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d
acă americanul Andrew 
Culepepper (32 de ani) 
ar fi decis, în vara anului 
trecut, să investească cei 
10.000 de dolari pe care 

îi avea întâmplător în buzunar (tocmai 
îşi vânduse Ford Mustangul) la bursă, în 
acţiuni ale companiei care deţine cazino-
ul Bellagio, şi nu să-i joace la ruletă, ar mai 
fi avut acum în jur de 1.700 de dolari. Dar, 
licenţiatul în economie şi investitor „înce-

pător“ pe Wall Street, Culepepper, a prefe-
rat să se aşeze la una din cele 200 de mese 
de joc şi, după nici trei ore de stat la ruletă, 
consemna glorios un randament al „inves-
tiţiei“ de... zero dolari! Pierduse tot! 

pARAdiS în dERivă. Titlurile MGM 
Mirage, compania care deţine cazinoul cu 
pricina, au scăzut, din august 2008 până 
în prezent, cu 83%. Diferenţă nesemnifi-
cativă faţă de ruleta cu ghinion! La aproa-

pe un an de la întâmplare, Culepepper s-a 
resemnat în privinţa pierderii iniţiale, dar 
nu şi-a astâmpărat pofta de joc. „Dacă nu 
aş fi pariat banii în Vegas, i-aş fi jucat pe 
bursă, iar bursa este cel mai mare cazinou 
din lume!“, povesteşte el, amuzat. Aşa să 
fie? Evoluţia cotaţiilor bursiere din ulti-
mul an îi dă dreptate. Criza financiară a 
demonstrat acum, mai mult ca oricând, că 
şi investitorii la bursă pot avea parte de... o 
mână necâştigătoare.

Jackpot pe bursă!
Celebrele cazinouri din Las Vegas şi-au pierdut strălucirea de altădată pe bursa 
americană. Investitorii au mizat pe acţiunile jucătorilor mai mici, aflaţi departe  
de Nevada. De Diana-Florina Cosmin şi Raluca Bâra

cAzinOu

BANI&INVESTIŢII
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Motivul? Cel mai strălucitor loc din lume 
– Las Vegas – a pălit pe bursă faţă de anii 
trecuţi. Cotaţiile celor trei mari compa-
nii, MGM Mirage (NYSE: MGM), Wynn 
Resorts (Nasdaq: WYNN) şi Las Vegas 
Sands (NYSE: LVS) nu au reuşit să depă-
şească nivelul indicelului Dow Jones 
Industrial Average (DJIA). Astfel, gigantul 
MGM Mirage, care deţine 39% din toate 
locaţiile de jocuri de noroc din Las Vegas, 
inclusiv cele mai mari hoteluri, printre care 
Mirage, Bellagio, Luxor sau Mandalay Bay, 
a pornit de la un preţ de 38,49 de dolari/
acţiune la mijlocul lunii august 2008. 
Coborârea a fost năucitoare: acţiunile 
MGM au atins un minim de 1,83 de dolari 
în luna martie 2009, iar revenirea, în ton cu 
trendul pieţei, a fost prea puţin spectacu-
loasă. O acţiune MGM Mirage se tranzac-
ţionează acum la 6,46 dolari, mai puţin de 
5% din valoarea de acum un an. În paralel, 
competitorii Wynn Resorts Limited şi Las 
Vegas Sands şi-au jucat şi ei cărţile cum au 
ştiut mai bine, dar, din păcate, rezultatele 
au fost aceleaşi. 

În februarie 2009, Wynn Resorts îşi asu-
ma, răspicat, angajamentul de a-şi păstra 
toţi angajaţii cu normă întreagă pe parcur-
sul anului în curs. Mutarea, riscantă, nu s-a 
dovedit a fi o cacealma, deşi a propagat o 
adevărată undă de şoc în rândul compe-
titorilor. Departe de a fi o decizie carita-
bilă, Steve Wynn, CEO al Wynn Resorts, 
a argumentat păstrarea angajaţilor prin 
nevoia de a investi în stabilitatea forţei de 
muncă, drept garanţie a calităţii serviciilor 
oferite clienţilor. Astfel, în loc să taie cos-
turile salariale, Wynn a decis să scadă cu 
24 de dolari preţul unei camere la hotelu-
rile sale din Las Vegas, pentru a „tenta“ cli-
enţii să uite de criză şi a-i atrage din nou la 
mesele de joc. 

