www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2017-08-17 16:51:18

Nivelul cumulat al activelor nete ale celor cinci SIF a crescut cu peste 5%, în iulie
Nivelul cumulat al activelor nete ale celor cinci SIF a fost de 8,16 miliarde lei, în iulie, în crestere cu 5,1%
fata de nivelul înregistrat la sfârsitul lunii iunie, se arata într-un comunicat de presa al Asociatiei
Administratorilor de Fonduri din România (AAF) remis joi.
Exprimat în euro, nivelul activelor nete la sfârsitul lunii raportate a fost de 1,8 miliarde, în crestere cu 4,9% fata de
luna precedenta.
'Urmarind evolutia activelor nete unitare în luna raportata se observa ca toate cele cinci SIF au înregistrat evolutii
pozitive, fiind consemnate cresteri de 8% la SIF Oltenia, 5,7% la SIF Moldova, 4,2% la SIF Banat-Crisana, 3,3%
la SIF Muntenia, respectiv 3% la SIF Transilvania. Evolutia preturilor de închidere comparativ cu cele ale lunii
precedente a fost exclusiv pozitiva, fiind consemnate cresteri de 5,5% la SIF Moldova, 4,3% la SIF Muntenia,
4,1% la SIF Banat-Crisana, 1,6% la SIF Transilvania, respectiv 0,5% la SIF Oltenia. Discontul la care sunt
tranzactionate în piata actiunile celor cinci SIF se situeaza între 42,4% pentru SIF Moldova si 54,4% pentru SIF
Banat-Crisana', se arata în document.
Conform sursei citate, analizând structural activele la sfârsitul lunii iulie, observam ca, pe total SIF, investitiile
financiare pe termen scurt au crescut cu 6,6% fata de luna mai, ajungând la circa 5,82 miliarde lei. Ponderea
investitiilor pe termen scurt în total active a crescut la 67,5% în luna iulie, de la 66,3% în luna precedenta.
'Valoarea însumata a actiunilor cotate (pe ansamblul portofoliilor SIF) de 5,7 miliarde lei la finele lunii iunie, a
crescut cu 6,1%, pâna la 6 miliarde lei la sfârsit de iulie. Ponderea acestora în total active SIF la finalul lunii
raportate a sporit pâna la 70,2%, fata de 69,2% în luna precedenta. Analizata pe fiecare SIF în parte, ponderea
actiunilor cotate din portofoliu în total active la final de iulie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 78,5% (77,2%
anterior), SIF Banat-Crisana cu 75% (74,6% anterior), SIF Muntenia cu 67,5% (66,7% anterior), SIF Moldova cu
67,1% (66,8% anterior) si SIF Oltenia 64,5% (61,4% anterior)', informeaza AAF.
În acelasi timp, actiunile necotate pe total SIF, care însumau la sfârsit de iunie aproximativ 1,22 miliarde lei au
crescut la 1,24 miliarde lei, având o pondere de 14,4%, în scadere de la 14,9% în luna iunie.
'Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia, unde acestea au valoarea de 602 milioane
lei, iar cea mai mica la SIF Transilvania, de 73 milioane lei. La finalul lunii iulie, nivelul de capitalizare la nivelul
celor cinci SIF a fost de aproape 4,3 miliarde lei, în crestere cu 3,2% fata de nivelul lunii iunie. Exprimata în euro,
capitalizarea la finele lunii raportate a fost de aproximativ 0,95 miliarde, cu 3,1% mai mare decât nivelul lunii
precedente', se mai spune în document.
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