
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 14 august 2018 

Comunicat Rezultate Financiare Semestrul I 2018  
 

Profit de 5.3 milioane lei pentru fondul STK Emergent in primul semestru din 
2018 

 
Fondul STK Emergent a incheiat primul semestru al anului cu un profit net de 5.3 milioane lei 
pe fondul cresterii pretului petrolului si, implicit, a actiunilor petroliere pe care fondul are 
expunere.  
 
Veniturile nete ale Fondului din aceasta perioada au fost de 6.55 mil. lei, spre deosebire de 
0.14 mil. lei din același semestru al anului trecut. Din aceasta suma, 6.33 mil. lei il reprezinta 
câștigul net din instrumente financiare tranzacţionate sau deţinute în vederea tranzactionarii. 
 
Veniturile obținute din dividende și dobânzi au fost mai mici în primele șase luni ale anului 
2018 decât în aceași perioadă a anului trecut, dar Fondul a înregistrat un rezultat net pozitiv 
din diferențe de curs valutar, de 0.18 mil. lei. 
 
Cheltuielile nete ale Fondului au scăzut cu 80.1% fata de primul semestru al anului trecut.  
 
Activele nete ale fondului erau de 73.3 milioane RON la sfârşitul lunii iunie 2018, in crestere cu 
9.1% fata de finalul anului 2017, reflectând creșterea prețurilor acţiunilor incluse în portofoliu. 
 
Valoarea activului net unitar era de 120.31 lei, in crestere cu 9.10% fata de inceputul anului si 
cu 23.97% fata de valoarea de start.  
 
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în primul semestru din 
2018:  

 Creșterea prețului petrolului cu 23.6%, prețul barilului de petrol WTI ajungând la 
74.26$; 

 Prețului petrolului a fost determinat de factori precum: evoluţia producţiei şi a 
stocurilor de petrol din SUA, retragerea SUA din acordul nuclear încheiat de marile 
puteri cu Iran în anul 2015 si întalnirea OPEC din 22 iunie, în care s-a luat decizia de 
creştere a producţiei până la nivele asumate în noiembrie 2016, adică de reducere a 
producţiei cu 1.2 mb/zi; 

 Tarifele impuse de SUA pt importurile de oţel şi aluminiu si razboiul comercial cu China; 

 Lira a variat în cursul semestrului între 5.199 - 5.396 lei, influenţată de incertitudinea, 
complexitatea şi tensiunile politice ce au caracterizat şi în aceste şase luni procesul de 
Brexit. 

 

Situaţiile semestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 14.08.2018 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/