În tabăra competitorilor, Las Vegas 
Sands desfăcuse deja contractele a 10.000 
de angajaţi dintr-un singur foc, în timp 
ce concedierile în rândul primelor 500 de 

companii, ca mărime, din S.U.A, ajunse-
seră la 500.000 de persoane în mai puţin 
de patru luni. Deşi a fost o lovitură de ima-
gine pentru Wynn Resorts, investitorii pe 
bursă nu s-au lăsat impresionaţi de planu-
rile pe termen lung ale lui Steve Wynn şi 
au continuat să vândă masiv. Pe Nasdaq, 
valoarea unei acţiuni Wynn ajunsese la 15 
dolari în februarie, pornind de la 114,67 
dolari în luna august 2008. O scădere de 
87% într-un singur an, compensată până 
acum doar în procent de 16%. O acţiu-
ne Wynn valorează în momentul de faţă 
puţin peste 33 de dolari şi nici profitul nu o 
duce mai bine. Dacă în trimestrul al treilea 
al anului trecut încasările erau mai mari 
cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2007, 
legislaţia chineză din provincia Macao a 
dat peste cap planurile lui Steve Wynn. 
Întrucât peste 60% din încasările Wynn 
Resorts provin din jocurile de noroc ale 
filialei Wynn Macao, decizia guvernului 
chinez de a limita numărul de vizitatori 
pe insulă a fost încasată în plin, ca o lovi-
tură sub centură.

Nici Las Vegas Sands nu priveşte cu 
ochi buni iniţiativele guvernului chinez. 
Între 2007 şi 2008, încasările sale de la cazi-
noul Venetian Macao au crescut cu 193%, 
fiind cea mai profitabilă componentă din 
portofoliu, cu o pondere de 70% în tota-
lul veniturilor. Acum, Las Vegas Sands este 
profund îndatorată, din cauza a trei pro-
iecte derulate în afara Las Vegasului. Cel 
mai mare dintre ele, Marina Bay Sands, în 
Singapore, mai are puţin până să devină, 
oficial, cel mai costisitor cazinou din lume, 
cu o investiţie de 4 miliarde de dolari. De la 
o valoare de 59,17 de dolari în august 2008, 
o acţiune Las Vegas Sands mai valora, la 17 
iulie 2009, doar 8,59 dolari.

OpORTuniTăţi. Măreţia Las Vegasului 
nu a supravieţuit în faţa unui consumator 
devenit, peste noapte, dintr-un risipitor 
extravagant, un cumpătat strâns la pun-
gă. Pentru prima oară în ultimii zece ani, 
americanii au început să economisească. 
Dar industria cazinourilor din Las Vegas a 
fost lovită indirect şi pe considerente poli-
tice. Capitală mondială, în egală măsură a 
cazinourilor şi a reuniunilor, Las Vegas a 
fost zdruncinat şi de criticile preşedintelui 
Barack Obama care nu a văzut rostul chel-
tuielilor semnificative ale companiilor ce 
organizau evenimente în paradisul jocu-

4 miliarde de dolari 
investiţia în cel mai scump 
hotel-cazinou, care va fi 
inaugurat de către Las Vegas 
Sands în 2010, în Insula 
Sentosa din Singapore 

rEGII  
CAzINOurILOr
Sheldon Adelson şi Steve Wynn sunt 
doi dintre cei câţiva regi neîncoronaţi ai 
industriei jocurilor de noroc, la nivel mon-
dial, ale căror ,,regate“ depăşesc împreu-
nă câteva miliarde de dolari.

Steve Wynn – „Mulţu- 
meşte-i pe toţi!“ este 
principiul de afaceri al 
proprietarului Wynn 
Resorts, care a revo-
luţionat standardele 

internaţionale în materie de jocuri de 
noroc cu primul său cazinou. Deschis în 
„fâşia“ Las Vegas – porţiunea de 6 km 
din Las Vegas Boulevard South pe care 
se află majoritatea cazinourilor celebre 
– „Mirage“ a devenit, la sfârşitul anilor 
‘80, cel mai luxos cazinou din lume, cu 
un vulcan artificial în aer liber şi o pădure 
artificială recreată în interior. Tot el este 
artizanul din spatele Bellagio, hotelul 
care a dat tonul schimbării în Las Vegas 
la sfârşitul anilor ’90. După vânzarea 
Mirage Resorts către MGM Grand, în 
2000, Wynn a investit în alte două cazi-
nouri, în Las Vegas şi Macao, care i-au 
dublat averea până la 1,5 miliarde de 
dolari. Cazinourile lui Wynn oferă un lux 
opulent şi exclusivităţi pentru clienţii cu 
foarte mulţi bani, dar şi oferte speciale, 
discounturi şi mese gratuite pentru clien-
ţii cu mai puţină dare de mână, potrivit 
filosofiei lui de afaceri.

