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“I made my money the old-fashioned way. I 
was very nice to a wealthy relative right 
before he died”
         Malcolm Forbes
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I. Evenimente principale emitenţi din 
Indicele BET-FI
1. Evoluţia activelor nete şi dinamica profiturilor în ultima lună

 SIF Banat-Crişana (SIF1):  Valoarea activului net unitar al SIF1 a stagnat in 
aprilie la 2.8496 lei, fiind cu 2.1% mai mica decat valoarea de la inceputul anului, 
insa mai mare cu 12.5% fata de VUAN-ul din aprilie 2013. Valoarea portofoliului 
de actiuni a urcat usor (+0.2%) pe fondul cresterii valorii portofoliului de actiuni 
cotate cu 0.2% in timp ce valoarea detinerilor nelistate s-a mentinut la 179.9 
milioane lei. Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participatiilor 
nelistate s-a mentinut la 11.3% din total active in timp ce ponderea portofoliului 
de actiuni cotate a urcat la 75.1% din totalul activelor. Lichiditatile curente si 
cele din depozite au scazut cu 17.3% pana la 46 milioane lei, reprezentand 2.9% 
din totalul activelor. Dupa primele 4 luni ale anului 2014, SIF1 inregistreaza un 
profit net de 61.1 milioane lei (profit de 6.9 mil lei in luna aprilie), de peste 4 ori 
mai ridicat decat in perioada similara din 2013, ceea ce reprezinta o realizare in 
proportie de 76.1% a profitul bugetat de SIF1 pentru anul 2014.

 SIF Muntenia (SIF4):  Valoarea activului net unitar al SIF4 a crescut in aprilie 
cu 3% pana la 1.2691 lei, fiind cu 3.5% mai mica decat valoarea de la inceputul 
anului, si respectiv cu 5.5% sub valoarea din luna aprilie 2013. Valoarea portofoliului 
de actiuni a urcat cu 9% in aprilie pe fondul cresterii valorii portofoliului de actiuni 
listate cu 11%, cel mai probabil datorita achizitiei de actiuni TLV, in timp ce valoarea 
participatiilor nelistate s-a mentinut la acelasi nivel ca in luna trecuta. Din punct 
de vedere al structurii activelor, ponderea participatiilor nelistate a scazut la 15.3% 
din total active in timp ce ponderea portofoliului de actiuni cotate a urcat la 70.3% 
din activele SIF4 (64% in martie). Lichiditatile curente si cele din depozite au scazut 
cu 53% pana la 62 mil lei, si detin o pondere de 5.2% din total active (11.3% in 
martie). La sfarsitul primelor 4 luni din 2014, SIF4 inregistreaza un profit net de 
193.1 milioane lei (profit de 86.6 mil lei in luna aprilie), de aproape 10 ori mai ridicat 
decat in perioada similara din 2013, si reprezinta o depasire cu 138.7% a profitul 
bugetat de SIF4 pentru anul 2014.

 SIF Moldova (SIF2):  Valoarea activului net unitar al SIF2 a scazut in aprilie cu 
0.8% pana la 2.3401 lei, fiind cu 4.7% mai mica decat valoarea de la inceputul anului, 
si respectiv cu 3.2% sub valoarea din urma cu 12 luni. Valoarea portofoliului de actiuni 
a urcat cu 20.8% pe fondul cresterii valorii portofoliului de actiuni listate cu 22.6% in 
urma achizitie unui numar de 77.2 milioane actiuni TLV pentru suma de 129 milioane 
lei, in timp ce valoarea participatiilor de actiuni nelistate a crescut nesemnificativ 
(+0.3%) pana la 65.6 milioane lei. Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea 
participatiilor nelistate a ramas neschimbata la 5%, fiind cea mai mica pondere dintre 
toate SIF-urile, in timp ce ponderea portofoliului de actiuni cotate a urcat la 70% 
din activele SIF2 (57.0% in martie 2014). Lichiditatile curente si cele din depozite au 
scazut cu 86.8% pana la 24 mil lei, reprezentand 1.8% din totalul activelor SIF2. Dupa 
primele 4 luni ale anului 2014 profitul inregistrat de SIF2 se cifreaza la 126.2 milioane 
lei (pierdere de 9.7 mil lei in luna aprilie), de cca 3.5 ori mai mare decat in perioada 
similara din anul 2013, si reprezinta o depasire cu 7.8% a profitul bugetat de SIF2 
pentru anul 2014.

