Cluj-Napoca, 29 august 2022
Comunicat Rezultate Financiare Semestrul I 2022

Crestere de 12.59% a activului net în semestrul I
In primele 6 luni ale anului 2022 activitatea fondului a fost influentata de o serie de factori
macroeconomici globali care au influentat negativ evolutia pietei de capital din intreaga lume:
•

Cresterea pretului energiei, al petrolului in special, fapt care a dus la inflatii nemaintalnite
de zeci de ani in economiile dezvoltate;

•

Cresterea pretului petrolului cu aproape 50% in primele 6 luni si inflatia rezultata au
determinat cresterea randamentelor la titlurile de stat, factor care a determinat scaderea
evaluarii companiilor listate si a indicilor bursieri;

•

Tendinta in reglementarile europene de a descuraja si de a ingreuna investitiile in sectoare
considerate poluante. Totusi, in primele 6 luni ale anului 2022 sectorul petrolier a fost una
dintre putinele oportunitati de crestere. Tehnologia a fost penalizata de cresterea
dobanzilor, NASDAQ 100 scazand cu aproape 30%;

•

Riscurile de reglementare pentru companiile din domeniul energetic, riscuri care se pot
materializa in masuri suplimentare de impozitare pentru companiile petroliere (idei
dezbatute in spatiul public din intreaga lume) sau in inasprirea reglementarilor privind
investitiile in astfel de companii.

Activele totale ale fondului erau de peste 71 milioane RON la sfârşitul lunii iunie 2022.
Valoarea activului net unitar era de 116.99 lei la finalul perioadei de raportare, înregistrând o
creștere de 12.59% față de decembrie 2021.
In luna mai 2022 societatea STK Properties SA a fost listata pe piata AERO a Bursei de Valori
Bucuresti. In consecinta, a scazut ponderea actiunilor necotate si a crescut valoarea portofoliului
tranzactionabil.
Pozitia de numerar a crescut cu peste 10 milioane lei la finalul semestrului ca urmare a lichidarii
unor investitii pentru a diminua impactul negativ asupra activelor fondului, in contextul descris
mai sus, si pentru a asigura disponibilitati care sa ne permita sa profitam de eventuale momente
in viitor in care piata va oferi oportunitati.
Situaţiile semestriale ale fondului pot fi consultate începând cu data de 29.08.2022 după orele
18.00 pe site-ul www.stk.ro sau la sediul STK FINANCIAL AFIA SA.
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