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Comunicat Rezultate Financiare Trimestrul I 2019

Profit de 5.2 milioane lei pentru fondul STK Emergent in primul trimestru din 2019
Fondul STK Emergent a incheiat primul trimestru al anului cu un profit net de 5.2 milioane lei pe
fondul cresterii pretului petrolului si a actiunilor petroliere care au scazut accelerat la finalul
anului 2018.
Veniturile nete ale Fondului din aceasta perioada au fost de 5.67 mil. lei, spre deosebire de 0.33
mil. lei in același trimestru al anului trecut. Din aceasta suma, 3.94 mil. 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 1.7 mil. lei. Veniturile obținute din dividende și dobânzi au fost de 0.014 mil lei.
Activele nete ale fondului erau de 62.5 milioane RON la sfârşitul lunii martie 2015, in crestere fata
de finalul anului 2018, reflectând evolutia prețurilor acţiunilor incluse în portofoliu.
Valoarea activului net unitar era de 102.62 lei, in crestere cu 10.37% fata de inceputul anului.
Evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului în primul trimestru din
2019:
 Preţul petrolului WTI a încheiat primul trimestru al anului la nivelul de 60.14$/baril, în
creștere cu 32.5% față de prețul de la finalul anului 2018. Acesta a fost influenţat de
reducerile de producție implementate de membrii OPEC și non OPEC, de sancţiunile
aplicate de SUA Iranului și Venezuelei, de creşterile/scăderile stocurilor de petrol din SUA
şi asteptările pieţelor cu privire la variaţiile lor;


Parlamentul Britanic a respins de trei ori, in decursul primelor trei luni ale anului 2019,
acordul de ieşire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, precum şi posibilitatea ieşirii din
UE fără acord, data de Brexit fiind amânată. Aceste evenimente au determinat o apreciere
a lirei față de euro de 4.5% (6.7% față de leu);



În şedinta din luna martie, Rezerva Federală a SUA a lăsat nemodificată dobânda de
politică monetară în intervalul 2.25% şi 2.50%, sugerând că în cursul anului 2019 nu vor
mai fi majorări ale acesteia; de asemenea, rata de creştere a PIB a fost redusă la 2.1%, față
de estimarea anterioară de 2.3%.

Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 15.05.2019 după orele
18.00 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul societăţii de administrare a investiţiilor STK
FINANCIAL SA.