Sheldon Adelson – 
a început ca vânză-
tor de ziare pe străzile 
din Boston, iar la 12 ani 
avea deja propria afa-
cere. În 1989, a cumpă-

rat Sands Hotel & Casino, din Las Vegas, 
fostul loc de întâlnire al starurilor pre-
cum Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. sau 
Dean Martin. Câţiva ani mai târziu, a 
avut ideea creării unui resort cu hoteluri 
şi cazinou pe temă veneţiană. Astfel, 
cu o investiţie de 1,5 miliarde de dolari, 
Venetian a devenit unul dintre cele mai 
cunoscute cazinouri din lume, reinter-
pretând atmosfera veneţiană în cel mai 
mic detaliu. Resortul cuprinde „Palatul 
Dogilor“, „Puntea Suspinelor“, „Podul 
Rialto“, precum şi un mall prin care te 
poţi plimba cu gondola (condusă de un 
gondolier veritabil!) pe canale.
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rilor de noroc. Pentru a evita publicitatea 
negativă, companiile s-au grăbit să renun-
ţe la această alternativă. Aşa că Autoritatea 
reuniunilor şi vizitatorilor din Las Vegas 
a înregistrat nu mai puţin de 402 anulări 
între octombrie 2008-martie 2009, echi-
valentul unei pierderi de 160 de milioa-
ne de dolari pentru activitatea economi-
că, excluzând posibilele venituri din jocu-
rile de noroc. 

Însă teama şi îndepărtarea de Las 
Vegas au creat noi oportunităţi investiţi-
onale. Departe de luminile Las Vegasului, 
trei dintre operatorii de cazinouri au reuşit 
să bată estimările Wall Street. Ameristar 
Casinos (Nasdaq: ASCA), Pinnacle 
Entertainment (NYSE: PNK) şi Penn 
National Gaming (Nasdaq: PENN) au 
făcut, fiecare, spectacol, mai ales în inter-
valul martie-mai. Niciuna dintre cele trei 
companii nu are cazinouri în Las Vegas. 

Investitorii care au avut răbdare ar fi 
putut beneficia de creşteri sănătoase ale 
acestor acţiuni încă din luna martie a anu-
lui în curs. Practic, în numai două luni, cei 
care ar fi mizat pe acţiunile PNK ar fi înre-
gistrat un randament fabulos de 157%, în 
timp ce acţiunile PENN, de exemplu, au 
crescut cu peste 96%, de la 17,09 dolari/
titlu, la 33,5 dolari/titlu. Dar, chiar de la 
sfârşitul anului 2008, acţiunile Pinnacle 

Entertainment şi Penn National Gaming 
s-au menţinut constant peste media indi-
cilor bursieri. Comparativ cu indicele 
Dow Jones Industrial Average, care a avut 
un recul de 5,5% în intervalul 8 decem-
brie 2008 - 6 iulie 2009, titlurile PNK 
au crescut cu 24%, iar cele ale Pinnacle 
Entertainment, cu 30,6%. 

Ultimele rezultate financiare raporta-
te au venit să confirme adaptarea din mers 
la noile condiţii economice şi, mai ales, la 
noile obiceiuri de consum. Ameristar, de 
pildă, care deţine cazinouri în cinci state, 
a raportat pentru ianuarie-martie un câş-
tig pe acţiune (EPS) de 0,52 de dolari, în 
timp ce întreaga piaţă aştepta un câştig de 
0,33 de dolari/acţiune. Operatorul a anun-
ţat proiecte de extindere la St. Charles, 
Vicksburg şi Black Hawk, în valoare de 
aproape 600 milioane de dolari. Recent, 
compania a achiziţionat, cu 675 de mili-
oane de dolari, proprietatea East Chicago, 
pentru a-şi extinde afacerile. Sfidând 

corecţiile generale ale pieţei, acţiunile 
companiei tranzacţionate pe Nasdaq au 
câştigat, în ultimul an, peste 44%, de la 
12,4 dolari/titlu, la 18 dolari/titlu. 

EXTindERi şi RESTRucTuRăRi. 
Şi Pinnacle a anunţat în aprilie un EPS de 
0,08 dolari/titlu, în timp ce toate previzi-
unile anunţau o pierdere de 0,02 dolari/
titlu. Pentru primul trimestru din 2009, 
Pinnacle a raportat venituri în creştere cu 
aproape 5%, faţă de perioada similară pre-
cedentă, de la 257 de milioane de dolari, la 
269 de milioane de dolari. Rezultatele ope-
ratorului continuă să reflecte decizia, luată 
în urmă cu doi ani, de a se extinde în sta-
tul vecin, Louisiana, cu unitatea Lumière 
Place Casino. 