 SIF Oltenia (SIF5): Valoarea activului net unitar al SIF5 a crescut in aprilie cu 
5.1% pana la 2.7526 lei, fiind cu 0.4% mai mica decat valoarea de la inceputul anului, 
insa mai mare cu 11.2% fata de valoarea din perioada similara din 2013. Valoarea 
portofoliului total de actiuni a urcat cu 4.3% pana la cca 1.68 mld lei pe fondul cresterii 
cu 7% a valorii participatiilor cotate, in timp ce valoarea portofoliului de actiuni 
nelistate a ramas relativ constanta (-0.2%) fata de luna precedenta. Din punct de 
vedere al structurii activelor, ponderea participatiilor nelistate a scazut la 35.5% din 
total active (cea mai ridicata expunere dintre toate cele 5 SIF-uri) in timp ce ponderea 
portofoliului de actiuni cotate a crescut la 62% din total active. Lichiditatile curente 
si cele din depozite au scazut s-au mentinut in jur la 14 milioane lei, reprezentand 
0.8% din total active (cel mai putin dintre cele 5 SIFuri). La sfarsitul primelor 4 luni din 
2014, SIF5 inregistreaza un profit de 16.2 milioane lei (profit de 9.3 mil lei in aprilie), 
in scadere cu 63% fata de perioada similara din anul 2013, si reprezinta o realizare in 
proportie de 18% a profitul bugetat de SIF5 pentru anul 2014.

  SIF Transivania (SIF3): • Valoarea activului net unitar al SIF3 a 
crescut in aprilie cu 1.8% pana la 0.9737 lei, fiind cu 1.1% mai mica decat valoarea 
de la inceputul anului, si respectiv cu 12.6% sub valoarea din luna aprilie 2013. 
Valoarea portofoliului de actiuni a urcat cu 2% in ultima luna pe fondul cresterii 
valorii portofoliului de actiuni listate cu 2.5% in timp ce valoarea participatiilor 
nelistate a coborat cu 1.4% la 138.5 milioane lei. Din punct de vedere al structurii 
activelor, ponderea participatiilor nelistate a scazut la 12% din total active (12.3 
in martie) in timp ce ponderea portofoliului de actiuni cotate a urcat la 79% din 
activele SIF3. Lichiditatile curente si cele din depozite au scazut cu 7.5% pana la 
17.3 mil lei, reprezentand 1.4% din total active. La sfarsitul primelor 4 luni din 
2014, SIF3 inregistreaza un profit net de 2.2 milioane lei (profit de 2.6 mil lei in 
luna aprilie) in scadere cu 92% fata de profitul inregistrat in perioada similara 
din anul 2013, ceea ce reprezinta o realizare in proportie de 4.4% a profitul 
bugetat de SIF3 pentru anul 2014.

 Fondul Proprietatea (FP):  Valoarea activului net unitar al FP a crescut in aprilie 
cu 3.1% pana la 1.2224 lei, fiind mai mica cu 1.7% fata de valoarea de la inceputul anului, 
insa este mai mare cu peste 7.2% decat cea inregistrata in luna aprilie 2013. Valoarea 
portofoliului de actiuni a crescut in aprilie cu 3.3%, pe fondul cresterii valorii detinerilor 
listate cu 6%, in principal, datorita cresterii cu cca 6% a pretului actiunilor SNP, cea mai 
valoroasa participatie din activul fondului, in timp ce valoarea participatiilor nelistate a 
ramas neschimbata la 6.2 mld lei. Expunerea pe sectorul bancar s-a mentinut la 2.2% 
din total active in contextul in care actiunile celor 2 banci (BRD si TLV) au inregistrat 
cresteri in aprilie (BRD: +0.6%; TLV: +4%). Lichiditatile curente si cele din depozite au 
scazut cu 22% pana la 114 milioane lei, reprezentand 0.8% din total active, in timp ce 
valoarea plasamentelor in titluri de stat a urcat cu 34.4% pana la 388 milioane lei. Dupa 
primele 4 luni ale anului 2014, FP inregistreaza o pierdere de 51.5 milioane lei (profit 
de 27.4 mil lei in aprilie), comparativ cu un profit net de 17 milioane lei in perioada 
similara din 2013.
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2. Tranzacţii semnificative în ultima lună
3. Alte evenimente

SIF2 si SIF4 au cumparat 7.6% din Banca Transilvania

 Bank of Cyprus si-a lichidat in aprilie participatia de 9.9% detinuta la Banca Transilvania pentru 
suma totala de 82.5 milioane euro, cumparatorii fiind investitori institutionali locali printre care SIF2 si 
SIF4. 

