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Cluj-Napoca, 16 mai 2022 

Comunicat Rezultate Financiare Trimestrul I 2022 

 
 

Crestere de 5.78% a activului net în trimestrul I 
 

 

Primele 3 luni ale anului s-au caracterizat printr-o crestere a inflatiei la nivel global, cresterea ratei 

dobanzilor de catre bancile centrale si anuntarea de noi masuri de retragere a banilor din piata, 

respectiv reversarea fenomenului de QE. Razboiul din Ucraina a adaugat presiune suplimentara pe 

piata energiei si a commodities.  

 

In trimestrul I am lichidat mare parte din detinerile Fondului datorita perspectivelor negative ale 

pietei pe termen scurt. Intrucat piata a avut trend de scadere, pretul mediu de vanzare a fost 

sub nivelele inregistrate la sfarsitul anului 2021, astfel ca pe primele 3 luni se inregistreaza un 

minus contabil de 1.15 milioane lei dar, raportat la preturile de achizitie din 2021, s-au vandut 

cu profit. 

 
Activele totale ale fondului erau de 68.3 milioane RON la sfârşitul lunii martie 2022. 
 
Valoarea activului net unitar era de 111.2 lei la finalul perioadei de raportare, înregistrând o 
creștere  de 5.78% față de decembrie 2021.  
 
Alte evenimente interne cu un impact semnificativ asupra performanţei fondului:  
 
Bursa din Romania este sub amenintarea unor factori locali suplimentari: deficitele bugetare 

ridicate si dificultatea finantarii acestora de catre un sistem bancar mic raportat la economie 

(active de 50% din PIB), care are deja cea mai mare expunere din Europa pe titluri de stat, 

factori combinati care au dus la cresterea accelerata a dobanzilor la titluri de stat in ultimul an 

de la 2-3% la peste 6%, realitate la care bursa nu a avut inca reactie, dar care poate produce o 

ajustare in sus a costului capitalului si, implicit, scaderi ale cotatiiilor actiunilor. 

 
Situaţiile trimestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 16.05.2022 după orele 
18.00 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul STK FINANCIAL AFIA SA. 
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