
 

 

 

 

Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2016 
Comunicat Rezultate Financiare trimestrul III 2016 
 

Profit de 9.4 milioane lei pentru fondul STK Emergent  
la finalul trimestrului III din 2016  

 
Rezultatul financiar al fondului pe primele noua luni a fost unul pozitiv, respectiv un  profit de 9.4 
milioane lei, datorat speculatiilor reusite pe actiunile din domeniul petrolier si gaze din prima parte a 
anului.  
 
Performantele financiare ale fondului au fost urmatoarele: 
 

 Fondul STK Emergent a incheiat primele noua luni ale anului cu un profit de 9.4  milioane lei.  
 

 Veniturile din activitatea curenta au crescut cu 65% la 32.5 milioane lei fata de perioada similara a 
anului trecut, datorita cresterii veniturilor din investitii financiare cedate si a castigurilor nete din 
reevaluarea activelor financiare la valoarea justa. Veniturile din diferentele de curs valutar au 
scazut ca urmare a deprecierii lirei sterline, valuta in care se tranzactionau majoritatea actiunilor 
detinute de fond.    

 
 Cheltuielile din activitatea curenta s-au situat la aproximativ acelasi nivel ca si in anul precedent, 

datorita faptului ca au crescut cheltuielile din investitii financiare cedate si cele din diferente de 
curs valutar, insa nu s-au inregistrat pierderi nete din  reevaluarea activelor financiare la valoarea 
justa. 

 
La 30.09.2016 valoarea activului net unitar era de 115.56 lei, în creştere cu 15.4% faţă de finalul anului 
trecut și mai mare cu 8.61% faţă de valoarea de lansare.  
 
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în primele noua luni din 2016:  
 

 In al treilea trimestru al anului fondul STK Emergent a efectuat speculaţii cu titluri aparţinând 
sectorului bancar, acestea fiind lichidate spre sfârşitul lunii septembrie, pe fondul înrăutăţirii 
constante a situaţiei Deutsche Bank, precum şi datorită faptului că ştirile referitoare la clienţii ce 
îşi retrageau banii induceau un risc de pierdere mare în cazul în care situaţia s-ar fi agravat. 
 

 Demisia oficială a premierului Marii Britanii, David Cameron, la începutul lunii iulie, ca urmare a 
rezultatelor referendumului Brexit din 23 iunie 2016 de ieşire a Marii Britanii din UE, şi predarea 
ştafetei doamnei Theresa May, aceasta devenind a doua femeie prim-ministru din UK, după 
Margaret Thatcher; 
 

 In luna august, Banca Centrală a Angliei reduce rata de politică monetară de la 0.50% la 0.25%, 
pentru prima dată după 7 ani şi jumătate, şi lansează o nouă rundă de relaxare cantitativă prin 
achiziţia de obligaţiuni guvernamentale de 60 de miliarde de lire în următoarele 6 luni şi  



 

 

 

 

obligaţiuni corporative de 10 miliarde de lire în următoarele 18 luni, precum şi un program de 
lichiditate de 100 de miliarde de lire, prin operaţiuni de finanţare către băncile comerciale; 
 

 Banca Centrală a Japoniei menţine rata de politică monetară negativă, la -0.10%; 
 

 Decizia OPEC de a reduce producţia de ţiţei cu 750 mii barili pe zi, venită în urma reuniunii 
neoficiale de la finalul lunii septembrie. 

 
Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu 15.11.2016 după orele 18.30 pe site-ul 
www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK FINANCIAL SA. 

http://www.stk.ro