 SIF Moldova (SIF2) a raportat achizitia unui numar de 77.2 milioane actiuni TLV, reprezentand 3.5% 
din numarul total de actiuni emise de Banca Transilvania, la un pret de 1.67 lei/actiune, pentru suma de 
130.4 milioane lei, echivalentul a 9.95% din activele totale ale SIF2 la data de 31.03.2014. Dupa aceasta 
tranzactie, participatia SIF2 la Banca Transilvania a crescut la 8.5%. 

 SIF Muntenia (SIF4) a raportat achizitia unui numar de 90 milioane actiuni TLV, reprezentand 4.1% 
din numarul total de actiuni emise de Banca Transilvania, la un pret de 1.67 lei/actiune, pentru suma de 
150.3 milioane lei. 

 In urma acestor tranzactii, cele 5 SIFuri controleaza aproximativ 20% din capitalul social al Bancii 
Transilvania. 

SIF Muntenia a cumparat 205.2 milioane actiuni BIO in carul ofertei publice de preluare obligatorie

 Conform cotidianului “Ziarul Financiar”, SIF4 a cumparat un numar de 205.2 milioane actiuni 
Biofarm (BIO) in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie, reprezentand 18.75% din capitalul social 
al producatorului de medicamente, pentru care a platit suma totala de 62.6 milioane lei (0.305 lei/
actiune). In urma acestei tranzactii, SIF4 impreuna cu SIF1 si SIF2 controleaza cca 87% din actiunile 
emise de Biofarm. Reamintim ca SIF4 a lansat o oferta publica de preluare obligatorie pentru un pachet 
de 45.72% din capitalul social al Biofarm. Oferta s-a intins pe perioada 9-30 aprilie 2014. 

 

 Fondul Proprietatea: toate punctele de pe 
ordinea de zi a AGA/AGEA au fost aprobate 

 Actionarii prezenti la AGEA din 28 aprilie 
2014 au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi a 
Adunarii. Principalele puncte de pe ordinea de zi a AGEA 
au fost: a) aprobarea listarii secundare a FP la bursa de 
la Londra, b) diminuarea capitalului social subscris si 
varsat de la 12.86 miliarde lei la 11.82 miliarde lei ca 
urmare a anularii unui numar de 1.1 milioarde actiuni 
proprii rascumparate in cadrul celui de al II-lea program 
de rascumparare (noul capital social al Fondului va fi 
impartit intr-un numar de 12,437,136,723 actiuni cu o 
valoare nominala de 0.95 lei) si c) aprobarea celui de al 
IV-lea program de rascumparare pentru un numar de 
990.9 milioane actiuni (adica cca 10% din capital) la un 
pret intre 0.2 – 1.5 lei/actiune.

 Actionarii prezenti la AGOA din 28 aprilie 2014 
au aprobat urmatoarele: a) declaratia de politica 
investitionala revizuita, in urma negocierilor dintre 
Franklin Templeton si Consiliul Reprezentantiilor 
actionarilor FP, b) noul contract de administrare cu 
Franklin Templeton valabil pe doi ani începând cu 
septembrie 2014. Noul contract de administrare 
prevede un comision mai mare de administrare pentru 
Templeton, de 0,6% din capitalizarea fondului, plătit 
trimestrial. Raportat la capitalizarea fondului de azi, ar 
rezulta o sumă de 65 mil. lei pe an. Actualul comision 
este de 0,479% din capitalizarea fondului. 