Numai aici, Pinnacle a înregistrat un 
profit operaţional (înainte de taxe, impo-
zite, dobânzi şi amortizare) de 10,6 milioa-
ne de dolari, faţă de 6,3 milioane de dolari 
obţinute în ultimul trimestru din 2008, de 
exemplu. La începutul lunii iunie, acţiu-
nile operatorului de cazinouri au accele-
rat ulterior deciziei luate la nivel legisla-
tiv în Louisiana referitoare la respingerea 
interdicţiei de a fuma în baruri şi cazino-
uri. Profiturile Pinnacle, care desfăşoa-
ră o bună parte din operaţiuni aici, ar fi 
fost serios afectate, însă decizia din 3 iulie 
a calmat spiritele şi a readus acţiunile în 
atenţia investitorilor. Pinnacle, care deţi-
ne cazinouri în patru state americane şi în 
Argentina, a închis cazinoul din Bahamas 
în ianuarie. 

Printr-un proces de restructurare trece 
şi Penn National Gaming, care a fost nevo-
ită să-şi reducă personalul pe mai multe 
pieţe, procedură care a presupus cheltu-
ieli excepţionale de 1,1 milioane de dolari 
în ultimul trimestru din 2008. Compania 
s-a extins agresiv anul trecut, deschizând 
centre în Pennsylvania şi Maine, dar şi un 
hotel în Charles Town. În 2009 s-au pre-
lungit planurile: un vas tematic de distrac-
ţie, Argosy Casino, la Hollywood şi apli-
caţia pentru o licenţă de loterie video la 
Maryland sunt doar două dintre acestea.

Concluzia este simplă: fie că şi-au 
pariat banii în cazinouri, fie pe pieţele de 
capital, investitorii au învăţat să găsească 
oportunităţi de plasament umbrite, până 
mai ieri, de strălucirea înşelătoare a Las 
Vegasului! 

prIN EurOpA
Decizii legislative de interes pentru domeniu şi noi proiecte au animat, în ultimele luni, 
industria cazinourilor din Europa.

Game over pentru Rusia.  » De la 1 iulie 2009, guvernul rus a închis toate cazinourile şi 
sălile de jocuri de noroc. Vladimir Putin, acum prim-ministru, a venit cu această idee încă 
din 2006, în calitate de preşedinte. Kaliningrad, Primorie, Altai şi Kuban sunt acum sin-
gurele regiuni din Rusia în care jocurile de noroc mai sunt permise. Reprezentanţii acestei 
industrii susţin că decizia va însemna şomajul a cel puţin 300.000 de angajaţi.

Precauţie.  » Ucraina a decis scoaterea temporară în afara legii a jocurilor de noroc, după 
un incident într-un cazinou soldat cu nouă morţi şi 11 răniţi grav. În prezent, se lucrează 
la un proiect de lege asemănător celui rusesc.

Proiecte. »  La sfârşitul lunii trecute, Hard Rock International şi două companii aus-
triece au anunţat că vor construi un complex de cazinouri în Ungaria. Peste 1.500 de 
slot-machines, 100 de mese de joc şi o sală de poker cu 10 mese la care poţi paria simul-
tan. Complexul va fi construit în apropierea graniţei cu Austria şi Slovacia, iar o parte din 
acesta va fi finalizat până în 2012. Investiţia totală este estimată la cinci miliarde de euro 
pentru următorii zece ani şi se anunţă drept cel mai mare cazinou din Europa.

Legislaţie. »  În România, un proiect de ordonanţă de urgenţă, elaborat de Ministerul 
Finanţelor în luna mai a acestui an, ar putea scoate cazinourile din incinta blocurilor. 
Acestea vor putea funcţiona numai în imobile fără destinaţie de locuinţă sau în hoteluri 
clasificate cu minimum trei stele.

Măreţia Las Vegasului nu 
a supravieţuit în faţa unui 
consumator devenit, peste 
noapte, dintr-un risipitor, un 
cumpătat strâns la pungă
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Cazinouri celebre 
Las Vegas, Atlantic City, Monaco şi Macao sunt, 
pe harta jocurilor de noroc, puncte de reper. 
Dar, există încă multe alte ,,comori“ ascunse 
în lume.

