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Cum se citesc știrile financiare

Niciodată nu a fost prea ușor să citești o 
știre financiară. 
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Ai nevoie de o pregătire specială ca să citești o 

știre financiară?!

Cum se citesc știrile financiare
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Cum se citesc știrile financiare

• Toată lumea știe ce este banul. Toți căutăm valoarea lui reală.

• Banul trudit / banul investit. Au VALORI  DIFERITE. 

• Banul poate fi subiectiv, căci lectura știrii este subiectivă.

• Toți știm ce este inflația, dobânda, investiția, productivitatea, 
randamentul.

• „Cine ne-a furat ouăle de sub cloșcă?”...

• Cum citești stirea financiară? 

• Modul meu: întreb știrea dacă are dreptate.

• Tipul informației? Ce sursă invocă?  Cine, ce vrea? Date obiective 
sau vreo „agendă”

• Știu ce efect are asupra mea? Ce reacție am?

UN BAN BUN
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O ŞTIRE BUNĂ

Cum se citesc știrile financiare

• Să vă amintiți  mereu ce pretenții aveți.

• O știre bună trebuie să fie ca un film bun, ca o piesă de teatru bună. 
Cu diferențele:

- titlul trebuie să conțină esențialul informației din știre.

- ştirea începe cu informația esențială (lead-ul)

- mai departe urmează povestea care îți face utilă informația. 
Pentru că o asimilezi și o folosești.

• Orice știre bine scrisă este un spectacol.

• Este aspirația secretă a unei știri să fie un spectacol bun. Sau măcar 
aspirația autorului.

• Celelalte știri sunt obiecte de inventar / arhivă. 
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Să înceapă spectacolul…

Stai, rumorile intră 
greu într-o știre 

serioasă. 

Si atunci de unde le 
iei, ca să fii sigur ca 
sunt semnificative?

Subiectul, 
Predicatul,

Complementele, 
Contextul,
Legăturile,
Rumorile 

SURSELE extraselor: ZF.ro și Mediafax, 
AUTOR: Claudia Medrega, Luni, 160301
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INFORMAȚIILE: 
Exemplu de știre „multi-tasking”

Încă din titlu, modern,:

„România are nevoie de un fond 
suveran fie în domeniul energiei, 
fie în sectorul imobiliar.”

şi:

„Pentru reluarea despăgubirilor 
la ANRP, nu există altă soluţie 
decât înființarea Fondului  
Proprietatea 2”

Și:

Companiile statului au nevoie de 
listare la Bursă.

SUBIECTELE

(acțiunea)

“România să-și indeplinească 
obligațiile.”

şi:

Give peace a chance

DAȚI o șansă păcii cu  Strasbourg

PREDICATELE

COMPLEMENTUL

Piața. „Creşterea BVB ca urmare 
a listărilor, începând din 2017“
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Contextul, Legăturile, INTRIGA filmului

• Știrea este una „multi-tasking”, urmărește mai multe idei dintr-un discurs 
al vicepreședintelui ASF la o  conferință.

• Idei despre:

- necesitatea unui fond suveran de investiții – UN  ANIMAL, 

- necesitatea unui nou FP să se continue despăgubirile ANRP, întrerupte de 
frica DNA .  FP2 - ALT  ANIMAL

- listările  DE  STAT

• "Dacă vă uitaţi la principalii indicatori ai bursei ... FP, SIF-urile, deci 
fondurile de investiţii, alături de alţi câţiva emitenţi, ţin bursa. Având în 
vedere modelul altor state, şi piaţa românească are nevoie  de un astfel de 
jucător”.

• Scandalul ANRP: „Nu există altă soluţie decât Fondul Proprietatea 2”. 
„România să-şi îndeplinească obligaţia, să nu mai piardă procese la 
Strasbourg, să rezolve odată problema restituirii”

• "Cât timp statul nu vine pe o piaţă transparentă cum este bursa, ce pretenţii 
poţi să ai de la sectorul privat”.  Mircea  Ursache 8



Contextul, Legăturile, INTRIGA filmului (II)

• Mircea Ursache la a II-a încercare pe tema fondului suveran. 

• Fondul Suveran ar avea pachetele minoritare ale statului de la AAAS, și 
ministerele Economiei, Finantelor, Transporturilor, Turismului si 
Comunicatiilor, potrivit  proiectului de acum șapte ani și a ideilor reluate  
scum vreo două săptămâni.

• Chestiunea pachetelor minoritare ,

- de la AAAS, (acum  agentie de plati  despăagubiri DACAIR, FNI, SIF2

- dar și de la TGN, SGN, SNP, SNN, EL..... alta poveste.

• Alte active:

- fondul funciar,

- fondul imobiliar (Poate ceva active aflate acum sub sechestru – eu)

• Mircea Ursache este adeptul soluției FP 2 să mai liniștească lucrurile la 
CEDO, la Strasbourg. Mai există altă soluție? Nu există deja o lege?!
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Deznodământul 

• Dialog off the record cu vicepreședintele ASF :

• ON: doar lămurirea că nu este decât o întâmplare că a vorbit despre 
fondul suveran ȘI de FP2. 

• Doar din lectura știrii, poți cădea la idei. 

• Povestea cu FP2 a fost un răspuns la o întrebare din sală. Nu aș fi 
știut asta din știre. Aceasta este limita știrii multi tasking, care 
aglomerează, de fapt, mai multe știri într-una singură, doar pentru 
că sursa este aceeași.

• Astfel încât lectura unei astfel de știri trebuie să fie prudentă.

• Mari rezolvări pentru mari probleme sau...

• Doar încă o presiune asupra guvernului tehnocrat?
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• Film  cu final deschis

• România ar putea, ar trebui să aibă un fond suveran. Dar  de ce fel?

• Trei  proiecte,  2009, 2012, 2016

• Problema administrării, politici de plasament, scopuri precise

• România ar putea rezolva problema despăgubirilor „pentru cei mici”, 
doar prin FP2, dar după experiența FP1 – probabil că nu.

Spuneți Finalul
• Ce lipsește ca să avem un fond suveran performant?

• Ce  trebuie ca să rezolvăm problema despăgubirilor. Sau problema 
Strasbourg?

Deznodământul  (II)
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Mulţumesc!

• Educație financiară veritabilă prin știri bune.

• Din nefericire, toată lumea vorbește de educație financiară.

• Multă lume se laudă că o face.

• Puțini investesc /  dau bani pe ea. 

• BVB investește. BNR,  ASF, Erste, OMV Petrom investesc.

• Și ca și cum nu ar fi de ajuns....

• Adrian N. Ionescu investește din nou

• Cum Să Faci Un Leu

• anionescu@yahoo.com; 0740.109.819
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