 FP ar putea incepe plata distributiilor in 
numerar catre actionari de 0.05 lei/actiune la scurt 
timp dupa data de 15 iulie 

 FP a anuntat ca ar putea incepe plata 
distributiilor in numerar catre actionari in suma de 
0.05 lei/actiune incepand cu data de 15 iulie 2014 
daca vor fi intrunite doua conditii legale principale:   
  a) expirarea termenului de două luni de la publicarea 
hotărârii acţionarilor în Monitorul Oficial (15 aprilie 
2014), ceea ce inseamna ca pana la data de 15 iunie 
2014 conditiile legale ar trebui sa fie indeplinite, si  
 b) Avizarea de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară („ASF”) a reducerii capitalului social - deşi 
ASF se poate pronunţa asupra acestei avizări doar 
la câteva zile după 15 iunie 2014, Administratorul 

Fondului a depus deja documentaţia solicitată în 
scopul facilitării emiterii avizului în timp util de către 
ASF după expirarea termenului menţionat. Plata 
va începe în termen de 30 de zile de la data la care 
reducerea capitalului social menţionată mai sus este 
efectivă, data care depinde de indeplinirea celor doua 
conditii legale mentionate anterior. 

 Actionarii Petrom au aprobat distribuirea 
unui dividend brut de 0.0308 lei/actiune 

 La ultima AGA, acţionarii OMV Petrom au 
aprobat situatiile financiare si rapoarte aferente 
pentru exercitiul financiar 2013, precum și propunerea 
conducerii executive privind repartizarea profitului, 
respectiv acordarea unui dividend brut pe actiune de 
0.0308 lei, in crestere cu10% faţă de anul precedent, 
reprezentand 36.2% din profitul net obtinut in 2013. 
Valoarea totala a dividendelor se ridică la peste 1.74 
miliarde lei, iar plata dividendelor va începe din 5 iunie 
2014. 

 Actionarii Romgaz au aprobat distribuirea 
unui dividend brut de 2.57 lei/actiune 

 La ultima AGA, acţionarii Romgaz au aprobat 
situatiile financiare si rapoarte aferente pentru exercitiul 
financiar 2013, precum și propunerea Consiliului de 
Administratie privind repartizarea profitului, respectiv 
acordarea unui dividend brut pe actiune de 2.57 lei, 
mai mic cu 7.1% faţă de anul precedent, reprezentand 
99.5% din profitul net obtinut in 2013. Valoarea totala 
a dividendelor se ridică la 990.6 milioane lei, iar plata 
dividendelor va începe din 28 iulie 2014. 

 Actionarii Transgaz au aprobat distribuirea 
unui dividend brut de 17.58 lei/actiune 

 La ultima AGA, acţionarii Transgaz au aprobat 
situatiile financiare si rapoarte aferente pentru 
exercitiul financiar 2013, precum și propunerea 
Consiliului de Administratie privind repartizarea 
profitului, respectiv acordarea unui dividend brut pe 
actiune de 17.58 lei, mai mic cu 17.4% faţă de anul 
precedent. Rata de distribuire a dividendelor este 
de doar 61.9% fata de 75% in 2012. Valoarea totala 
a dividendelor se ridică la 207 milioane lei, iar plata 
dividendelor va începe din 29 iulie 2014. 

 Ştiri din sfera de interes a Fondului Proprietatea

6
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 Actionarii Transelectrica au aprobat 
distribuirea unui dividend brut de 2.228 lei/actiune 

 La ultima AGA, acţionarii Transelectrica au 
aprobat situatiile financiare si rapoarte aferente 
pentru exercitiul financiar 2013, precum și propunerea 
Consiliului de Administratie privind repartizarea 
profitului, respectiv acordarea unui dividend brut 
pe actiune de 2.228 lei, de peste ori mai mare decat 
in 2013, fiind echivalentul unei rate de distribuire a 
dividendelor de 80%. Valoarea totala a dividendelor 
se ridică la 163 milioane lei, iar plata dividendelor va 
începe din 26 iunie 2014. 

 Actionarii Nuclearelectrica au aprobat 
distribuirea unui dividend brut de 1.21 lei/actiune 

 La ultima AGA, acţionarii Nuclearelectrica 
au aprobat situatiile financiare si rapoarte aferente 
pentru exercitiul financiar 2013, precum și propunerea 
Consiliului de Administratie privind repartizarea 
profitului, respectiv acordarea unui dividend brut pe 
actiune de 1.21 lei, reprezentand 80.5% din profitul 
net obtinut in 2013 Valoarea totala a dividendelor 
se ridică la 341 milioane lei, iar plata dividendelor va 
începe din 27 iunie 2014. Actionarii prezenti la AGA au 
respins proiectul de buget pentru 2014.

