Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2019
Comunicat Rezultate Financiare Trimestrul III 2019

Evolutie stabila a fondului STK Emergent in trimestrul trei
Fondul STK Emergent a incheiat primele 9 luni ale anului cu un profit net de 191.8 mii lei
reflectand evolutia preturilor actiunilor petroliere din aceasta perioada a anului.
Veniturile nete ale Fondului au fost de 1.5 mil. lei. Din aceasta suma, 688.5 mii lei il reprezinta
câștigul net din instrumente financiare tranzacţionate sau deţinute în vederea tranzactionarii.
Aprecierea lirei sterline a avut un impact pozitiv asupra rezultatului din diferente de curs valutar
care a fost de 666 mii lei. Veniturile obținute din dividende și dobânzi au fost de 211.9 mii lei.
Activele nete ale fondului erau de 58.3 milioane RON la sfârşitul lunii septembrie 2019, in crestere
fata de finalul anului 2018, reflectând evolutia prețurilor acţiunilor incluse în portofoliu.
Valoarea activului net unitar la sfarsitul perioadei era de 96.69 lei in crestere cu 2.9% fata de
finalul anului anterior.
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în primele 9 luni din 2019:


Preţul petrolului Brent a închis la nivelul de 59.39$/baril finalul lunii septembrie 2019, în
scădere cu 7.8% față de prețul de la finalul semestrului (dar în creștere cu 9.7% față de
sfârșitul anului 2018), sub presiunea războiului comercial dintre SUA și China, și a temerilor
cu privire la încetinirea creșterii economice globale ce ar afecta cererea de petrol;



În luna iulie, Boris Johnson a preluat funcția de prim-ministru al Marii Britanii, cu
angajamentul de a scoate Marea Britanie din UE chiar și fără un acord; în consecință, în
cursul lunii septembrie a fost adoptată o lege care să blocheze un Brexit fără acord,
obligând prim-ministrul Marii Britanii să solicite o prelungire de trei luni de la termenul
limită de 31 octombrie



Lira s-a apreciat cu 3.9% in primele noua luni ale anului;



În cursul trimestrului, Rezerva Federală a SUA a decis două reduceri ale ratei de politică
monetară, aceasta ajungând în intervalul de 1.75%-2.00%, în încercarea de a proteja
economia Statelor Unite de tensiunile comerciale, de încetinirea creșterii globale și de
inflația scăzută.

Situaţiile semestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 15.11.2019 după orele
18.00 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK
FINANCIAL SA.

