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COVER STORY
dacã dolarul este scãzut, dacã aurul
pleacã din SUA în cantitãþi mari, dacã
suntem obligaþi sã facem presiuni
asupra celorlalte þãri ca sã-ºi pãstreze
dolarii...”. De aceea menþinerea
cotaþiei aurului ºi a argintului era
obligatorie, astfel ca dolarul sã parã o
monedã puternicã. Se spune cã
preºedintele Roosevelt fixa cursul aurului, la micul dejun. Îºi întreba secretarul
ce datã este ºi dacã, de exemplu, era o
zi de 31, stabilea cursul la 31 de dolari.
Cum aurul este un indicator convingãtor pentru încredere, cursul lui este
urmãrit în toatã lumea cu mare atenþie.
Mai exact, curs mic, încredere mai
mare. Argintul trebuia “sufocat”, fiindcã
poate deveni o monedã de schimb în
orice moment, aºa cum a fost timp de
peste 2.500 de ani.

Chinezii stricã jocurile
de la JP Morgan
Din acest motiv, JP Morgan “achiziþiona
zilnic poziþii short cu 30.000 de contracte reprezentând 150 de milioane de
uncii de argint, o poziþie istoricã de 31%
la fiecare deschidere a Comex”. Ciudat
e cã toatã lumea ºtia de vreo douãzeci
de ani cã americanii blocau în fiecare
dimineaþã preþul argintului. Deodatã, sa petrecut o schimbare majorã. De la 8
dolari uncia, cursul a început sã urce
treptat, pânã a ajuns la 29 de dolari, în
timpul celei de-a doua emisiuni monetare pe care Ben Bernake a lansat-o
în noiembrie 2010. Iar din cauza acestei creºteri bruºte a preþului argintului,
Blythe Masters era cât pe ce sã sarã în

aer, cu tot cu banca pe care o reprezenta. Chinezii - trebuie adãugat - erau
hotãrâþi sã lupte contra ei ºi sã solicite
livrarea fizicã a lingourilor cumpãrate...
“JP Morgan are aproape 1,5 mii de miliarde de dolari investiþi în opþiuni în
argint- afacere parcã desprinsã din
filmele cu agentul 007- drept pentru
care a început un violent ºi silenþios
rãzboi prin cotaþii interpuse. Chinezii au
decis sã atace cartelul american, acolo
unde este mai slab, pe piaþa argintului,
ºtiind cã bãncile centrale nu au rezerve
sã le “împrumute” pieþei pentru a
scãdea preþul metalului argintiu. Lui
Blythe Masters nu-i rãmâne decât sã
gãseascã rapid o soluþie pentru a
scãdea cota acestui metal preþios”.

Profitul bãncilor
americane, cel mai
ridicat din ultimii
patru ani
Ar mai fi de spus cã profiturile înregistrate de bãncile americane în

perioada iulie-septembrie 2011 au
atins cel mai ridicat nivel din ultimii
patru ani, iar numãrul acestor instituþii financiare cu probleme a scãzut
pentru al doilea trimestru consecutiv,
a anunþat de curând Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare din
SUA. Potrivit acestuia, în trimestrul al
treilea al anului 2011, industria bancarã americanã a înregistrat profituri
de 35,3 miliarde de dolari, în
creºtere faþã de perioada similarã a
anului trecut, când au fost de 23,8
miliarde de dolari. ªi surprizã, peste
60 la sutã din bãncile americane au
raportat o creºtere a veniturilor.
Datele aratã însã cã bãncile cu active
mai mari de 10 miliarde de dolari au
fost responsabile pentru cea mai mare
parte din profituri. Deºi reprezintã mai
puþin de 1,4 la sutã din totalul lor,
marile bãnci americane au înregistrat
profituri de 29,8 miliarde de dolari în
trimestrul al treilea. De asemenea,
Fondul de Garantare a anunþat cã în
trimestrul al treilea, 844 de bãnci
erau pe lista instituþiilor cu probleme,
adicã 11,5 la sutã din totalul bãncilor, în scãdere faþã de 865 câte erau
în perioada aprilie-iunie 2011 ºi 888
de instituþii la sfârºitul primului
trimestru. De la începutul anului ºi
pânã în prezent, un numãr de nouã
bãnci americane au dat faliment, în
scãdere faþã de anul trecut când 157
de bãnci au falimentat, acesta fiind
cel mai mare numãr de falimente
înregistrat de industria bancarã americanã, dupã criza din 1992.
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