 Romgaz a intentat un proces împotriva 
unuia dintre clienții săi pentru neplata unor creanțe 
restante 

 Romgaz a intentat un proces împotriva unuia 
dintre clienţii săi, Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) 
în privinta neplatii unor creante restante in suma 
de 240.3 milioane lei, din care 230.5 milioane lei 
reprezintă penalităţi. Tot in schimbul unor creante 
restante neachitate de ELCEN, Romgaz a primit in 
2013 centrala termoelectrica de la Iernut.

 Romgaz ar putea vinde jumătate din cota 
de participare la cele doua perimetre de explorare 
petroliera din Polonia 

 Conform informatiilor prezentate de cotidianul 
„Ziarul Financiar”, Romgaz se află în negocieri cu 
Horizon General Ltd, o companie din SUA, pentru 
vânzarea unui pachet de 50% din cota sa de participare 
în cele două blocuri de explorare în Polonia, Cybinka 
și Torzym. Romgaz deţine din anul 2008 o participaţie 
de 30% in perimetrele Cybinka si Torzym din Polonia si 
intentioneaza sa-si reduca participatia la 15%. 

 Unul dintre cei trei parteneri, San Leon Energy 
(cu o participatie de 45% în cele două blocuri) a anuntat 
ca va vinde jumatate din participatia la compania 
americana, care a extins oferta si pentru celelalti doi 

parteneri, Romgaz și Sceptre Oil & Gas (25%). 

 Departamentul de Energie intenționează să 
oblige producătorii interni sa vanda gaze naturale 
din productie interna pe o piață centralizată 

 Departamentul de Energie a publicat un 
proiect de lege prin care producătorii autohtoni vor 
fi obligati sa scoata la vanzare o parte din productie 
pe o piata centralizata, cantitatea urmand as fie 
stabilita de ANRE. În prezent, există două platforme de 
tranzacţionare a gazelor din România, OPCOM si BRM, 
insa ambele au o lichiditate scăzută în acest moment.

 OMV Petrom a finalizat modernizarea 
depozitului de carburanți de la Bacău

 OMV Petrom a informat că a finalizat lucrarile 
de modernizare a depozitului de carburanti de la 
Bacau, care va asigura aprovizionarea zonei de nord-
est a României. Costuri de retehnologizare s-au 
ridicat la 18 milioane euro. Terminalul este complet 
automatizat la fel ca celelalte trei noi depozite 
construite de companie la Brazi, Jilava și Isalnita; toate 
patru sunt printre cele mai moderne și sigure depozite 
de carburanti din Europa.

 Hidroelectrica si-a bugetat un profit net de 
247 milioane lei in 2014, semnificativ mai mic decat 
in anul trecut

 Conform informatiilor prezentate de cotidianul 
„Ziarul Financiar”, profitul net bugetat de Hidroelectrica 
pentru anul 2014 este de 247 milioane lei comparativ 
cu 910 milioane lei în 2013. Cifra de afaceri este 
estimata sa scada la 2.47 mld lei fata de 2.69 mld lei in 
anul trecut, in conditiile in care productia de energie 
ar putea ajunge la cca. 14 TWh (fata de 17.5 TWh într-
un an hidrologic normal). Programul de restructurare 
a personalului va continua în acest an, compania 
fiind, de asemenea, in negocieri cu băncile pentru 
obtinerea unor credite in scopul finantarii lucrarilor de 
modernizare a mai multor hidrocentrale mari.

 Administrator judiciar al Hidroelectrica cere 
un bonus de performanță de 2% din profitul net, insa 
nu mai mult de 2 milioane euro 

 Conform informatiilor prezentate de cotidianul 
„Ziarul Financiar”, unul dintre subiectele de discutie 
in cadrul întâlnirii creditorilor Hidroelectrica este 
aprobarea de un bonus de performanţă pentru 
EuroInsol (administratorul judiciar al Hidroelectrica) in 
cuantum de 2% din profitul net dar nu mai mult de 2 
milioane euro, pentru perioada in care Hidroelectrica 
se va afla in procedura de insolventa, data de start 
fiind considerata 1 martie 2014. În plus, comisionul 

lunar de administrare ar fi de 50.000 de euro (la fel ca 
cel perceput in prima perioada in care Hidroelectrica 
s-a aflat in insolvenţa). Adunarea creditorilor este 
programată pentru începutul lunii mai.

