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Cluj-Napoca, 14 mai 2021 

Comunicat Rezultate Financiare Trimestrul I 2021 

 
Profit de 3.2 milioane lei pentru fondul STK Emergent în trimestrul I 

 

Primele 3 luni ale anului s-au caracterizat printr-o relaxare a măsurilor împotriva răspîndirii COVID-

19 datorită apariției vaccinului. Acestea au determinat creșteri importante pe piețele bursiere: în 

medie de +6.3% pe bursele mature și +5.18% pe bursele emergente şi de frontieră. 

 

Condițiile de piață atractive au generat în primul trimestru al anului cele mai bune performanțe de 

prim trimestru din ultimii 20 de ani, atât ca număr de tranzacții, cât și ca valoare a capitalurilor 

atrase. 

 
Activitatea operaţională a Fondului din primele trei luni s-a încheiat cu un profit net de 3.2 
milioane lei. 
 
Veniturile nete totale au fost formate în principal din câştigul net din instrumente financiare 
tranzacţionate sau deţinute în vederea tranzacţionării la valoare justă prin contul de profit sau 
pierdere de 3.21 mil. lei, venituri din dividende de 51.5 mii lei și venituri din diferente de curs 
valutar de  405 mii lei.  
 
Activele totale ale fondului erau de 63.3 milioane RON la sfârşitul lunii martie 2021. 
 
Valoarea activului net unitar era de 102.93 lei la finalul perioadei de raportare, înregistrând o 
creștere  de 5.36% față de decembrie 2020.  
 
Alte evenimentele cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului:  
 

 Orientarea investitorilor către domeniul commodities care s-a aflat la minime istorice în 

comparație cu SP500 și începe să recupereze. Astfel, randamentele generate de investițiile 

în metale industriale au fost de +13.6% pentru cupru, +4.1% pentru minereul de fier. 

 

 Indicele S&P500 a înregistrat o creștere de +6.45% de la începutul anului până la 31 
martie 2021, indicele Stoxx Europe 600 +7.33%, iar indicele BET +14.11%; 
 

 Cele mai performante sectoare din primul trimestru al anului 2021 au fost IT&C, 
imobiliare și serviciile private de sănătate, acolo unde evoluția pandemiei a avut un 
impact major, iar tendința de consolidare a fost una accentuată. 
 

Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 14.05.2021 după orele 
18.00 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul STK FINANCIAL AFIA SA. 

http://www.stk.ro/

