
 

 

 

 

 

Raport activ net STK Emergent  

August 2013 

 

Profilul fondului: fond închis tranzacţionat la Bursa de Valori 

Bucureşti  

Obiectivele fondului: creşterea capitalului investit, obţinerea 

unei rentabilităţi de 25% p.a. printr-o administrare activă şi a 

unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende 

din profitul realizat 

Nr. unităţi de fond în circulaţie: 609,753 

Aviz CNVM: CSC08FIIR/120004 din 07.02.2008 

Depozitarul Fondului: BRD- GSG 

 

 

1. Activele fondului 

Structura activului net pe componente la 31.08.2013 

este următoarea: 

 Iulie 2013 August 2013 

Acţiuni necotate 21,795,926 22,104,010 

Portofoliu de acţiuni 
tranzacţionate* 

39,373,285 42,086,578 

Acţiuni 38,546,635 40,655,320 

Numerar 1,375,797 2,406,822 

Alte active nete -549,147 -975,564 

Alte Datorii 171,346 154,026 

Activ net 60,997,865 64,036,562 

VUAN 100.04 105.02 

*Portofoliul tranzacţionabil ajustat conform dividendului acordat 
şi neplătit 

 
Acţiunile cotate ocupă o pondere de 63.5% în totalul 
activului net, în timp ce acţiunile necotate deţinute 
ocupă o pondere de 34.5% din total activ net. 
Portofoliului tranzacţionabil ce cuprinde acţiuni 
tranzacţionate, numerar şi alte active nete deţine 65.7% 
din total activ net.  
 
Categoria Alte active nete cuprinde diferenţa dintre 
dividendele nete de încasat la finalul lunii şi dividendele 
acordate de către Fond ce urmează a fi plătite. Toate 
dividendele au fost încasate la finalul lunii august, astfel 
suma reprezentată de categoria Alte active nete 
constituie dividendele de plată aferente  exerciţiului 
financiar 2012.  
 
Deţinerile fondului sunt înregistrate în activ utilizând 
preţul de închidere de la finalul lunii pentru acţiunile 
tranzacţionate, respectiv valoarea contabilă pentru 
societăţile necotate. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Portofoliul de acţiuni 
 
Sectorul financiar deţine o pondere de aproximativ 
89.3% în portofoliul de acţiuni tranzacţionate 
 

 

TLV, 19.6% 

BRD, 18.9% 

SIF, 50.3% 

Numerar, 
5.6% 

Altele, 5.6% 

Structura portofoliului de acțiuni 
tranzacționate 

 
*Portofoliul tranzacţionabil ajustat conform dividendului acordat 
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Evoluția portofoliului tranzacționabil* și a indicelui BET 

Portofoliu* BET

 
 
În luna august portofoliul de acţiuni tranzacţionabil 
(ajustat conform dividendului acordat și neplătit) a fost 
de 42.1 milioane lei, fiind cu aproximativ 7% mai mare 
comparativ cu cel din luna anterioară. Creșterea de 
portofoliu înregistrată a fost similară randamentului 
obţinut de BET (+7.3%) și mai mare decât randamentul 
înregistrat de către BET-C (+5.3%), respectiv BET-FI 
(+5.4%). 
 
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o 
garanţie a realizărilor viitoare! 
 
Citiţi documentele constitutive înainte de a investi în 
acest fond! 
 



 

 

 
 
 
3. Evoluţia valorii activului net unitar  
 
Fondul a înregistrat un activ net unitar de 105.02 
RON în luna iulie 

 
La 31.08.2013 valoarea activului net unitar este de 
105.02 RON, înregistrând o creştere de aproximativ 5% 
comparativ cu valoarea activului net unitar din luna 
precedentă.  
 
Evoluţia STK Emergent şi a indicilor BVB de la start până 
în august 2013 se prezintă astfel: 

 
 
De la lansare, valoarea activului net unitar a înregistrat 
o variaţie negativă de 8.91%. În aceeaşi perioadă, 
performanţa indicilor de pe Bursa de Valori Bucureşti 
este următoarea: BET-FI a scăzut cu 45.35%, BET-C cu 
32.83%, iar indicele BET cu 22.26%. 
 
