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Profit de 70 mii lei pentru fondul  
STK Emergent la finalul trimestrului I din 2011 

 

 
 
În primele 3 luni ale anului 2011 fondul STK Emergent a obţinut un profit de 70 mii 
lei.  
 
Veniturile din activitatea curentă au fost formate majoritar din alte venituri financiare, 
categorie în care intră veniturile din dobânzi, anulări de provizioane, etc.  
 
Profitul obţinut s-a diminuat comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 
precedent în principal ca urmare a reducerii veniturilor din portofoliul speculativ. 
Rezultatul din primul trimestru 2011 relevă o îmbunătăţire a performanţei fondului 
concretizată într-un profit de 70 mii lei comparativ cu pierderea din ultimul trimestru din 
2010.  
 
Activul contabil al fondului s-a menţinut la nivel relativ constant comparativ cu finalul 
anului 2010. 
 
La finalul lunii martie 2011 valoarea activului net unitar era de 133.52 lei, cu 6.6% 
mai mare decât valoarea de start şi cu 8.52% faţă de 31.12.2010. 
 
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în trimestrul I din 
2011:  
 

• Continuarea trendului de creştere a pieţelor de capital - în primul trimestru 
indicele  BET a avut o creştere de 13%, iar BET-FI de 25%. Aceste aprecieri au 
fost determinate, pe de o parte, de evenimentul listării Fondului Proprietatea la 
finalul lunii ianuarie care a crescut lichiditatea pieţei şi, pe de altă parte, de 
creşterea preţului petrolului care a alimentat aprecieri însemnate pentru unele 
societăţi (în principal Petrom). 

 
• Un alt factor de influenţă au fost aşteptările investitorilor ca economia 

româneasca să-şi revină din recesiune. Pe de altă parte, activitatea a fost 
negativ influenţată de incertitudinile din mediul politic care menţin în continuare 
un rating scăzut al ţării.  

 
• Nivelul ratei dobânzii – trendul de scădere a dobânzilor la depozite, 

continuat şi în primele luni ale anului curent, face ca investiţiile pe piaţa de capital 
să rămână atractive, reprezentând o alternativă viabilă la plasamentele în 
depozitele bancare. 

 
 
Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu 12.05.2011 după orele 
16.30 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK 
FINANCIAL SA. 