 Hidroelectrica rambursează din datorii 

 Hidroelectrica a închis în luna aprilie o linie de 
credit deschisa la Banca Transilvania (pentru suma de 
120 milioane lei), dupa ce în luna martie a returnat un 
împrumut de 110 milioane euro obtinut de la BERD 
(fondurile nu au fost utilizate și nu au putut fi accesate 
în perioada in care Hidroelectrica se afla în insolvenţă) 
și a inchis o linie de credit in valoare de 80 milioane lei 
contractata de la Alpha Bank. Compania intentioneaza 
sa ramburseze in continuare alte trei credite până la 
sfârșitul anului a caror valoare totala se ridica la 167 
milioane euro. 

 Electrica va incasa o creanta restanta de 228 
milioane lei de la CFR 

 Potrivit cotidianului „Ziarul Financiar” citând 
surse din cadrul Ministerului Energiei, Electrica a 
semnat in aprilie un acord cu operatorul naţional 
feroviar, CFR, conform caruia CFR se obliga sa plateasca 
catre Electrica suma de 228 milioane lei până la 
data de 15 mai 2014, pentru stingerea unor creanţe 
restante. Recuperarea creantelor restante de la CFR 
a fost una dintre problemele care trebuiau rezolvate 
înainte de lansare ofertei publice de listare a Electrica 
programata pentru prima parte a lunii iunie. 

 Conform bugetului aprobat pentru 2014, soldul 
creantelor restante ale Electrica sunt in cuantum de 
652 milioane lei.

 CE Oltenia va exporta energie electrică în 
valoare de 300 milioane lei 

 Conform cotidianului “Ziarul Financiar”, CE 
Oltenia va exporta catre Serbia si Ungaria energie 
electrică în valoare de 300 milioane lei în perioada 
iulie 2014-decembrie 2015. CE Oltenia va livra catre 
Alpiq SE o cantitate de 1.58 TWh de energie electrica, 
reprezentand peste 10% din producţia de energie 
electrică anuala estimata, la un pret de 194.1 lei/MWh, 
cu 10 lei/MWh mai mult decât preţul solicitat iniţial 
de către societate și cu 30 lei/MWh mai mare decât 
preţul din contractele incheiate recent pe bursa.  oferit 
la ultimele contracte incheiate pe OPCOM. Acest pret 
include atat taxa de cogenerare cat şi taxa de alocare 
de capacitate (Complexul Oltenia îşi asuma să suporte 
taxa de alocare de capacitate pe relaţia România-
Serbia sau România-Ungaria, în limita a 2 euro/MWh, 
atâta timp cât cumpărătorul demonstrează că energia 

a fost livrată la export). 

 FP contesta in instanta participarea 
Nuclearelectrica la proiectele Tarnita si cablul 
submarin Romania-Turcia 

 Printr-un raport remis bursei, Nuclearelectrica 
a informat că FP a depus o cerere de intervenţie la 
Tribunalul București solicitând ca hotararea nr 1 a 
AGEA din data de 11 martie sa nu fie înregistrată la 
Registrul Comerţului. Hotararea nr 1 a AGEA se refera 
la aprobarea participarii companiei la proiectul Tarnita 
și la proiectul privind interconectarea Romaniei cu 
Turcia prin cablu submarin. Nuclearelectrica ar trebui 
sa contribuie cu 4 milioane euro la finantarea celor 
doua proiecte (2 mil euro pentru fiecare). 

 Nuclearelectrica: incetare contract de vanzare 
- cumparare energie electrica cu Arcelor Mittal 

 Prin intermediul unui raport remis bursei, 
Nuclearelectrica a informat că unul dintre cele mai mari 
clienţilor săi, Arcelor Mittal Galaţi, a decis să rezilieze 
unilateral contractul incheiat cu Nuclearelectrica, 
începând cu 01 aprilie, înainte de expirarea acesteia la 
sfârșitul lunii septembrie 2014. Tranzactiile cu energie 
prevazute pentru perioada 01.04 - 30.09.2014 in baza 
Contractului denuntat unilateral de ArcelorMittal 
Galati, aveau ca obiect 592,920 MWh, cu o valoare 
totala de peste 107.5 milioane lei (preţ mediu de 181.3 
lei/MWh). Suma reprezintă circa 6% din veniturile 
totale bugetate pentru anul 2014. 

