mai slaba prezenţă a investitorilor străini pe bursa de la Bucureşti s-a văzut în
scăderea lichidităţii, oricum aflată la niveluri coborâte. În acest an valoarea medie a
tranzacţiilor a scăzut cu 22%, până la 30 milioane de lei pe zi.
Atragerea de noi investitori străini sau convingerea celor deja prezenţi să îşi crească
expunerea pe România depinde nu doar de bursa de la Bucureşti, ci şi de un mediu
economic stabil.

