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Raport activ net STK Emergent  

 

 

Octombrie 2022 

 

Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip închis 

tranzacţionat la Bursa de Valori Bucureşti  

Obiectivele fondului: creşterea capitalului investit, obţinerea 

unei rentabilităţi de 25% p.a. printr-o administrare activă şi a 

unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende 

din profitul realizat 

Nr. unităţi de fond în circulaţie: 731,703 

Autorizația ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg.CSC09FIAIR/120013 

Depozitarul Fondului: BRD - GSG 

 

1. Activele fondului 

 

RON 
Septembrie Octombrie 

2022 2022 

Acţiuni necotate 23,237,748 23,237,748 

Portofoliu tranzacționabil 51,276,297 53,455,426 

Acţiuni tranzactionate 22,601,595 25,050,369 

Obligațiuni  402,079 365,148 

Valori mobiliare nou emise 0 0  

Numerar 23,255,605 23,141,683 

Titluri OPC 5,017,017 4,898,225 

Dividende de plătit 53,032 53,032 

Alte Datorii 158,167 162,783 

Activ net 74,302,847 76,477,359 

VUAN 101.55 104.52 

 

In octombrie pietele de capital au inregistrat cresteri: 
SP500 +7.9%, Stoxx600 +6.2%. La BVB, indicele BET-
TR a crescut cu 1.9%. In acest context AROBS, cea mai 
mare detinere ne-imobilira a fondului, a crescut cu 
7%.  

Activul net a crescut cu 2.9%. 

 

 

 

 

 

2. Portofoliul tranzacționabil 

 

Contextul macroeconomic ramane dominat de 
inflatie si de temerile legate de persistenta acesteia 
si, ca urmare, de posibilitatea ca FED sa mentina 
dobanzile ridicate pe o perioada mai lunga de timp. 
 
Datorita existentei acestui risc am mentinut 
lichiditatea ridicata a fondului. 
 
In graficul de mai jos se poate observa ca, in perioada 
1965-1980, dominata de cresterea inflatiei pana la 
14%, indicele SP500 a stagnat practic, ceea ce 
inseamna ca actiunile nu au oferit protectie impotriva 
inflatiei. 
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3. Evoluţia valorii activului net unitar  
 
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii 
octombrie este de 104.52 lei, +2.9%. 
 
La BVB indicele BET a crescut cu 1.5%, la 10,802 
puncte, BET-Fi a crescut cu 1%, pana la 47,633 
puncte.  
 
Evoluţia STK Emergent şi a indicilor BVB de la start 
până în luna octombrie 2022 se prezintă astfel: 

 
 

STK E*- VUAN ajustat conform dividendelor acordate 
 

De la lansare și până la finalul lunii octombrie 
valoarea activului net unitar a înregistrat o variație 
pozitivă de 19.3%, indicele BET a crescut cu 43%, iar 
indicele BET-FI cu 1% în același interval de timp. 
 
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o 
garanţie a realizărilor  viitoare! 
 
Citiţi documentele constitutive înainte de a investi în 
acest fond! 
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