 Nuclearelectrica și China General Nuclear 
Power Corporation au extins perioada de valabilitate 
a scrisorii de intenție cu privire la reactoarele nucleare 
3 și 4 de la Cernavoda

 Nuclearelectrica și compania chineza China 
General Nuclear Power Corporation, au semnat in 
data de 25 aprilie 2014 un act aditional prin care se 
prelungeste pana la data de 31 decembrie 2014 durata 
de valabiliate a scrisorii de intenţie semnata în luna 
noiembrie 2013 cu privire la construcţia reactoarelor 
3 și 4 CNE Cernavoda.

 Oferta de listare a Electrica IPO va avea 
o componentă GDR similar cu IPO-ul, dar va fi 
structurata în trei tranșe

 Spre deosebire de oferta de listare a Romgaz, 
oferta Electrica va fi structurată în trei tranşe: una 
pentru investitorii instituţionali şi două pentru 
investitorii de retail, din care una este pentru 
subscrierile mici şi cealaltă pentru subscrierile mari 
si va include o componentă GDR având în vedere 
că societatea va fi listata si la Londra, conform unui 
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proiect de ordonanţă al Guvernului. O parte din 
actiunile care vor fi alocate investitorilor instituţionali 
ar putea fi transferate micilor investitori, în cazul în 
care ambele tranșe vor fi suprasubscrise, iar rata de 
subscriere va fi peste un anumit nivel. IPO-ul Electrica 
este programat pentru prima parte a lunii iunie și 
presupune o majorare de capital cu 105%. Electrica 
este o companie de tip holding controlată în prezent de 
către stat și are participaţii majoritare la trei companii 
de distribuţie a energiei electrice și la o companie de 
furnizare aflate in portofoliul FP, si controleaza integral 
o serie de companii care ofera servicii de mentenanţă 
și reparaţii, dintre care unele vor fi lichidate sau vor 
intra în insolvenţă. 

 Ştiri din sfera de interes a SIF-urilor

 SIF Muntenia nu va distribui dividende in 
acest an

 La AGA din 15 aprilie 2014, actionarii SIF4 
au aprobat majoritatea punctelor de pe ordinea 
de zi a Adunarii conform propunerilor Consiliului 
Reprezentantiilor Actionarilor: a) situatiile financiare 
si rapoartele aferente pentru exercitiul financiar 2013 
(profit net de 131.1 milioane lei, in crestere cu 3% fata 
de 2012), b) bugetul pentru anul 2014 (profit brut de 
80.9 milioane lei fata de 151 milioane lei in 2013) si 
c) inregistrarea pe contul de rezerve a unor dividende 
prescrise din urma cu peste 3 ani in valoare de 12.8 
milioane lei. Intre cele doua variante de dividend 
propuse: dividend 0 sau dividend brut de 0.138 lei/
actiune (cu 3% mai mare decat in 2013, dividende 
totale de 111.4 milioane lei) echivalentul unei rate de 
distribuire a dividendelor de 85% (la fel ca in 2012), 
actionarii prezenti la AGA au votat pentru neacordarea 
de dividende (50.12% voturi “pentru”).

 SIF Banat Crisana nu va distribui dividende in 
acest an

 La AGA din 15 aprilie 2014, actionarii SIF1 au 
aprobat toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 
conform propunerilor Consiliului de Administratie: 
a) situatiile financiare si rapoartele aferente pentru 
exercitiul financiar 2013 (profit net de 80.1 milioane 
lei, in scadere cu 20.3% fata de 2012), b) bugetul 
pentru anul 2014 (profit net bugetat de 80.2 milioane 
lei) si c) remuneratiile membrilor Consiliului de 
Administratie si a conducerii executive (0.3% din 
valoarea medie anuala a activului net pentru CA 
si 0.1% pentru conducerea executiva). La fel ca in 

anul trecut, propunerea Consiliului de Administratie 
privind nedistribuirea de dividende actionarilor a fost 
aprobata (82.21% voturi “pentru”).