ATlAnTiS, BAhAmAS. Cel mai mare 
cazinou din zona Caraibelor, cu 980 de slot-
machines şi 78 de mese de joc. Spre deose-
bire de spaţiile închise, ce caracterizează 
majoritatea cazinourilor, Atlantis are aco-
periş din sticlă şi ferestre cu vederi specta-
culoase spre Oceanul Atlantic.

hOTEl liSBOA, mAcAO. Cel mai vechi 
şi cunoscut cazinou din Macao, fostă colo-
nie portugheză aflată acum sub jurisdicţie 
chineză. Industria jocurilor de noroc con-
tribuie cu peste 40% la Produsul Intern Brut 
din Macao, acesta fiind supranumit „Monte 
Carlo“ sau „Las Vegas“ al Orientului. 

cASinO BAdEn-BAdEn, gERmAniA. 
Deschis în 1809, cazinoul a fost numit „cel 
mai frumos din lume“ de către celebra actri-

ţă Marlene Dietrich, iar elementul distinc-
tiv a fost, de la bun început, opulenţa, prin 
jetoanele din aur şi argint masiv prezente pe 
masa de ruletă. Cazinoul are 113 slot-machi-
nes şi 24 de mese de joc. 

cASinO dE mOnTE cARlO, mO nA-
cO. Primul cazinou din Monte Carlo a 
fost inaugurat în 1863, de către Prinţul 
Charles al III-lea de Monaco, şi a atras 
instantaneu comunitatea nobililor şi a 
oamenilor de afaceri. Cazinourile de top 
sunt conduse de către Société de Bains 
de Mer. Printre acestea se numără şi cel 
mai celebru – Casino de Monte Carlo – 
proiectat de Charles Garnier, arhitectul  
Operei din Paris. Interioarele sunt orna-
mentate cu aur şi bronz, iar cazinoul are pes-
te 316 slot-machines şi 35 de mese de rule-
tă şi blackjack.

BEllAgiO, lAS vEgAS. Considerat 
cel mai elegant cazinou din Las Vegas, 
Bellagio a fost deschis în 1998, cu o inves-
tiţie de 1,6 miliarde de dolari, fiind cel mai 
scump hotel-cazinou din lume, la vre-

mea respectivă. Are 2.000 de slot-machi-
nes şi 200 de mese de joc, iar zona de cazi-
nou se continuă cu un şirag al celor mai 
exclusiviste magazine din lume, precum  
Hermés,  Gucci, Chanel sau Tiffany’s, pre-
cum şi cu un teatru unde se ţin spectacole 
ale Cirque de Soleil.

BORgATA hOTEl, cASinO & SpA, 
ATlAn Tic ciTy. Unul dintre cele mai 
„tinere“ cazinouri din Atlantic City, are 
peste 3.650 de slot-machines şi 145 de mese 
de joc. Întregul concept este inspirat de Las 
Vegas.

cASinO Sun ciTy, AFRicA dE Sud. 
Aflat la două ore distanţă de Johannesburg, 
Sun City este Las Vegasul Africii de Sud. 
Cazinoul este situat în mijlocul unui resort 
cu patru hoteluri, terenuri de golf şi un 
parc privat în care se organizează safariuri. 
Pentru începători există chiar şi „Şcoala 
jocurilor de noroc“, pe care trebuie să o frec-
ventezi înainte de a te arunca asupra celor 
852 de slot-machines şi 38 de mese de rule-
tă, blackjack şi poker.

cAESARS pAlAcE. Nu există un sin-
gur „Caesar“, ci fiecare dintre cei care trec 
pragul luxosului hotel trebuie să se sim-
tă exact ca un „Caesar“ cu drepturi depli-
ne. Aceasta este deviza cazinoului, care 
explică, de altfel, şi ortografia numelui: 
„Caesars“ şi nu „Caesar’s“. Aflat în proprie-
tatea Harrah’s Entertainment, competitorul 
direct al MGM, Wynn şi Las Vegas Sands, 
„Caesars“ a fost construit la începutul ani-
lor ’60, iar numele a fost ales special pentru 
a evoca măreţia antichităţii şi a împăratului 
Iulius Caesar.  F
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Titlurile cazinourilor aflate departe de mirajul Las Vegasului au bătut criza financiară: Pinnacle Entertainment  
şi Penn National au urcat cu 3,5% şi, respectiv, cu 11,6%, în timp ce acţiunile MGM Mirage şi Las Vegas Sands 
au pierdut peste 70%, în ultimul an. 

caesars palace, las vegas
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