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Comunicat Rezultate Financiare Preliminare 2010

Profit operaţional de 2 milioane lei,
provizioane nete de 2.2 milioane lei
Rezultatul financiar
Profitul operaţional al fondului STK Emergent înainte de provizionare a fost de 2 milioane
lei. La nivel de an, fondul a înregistrat o pierdere de 243,300 lei, această pierdere fiind
datorată cheltuielilor cu constituirea de provizioane realizate la finalul anului.
Evoluţia pieţelor de capital în 2010
În 2010 piaţa de capital din România a avut o evoluţie mixtă. Indicele BET a încheiat anul
cu o creştere de 12.3%, în timp ce BET-FI a scăzut cu 8% faţă de valoarea de la finalul
anului 2009.
În primul trimestru al anului piaţa de capital a înregistrat avansuri semnificative, însă
acestea au fost anulate în următoarele trimestre. O serie de factori au favorizat această
situaţie: creşterea incertitudinilor din România determinate de problemele economice si
politice care au îngreunat luarea de măsuri de stimulare a economiei, modificările fiscale
adoptate în trimestrul III, precum şi tensiunile din spaţiul politic şi social, dezechilibrele de
la nivelul Uniunii Europene. Toate aceste evenimente au avut drept consecinţă lipsa de
interes a investitorilor autohtoni si străini care au generat volatilitate redusă şi volume mici
pe piaţa de capital din România.
Pe plan extern indicii bursieri din Austria, Germania, SUA, Marea Britanie, au înregistrat
creşteri de 16.4%, 16.1%, 12.8%, respectiv 9.0%, în timp ce ţările emergente precum
Indonezia, Mexic şi Argentina au depăşit maximele realizate în 2007. Bursele din India şi
Brazilia au atins maximele realizate înainte de criză.
Există şanse ca pe parcursul anului 2011 decalajul dintre bursa din România şi celelalte
pieţe să se reducă pe măsură ce se va reduce efectul factorilor menţionaţi mai sus. Acţiunile
rămân în continuare subevaluate, cu potenţial mare de creştere.
Valoarea activul net unitar
Valoarea activului net unitar al STK Emergent este de 123.04 RON la 31.12.2010, în
scădere cu 2.80% faţă de valoarea de la finalul lui 2009.

Situaţiile financiare preliminare ale fondului STK Emergent pentru anul 2010 pot fi
consultate începând cu 14.02.2011 după orele 16.30 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul
societăţii de administrare a investiţiilor STK FINANCIAL SAI SA.

