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––  Japan Tobacco (JAT.F)
––  Imperial Tobacco (IMT.L)
––  Philip Morris 
       International, Inc. (PM)
––  British American  
       Tobacco (BATS.L)
––  FTSE 100
––  Dow Jones

producătorii de ţigarete versus 
principalii indici în ultimul an
În timp ce indicele londonez FTSE 100 s-a depreciat cu 9,3% şi indicele american Dow Jones – cu 17%, titlu-
rile primilor patru producători de ţigarete la nivel mondial au resimţit scăderi cuprinse între -2% şi -25%.

producătorii din Marea Britanie au „bătut“ 
indicii reprezentativi pentru pieţele de 
capital (vezi graficul Producătorii de ţiga-
rete versus principalii indici în ultimul an), 
evoluţia acţiunilor nu s-a sincronizat nici pe 
departe cu expansiunea companiilor produ-
cătoare de alcool� Pentru industria ameri-
cană a tutunului, 2009 va rămâne un an de 
referinţă� Congresul SUA a votat, în iulie, 
una dintre cele mai dure legi anti-fumat 
din istorie, prin care Autoritatea pentru 
Alimente şi Medicamente a primit puteri 
extinse asupra companiilor producătoare 
de tutun� Votul lui Obama i-a pus pe jar pe 
producătorii de ţigarete din SUA� Reynolds 
(NYSE: RAI), al doilea producător de profil 
din SUA, şi Lorillard Tobacco (NYSE: LO), 
al treilea jucător, au apelat la justiţie, în timp 
ce Altria Group (NYSE: MO), proprietarul 
Philip Morris, care produce jumătate din 
ţigările vândute în SUA, a fost de acord cu 
prevederile legislative� 

cREŞtERi mODERatE. Piaţa de capital 
acordă prea puţină atenţie acestor litigii� 
Dovada? Acţiunile producătorilor de ţiga-
rete au urmat mai degrabă trendul general 
al bursei americane, care a recuperat teren 
consistent după minimele atinse în luna 
martie� Acţiunile MO au crescut, în ulti-
mele şase luni, cu un „timid“ 11%, în timp 
ce, în acelaşi interval, titlurile RAI şi LO au 
punctat un plus de peste 30%� De o creş-
tere de 37% ar fi beneficiat, în ultimele şase 
luni, şi investitorii care ar fi mizat pe titlu-
rile PM� Spre deosebire de Reynolds şi 

Lorillard Tobacco, care au vânzări numai în 
SUA, Philip Morris, lider la nivel mondial, 
se „hrăneşte“ din potenţialul de creştere pe 
termen lung al pieţelor externe� 

Aprecierea dolarului şi un consum 
în scădere pe pieţele din Europa de Est, 
Orientul Mijlociu şi Africa au afectat 
vânzările Philip Morris în acest an� Mai 
puţine emoţii au dat investitorilor rezul-
tatele British American Tobacco, numărul 
doi la nivel mondial� Producătorul ţiga-
retelor Kent, Dunhill şi Lucky Strike a 
obţinut, în primul semestru din 2009, 
un profit în creştere cu 16% faţă de 2008� 
Totuşi, volumele au scăzut pentru BAT 
cu 2%, pe fondul declinului vânzărilor în 
Rusia, Ucraina, Japonia şi Mexic� 

În schimb, rezultatele Japan Tobacco, 
al treilea jucător la nivel mondial, produ-
cător al mărcilor Winston şi Camel, au fost 
lovite serios de aprecierea valutelor în faţa 
dolarului şi de scăderea consumului pe 
principalele pieţe: în primele şase luni din 
2009, vânzările nete au scăzut cu 10,7%� 
Impactul de bursă a fost devastator: în 
acelaşi interval, preţul acţiunilor JAT a 
plonjat cu peste 30%� 

Spre deosebire de competitori, Imperial 
Tobacco nu are o prezenţă puternică pe 
pieţele emergente şi se axează pe branduri 
de nişă, precum John Player Special sau 
Davidoff� Din aceste motive, titlurile IMT 
nu au înregistrat creşteri spectaculoase 
nici măcar pe fondul revenirii pieţelor de 
capital, în ultimele şase luni, titlurile adju-
decându-şi o apreciere de numai 5,7%� F

LICORI PROFITABILe

DIAGEO - rezultat al unei fuziuni din 1997  »
între Grand Metropolitan și Guinness, com-
pania este liderul mondial în producția de 
băuturi spirtoase de categorie premium, dar 
produce de asemenea bere și vin. Printre 
mărcile aflate sub umbrela sa se află vot-
ca Smirnoff, ginurile Tanqueray și Gordon’s, 
romul Captain Morgan, Baileys Irish Cream, 
scotch-ul Johnny Walker și berea neagră 
Guinness. Diageo deține, de asemenea, 
un pachet de 34% din acțiunile celebru-
lui producător de șampanie și coniac Moet 
Hennessy. 

CONSTELLATION BRANDS - cea mai mare  »
companie producătoare de vinuri din lume, 
al cărei portofoliu include și specialități de 
bere sau spirtoase. Printre cele mai cunos-
cute branduri de vin se numără Robert 
Mondavi și Arbor Mist, iar în materie de 
băuturi spirtoase, cele mai cunoscute sunt 
Svedka și Black Velvet. În SUA, Constellation 
este și cel mai mare distribuitor de bere de 
import.

SAB MILLER - al doilea producător de  »
bere din lume, ce deține 15% din piața mon-
dială. Compania are în portofoliu șase dintre 
cele 50 de mărci de bere renumite în lume și 
deține poziția de lider sau locul doi pe piață 
în 90% dintre piețele pe care activează.

UNITED SPIRITS - producător indi- »
an de băuturi alcoolice, care deține 140 
de branduri - inclusiv whisky, votcă, 
scotch, rom și brandy - și le exportă în 59 de 
țări. Fondată în 1826, compania s-a numit, 
inițial, McDowell & Company Ltd., devenind 
United Spirits în 2006.
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