Portofoliul de acţiuni a înregistrat un randament 
de 43.6% pe perioada 2012-2013. 

 
Graficul de mai sus prezintă evoluţia comparativă a 
portofoliului de acţiuni deţinut de fondul STK Emergent 
și a indicilor bursieri de la BVB pe perioada decembrie 
2011- august 2013. Portofoliul de acţiuni a obţinut un 
randament de 43.6% pe perioada 2012-2013 
supraperformând astfel evoluţia indicilor de la BVB. 
Randamentul obţinut de acesta a fost de 1.3 ori mai 
mare decât cel obţinut de BET în aceeaşi perioadă 
(33.7%), de 2.7 ori mai mare decât randamentul lui 
BET-C (16.3%), respectiv de 1.4 ori mai mare decât cel 
înregistrat de BET-FI (31.1%). 
 

 
 
 
4. Evoluţia pieţelor de capital în luna iulie 
 
Luna august este caracterizată de evoluţii 
negative ale pieţelor de capital. 
 
Incertitudinile privind reducerea volumului de achiziţii de active 
financiare a programului QE, care ar putea începe din luna 
septembrie, au condus la evoluţii preponderent negative ale 
pieţelor de capital internaţionale. Indicele SP500 a pierdut 
3.1% în această lună, situându-se în topul scăderilor din cadrul 
pieţelor dezvoltate. Totodată, bursa londoneză s-a depreciat cu 
3.1%, fiind urmată de bursa din Germania (DAX -2.1%). 
Continuând evoluţia pozitivă din luna iulie, piaţa de capital din 
Austria a înregistrat o variaţie pozitivă de 3.9%. 
 
Pieţele de capital emergente au înregistrat scăderi mai mari 
comparativ cu pieţele dezvoltate, excepţie făcânud România, 
China, Polonia şi Cehia, ţări ce au înregistrat creşteri. Bursa din 
Turcia a înregistrat cel mai mare declin (-9.5%), fiind urmată 
de Bulgaria (-3.9%), respectiv India (-3.8%). În această lună, 
rupia indiană s-a depreciat la un minim record ca urmare a 
presiunii vânzărilor de active de pe această piaţă. 
 

Indicele  BET-FI a înregistrat în august o creştere 
de 5.4%. 

Indice Tara 2011* 2012 ** 
2013 YTD 

*** 

August-

13**** 

ATX Austria -34.9% 26.9% 1.2% 3.9% 

SOFIX Bulgaria -11.1% 7.2% 28.6% -3.9% 

PX Cehia -25.6% 14.0% -9.0% 2.8% 

SSEC China -21.7% 3.2% -7.5% 5.2% 

CAC40 Franţa -17.0% 15.2% 8.0% -1.5% 

FTSE 
Marea 

Britanie 
-5.6% 5.8% 8.7% -3.1% 

DAX Germania -14.7% 29.1% 6.4% -2.1% 

BSE 

SENSEX 
India -24.6% 25.7% -4.2% -3.8% 

WIG 20 Polonia -21.9% 20.4% -7.7% 2.5% 

BET România -17.7% 18.7% 12.6% 7.3% 

BET-C România -15.7% 6.3% 9.4% 5.3% 

BET-FI România -12.0% 31.2% -0.1% 5.4% 

SP 500 SUA 0.0% 13.4% 14.5% -3.1% 

BUX Ungaria -20.4% 7.1% 0.1% -1.9% 

MICEX Rusia -16.4% 5.4% -7.7% -0.8% 

PFTS Ucraina -45.2% -38.5% -5.8% -2.4% 

ISE 100 Turcia -22.3% 52.6% -15.1% -9.5% 

Calcule proprii; *randament 31.12.2010-31.12.2011; **randament 

31.12.2011-31.12.2012; ***randament 31.12.2012-31.08.2013;  

****randament ultima lună 31.07.2013-31.08.2013 

 

Bursa din România s-a situat în topul creşterilor în această 
lună, indicele BET înregistrând un avans de 73%. Evoluţia 
pozitivă a indicilor interni a fost susţinută de comunicarea 
rezultatelor financiare aferente trimestrului doi, dar şi de 
reducerea dobânzii de referinţă de către BNR şi a dobânzilor 
medii la depozite. 
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