12-15.qxd

12/4/2011

6:55 PM

Page 4

COVER STORY

periculosul “credit default swap”.
Datoritã “transferului de risc în caz de
neplatã”, Blythe Masters a devenit în
prezent cea mai puternicã femeie de pe
planetã. Se spune cã dacã am aduna
bogãþiile pe care le-au avut Ecaterina a
II-a Rusiei, regina Victoria, împãrãteasa
Teodora ºi Caterina de Medicis, am
obþine probabil un sfert din puterea
financiarã de care dispune ea, susþine
Încont.ro. Valoarea “noþionalã” a tuturor creditelor derivate de la JP Morgan
“depãºeºte cu 21 de mii de miliarde,
suma tuturor PIB-urilor din lume (zona
euro, SUA, Asia), adicã aproape 90 de
mii de miliarde de dolari”. Asta este puterea bãncii pentru care “regina gheþii”
lucreazã cu devotament de 20 de
ani.Explozia CDS-urilor a dus la pierderi
masive la scarã mondialã. Era important
deci ca dupã 2009 investitorii sã se
reorienteze spre valorile sigure ºi garantate 100%. Acum, echipe speciale
lucreazã în toate bãncile ºi fondurile de
hedging ca sã recupereze miliardele
pierdute.

Conduce pe tabla
de ºah a finanþelor
mondiale
Blythe Masters pare coborâtã dintr-un
film cu James Bond. O invenþie financiarã (CDS) a fãcut-o foarte bogatã. Are
grajduri cu cai de rasã, imobile,
reºedinþe de tot felul, una mai elegantã
ca alta. Judecând dupã averea pe care
o deþine, se putea retrage demult, dar
este genul de femeie activã, puternicã ºi
creativã, o intelectualã extrem de cerebralã. Ea trãieºte doar ca sã-ºi vadã propriile idei realizate, de aceea, dupã
CDS-uri, a simþit nevoia sã revinã la
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prima ei dragoste, astfel încât sã poatã
uita eticheta care i s-a pus - “femeia
care a inventat armele financiare de distrugere în masã”. În topul oamenilor de
finanþe din lumea, Blythe Masters a fost
cu mult înaintea concurenþilor sãi. Atunci
când bancherii din Franþa continuau sã
cumpere credite subprime, colegul ei,
William Winters, vânduse deja tot; când
bãncile europene erau în plinã crizã de
lichiditãþi, banca ei cumpãrase deja alte
douã instituþii ºi afiºa o insolentã stare de
sãnãtate. Iar atunci când bancherii
francezi pretindeau cã au ieºit din crizã,
JP Morgan fãcea vreo zece mutãri înaintea lor, pe tabla de ºah a finanþelor mondiale. În 2006, Blythe a ajuns la conducerea diviziei Materii Prime de la JP
Morgan. Cum instrumentele de tip swap
erau criticate în presã, era nevoie de un
câmp nou de bãtãlie… Aºa cã Alan
Greenspan, Mark Brickell ºi Blythe
Masters recunoºteau, cã se impun reglementãri în domeniul CDS-urilor. Cu siguranþã cã la nivel înalt s-a luat la
cunoºtinþã cã cifrele de afaceri ale swapurilor au început sã se diminueze. ªi
dintr-o datã, “regina de gheaþã” ºi-a

reamintit cã îºi începuse cariera ca trader de petrol, aur etc.

Rãzboi pentru cota
unciei de argint
Ca ºefã a “mãrfurilor” de la JP Morgan,
puterea ei financiarã în lumea materiilor
prime-agricole, metale, petrol-este
uriaºã. “Dacã cere o cafea, traderii ei
stagiari îi aduc imediat toatã producþia
mondialã. O poftã bruscã de ciocolatã?
Echipa ei îºi însuºeºte imediat întreaga
producþie de cacao din lume pe opt luni.
Un pahar mic cu suc de portocale?
Departamentul ei îi prezintã opþiunile pe
ºase luni referitoare la recoltele din
California. Are chef de o brãþarã de la
Tiffany’ ºi doamnei Blythe Masters îi plac
atât de mult bijuteriile din argint, încât
face tot ceea ce poate pentru ca preþul
acestui metal sã nu creascã”, scrie în
cartea sa Pierre Jovanovic. Coeficientul
normal, dintre aur ºi argint, a variat
întotdeauna între 10 ºi 14 bucãþi de
argint pentru o singurã bucatã de aur.
Prin JP Morgan, acest coeficient urcase
la 56 sau chiar pânã la 80! Blythe
Masters pare sigurã pe poziþie. Spunem
pare, fiindcã “palatul” ei de pe Park
Avenue are ºi slãbiciuni. În 2006, când
a devenit ºefa departamentului de
materii prime de la JP Morgan, i-a
revenit ºi dosarul-bombã al bãncii Bear
Sterns, scrie Încont.ro. Dupã ce a achiziþionat aceastã bancã, executivul american a cerut lui JP Morgan sã menþinã
cursul argintului cât mai jos, la vreo 8
dolari uncia, la momentul acela. Prin
anii ’70, când CIA a declasificat documente s-a aflat ºi raþiunea pentru care se
solicita acest curs la valori mici: “Ne
vom pierde influenþa la nivel mondial

