2. Portofoliul de acţiuni

Raport activ net STK Emergent
Ianuarie 2016
Profilul fondului: fond 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: 609,753
Aviz CNVM: CSC08FIIR/120004 din 07.02.2008
Depozitarul Fondului: BRD- GSG

1. Activele fondului

Acţiuni necotate

Decembrie
2015
25,118,597

Ianuarie
2016
25,118,597

Portofoliu de acţiuni tranzacţionat

36,107,991

34,721,691

Acţiuni

11,495,967

24,245,836

Numerar

22,200,673

7,854,970

Titluri OPC

2,619,062

2,620,885

Alte active nete

-207,711

0

Alte Datorii

150,581

130,492

Activ net

61,076,007

59,523,389

VUAN

100.17

97.62

Portofoliul
tranzacționabil
ce
cuprinde
acțiuni
tranzacționate, numerar, titluri de participare în
Organisme de Plasament Colectiv și alte active nete
deține 58.3% din totalul activului net. La sfârșitul lunii
ianuarie acțiunile cotate ocupă o pondere de 40.7% în
totalul activului net.
Deținerile fondului sunt înregistrate în activ utilizând
prețul de referință de la finalul lunii pentru acțiunile
tranzacționate, respectiv valoarea contabilă pentru
societățile necotate.
La finalul lunii ianuarie, portofoliul tranzacţionabil al
fondului este evaluat la 34.7 milioane lei, în scădere cu
3.84% față de sfârşitul lunii decembrie. În același
interval de timp, indicele BET al Bursei de Valori
București a scăzut cu 10.5% comparativ cu valoarea de
la finele lunii anterioare.
În cursul lunii ianuarie am crescut uşor expunerea pe
sectorul petrolier, concomitent cu reinvestirea parţială a
numerarului în sectorul metalelor industriale, ceea ce a
condus la o reducere a ponderii disponibilităţilor băneşti
din totalul portofoliului tranzacţionabil la 22.6%, de la
61.1% cât a fost la finele anului 2015.

Astfel, în ultima zi a lunii ianuarie, 29.6% din resursele
portofoliului tranzacționabil al fondului erau din nou
alocate spre titluri din domeniul petrolier, respectiv
35.1% spre acţiuni ale companiilor miniere, însă
volatilitatea de termen scurt a acestora a afectat în sens
negativ variația portofoliului. Cea mai mare contribuţie
la scăderea portofoliului tranzacţionabil din această lună
a avut-o continuarea aprecierii leului în raport cu lira
sterlină cu 3.4%, întrucât marea majoritate a acţiunilor
din portofoliu sunt tranzacţionate în lire.
Pieţele financiare au fost caracterizate de volatilitate
foarte ridicată în ultima perioadă, în special sectoarele
metale industriale şi petrolier, ceea ce reprezintă un
factor de risc pe termen scurt pentru valoarea
portofoliului, întrucât capetele de trend sunt dificil de
identificat cu exactitate. Cu toate acestea, datorită
faptului că diverşi factori de natură fundamentală,
precum cash-costul angajat în extracţia, transportul şi
depozitarea ţiţeiului pentru cea mai mare parte a
firmelor producătoare de peste 40 USD/baril, pe o piaţă
dominată de supraproducţie cu doar 1%-2% peste
nivelul cererii, indică faptul că, pe termen mediu şi lung,
preţul de echilibru este semnificativ mai sus, motiv
pentru care considerăm oportună investiţia în sectorul
petrolier. De asemenea, subevaluarea extremă a
sectorului metalelor industriale sugerează aceeaşi
oportunitate investiţională menită să compenseze
riscurile de termen scurt. În conditiile în care indicii
majori vin după 7 ani de creșteri, fapt ce implică riscul
unor corecții mai ample și de durată, strategia noastră
va fi în continuare aceea de a investi în cele două
domenii.
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o
garanţie a realizărilor viitoare!
Citiţi documentele constitutive înainte de a investi în
acest fond!

3. Evoluţia valorii activului net unitar
Scădere cu 2.54% a activului net unitar în luna
ianuarie

La 29.01.2016 valoarea activului net unitar al STK
Emergent este de 97.62 RON, acesta fiind în scădere cu
2.54% comparativ cu valoarea activului net unitar de la
finalul lunii precedente.
Indicele BET al Bursei de Valori București a scăzut cu
10.5%, în linie cu tendința de scădere a piețelor
financiare globale. Toate acţiunile ce compun indicele
BET au fost marcate de corecţii, cele mai mari minusuri
fiind înregistrate de titlurile BRD (-17.02%), SNP
(-14.48%) și SNG (-12.87%).

4. Evoluţia pieţelor de capital în luna ianuarie
Luna ianuarie a fost caracterizată de scăderi ale
piețelor de capital
În luna ianuarie piețele financiare din întreaga lume au
fost caracterizate de un trend predominant de scădere,
alimentat de reducerea de către Fondul Monetar
Internaţional a previziunilor de creştere economică
mondială pentru anul în curs, precum şi de ridicarea
sancţiunilor internaţionale ale Iranului, aceasta din urmă
instituind teama asupra amplificării decalajului dintre
cererea şi oferta de petrol, Iranul fiind al 7-lea
exportator de pe piaţa ţiţeiului.
În Europa, cel mai însemnat minus a fost înregistrat de
bursa austriacă, indicele ATX scăzând cu 9.8%, fiind
urmată de bursa germană, indicele DAX corectându-se
cu 8.8%.

Indicele sectorului financiar BET-FI a avut o evoluție
asemănătoare cu cea a indicelui BET, corectându-se în
aceeași lună cu 8.3%, singura componentă a indicelui cu
o scădere minoră fiind SIF3 (-0.73%), în timp ce SIF2 a
marcat cea mai mare corecţie (-10.81%).

Indicele S&P 500 al bursei de la New York a încheiat
luna, la rândul lui, cu un minus de 5.1%. Spre finalul
lunii, Rezerva Federală a SUA a anunțat menţinerea
dobânzii cheie la 0.5%, după ce la sfârşitul anului trecut
a decis majorarea acesteia cu 0.25% puncte
procentuale pentru prima oară în ultimii nouă ani.

Evoluţia STK Emergent şi a indicilor BVB de la start până
în luna ianuarie 2016 se prezintă astfel:

În ceea ce privește bursele emergente, acestea s-au
corectat în prima lună a anului 2016, în medie, cu
-4.57%. Începutul anului a zguduit bursa chineză,
aceasta marcând cel mai mare declin al lunii (-22.6%),
înregistrând de altfel suspendarea tranzacţiilor în cursul
a două zile după atingerea variaţiei de -7%.

Indice
ATX

STK E*- VUAN ajustat conform dividendendelor acordate

De la lansare și până la finalul lunii ianuarie, valoarea
activului net unitar a înregistrat o variație negativă de
8.25%, acesta supraperformând evoluția indicilor de pe
Bursa de Valori Bucureşti (BET-FI s-a corectat cu
40.15%, iar indicele BET a scăzut în același interval de
timp cu 16%).
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