 Actionarii SIF Moldova au votat pentru 
distribuirea unui dividend brut de 0.066 lei/actiune 

 La AGA din 15 aprilie 2014, actionarii SIF2 au 
aprobat toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 
conform propunerilor Consiliului de Administratie: 
a) situatiile financiare si rapoartele aferente pentru 
exercitiul financiar 2013 (profit net de 90.9 milioane 
lei, in scadere cu 33.7% fata de 2012), b) bugetul pentru 
anul 2014 (profit net bugetat de 117.8 milioane lei, 
in crestere cu 29.6% fata de 2013) si c) remuneratiile 
membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii 
executive (4.96% din rezultatul net inainte de 
provizioane, proportional cu contributia fiecaruia la 
realizarea veniturilor). Actionarii au aprobat (70.% 
voturi “pentru”) varianta a II-a a dividendului brut 
propus de Consiliul de Administratie, respectiv 0.0660 
lei/actiune, mai mic cu 72.5% fata de anul trecut, fiind 
echivalentul unei rate de distributie a dividendelor 
de 37.7%. Valoarea totala a dividendelor se ridica la 
34.3 milioane lei iar plata dividendelor va incepe in 
maxim 60 zile de la data publicarii hotararilor AGA in 
Monitorul Oficial. 

 Actionarii SIF Transilvania au votat pentru 
majorarea capitalului social cu 100% si distribuirea 
de actiuni gratuite

 La AGA din 15 aprilie 2014, actionarii SIF3 au 
aprobat toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 
conform propunerilor Consiliului de Supraveghere, 
inclusiv situatiile financiare si rapoartele aferente 
pentru exercitiul financiar 2013 (profit net de 189.6 
milioane lei) si bugetul pentru anul 2014 (profit net 
bugetat de 50.8 milioane lei, in scadere cu 73.2% fata 
de 2013 si investitii minime de 130.6 milioane lei). In 
plus, actionarii au aprobat si numirea a doi noi membrii 
in cadrul Consiliului de Supraveghere si majorarea 
capitalului social cu 100% si emisiunea de actiuni noi 
care vor fi distribuite cu titlu gratuit actionarilor.

 Actionarii SIF Oltenia nu au ajuns la un acord 
cu privire la cuantumul dividendelor de distribuit

 La AGA din data de 29 aprilie 2014, acţionarii 
SIF5 a aprobat majoritatea punctelor de pe ordinea 
de zi propusă de Consiliul de Administatie, inclusiv 
situatiile financiare si rapoartele aferente pentru 
exercitiul financiar 2013 si bugetul pentru anul 2014. 

Totusi, actionarii prezenti la AGA nu au cazut de 
acord cu privire la cuantumul dividendelor pe care 
sa le distribuie SIF Oltenia. Propunerea Consiliului de 
Administratie al SIF5 a fost pentru un dividend brut 
de 0.16 lei/actiune, mai mare cu 23% faţă de anul 
precedent, fiind echivalentul unei rate de distributie a 
dividendelor de 71.4% (faţă de 85.3% în 2013), în timp 
ce un grup de acţionari (dl. Gheorghe Iaciu si mai multe 
fonduri de pensii ale ING, cu o participatie cumulata 
7.33 % din SIF5) a solicitat distribuirea unui dividend 
mai mare (0.21 lei/actiune), reprezentand 93.7% din 
profitul net obtinut de SIF5 in 2013.

 Acţionarii au aprobat numirea d-nului Victor 
Capitanu in calitate de membru al Consiliului de 
Administratie pentru a ocupa postul ramas vacant de 
anul trecut când doar 6 din cei 7 membri ai Consiliului 
de Administraţie au fost aleși.

 SIF 3 vrea sa-si lichideze participatia de 
56.72% la COMCM 

 SIF Transilvania (SIF3) a lansat o ofertă publică 
de vânzare pentru un pachet de 56.72% din COMCM 
Constanta, respectiv un numar de 134 milioane actiuni 
CMCM, la un preţ de 0.2504 lei/actiune. Oferta va a 
avea loc în perioada 22 aprilie -22 mai 2014 iar SIF 
Transilvania spera sa obtina suma de 33.6 milioane lei 
din vanzarea integrala a acestui pachet.

 Profit mai mic cu 41.5% pentru Erste Bank in 
primul trimestru din 2014 

 Erste Group a înregistrat un profit net de 103,3 
milioane EUR în primul trimestru din 2014, în scădere 
cu 41.5% faţă de anul precedent, si usor mai mare decat 
media estimarilor din piata (91 milioane euro) conform 
terminalului Bloomberg. Veniturile totale au scăzut in 
primul trimestru cu 3.3% faţă de anul precedent și cu 
2.4% faţă de trimestrul anterior. Venitul net din dobanzi 
a scazut cu 2.2% in termeni anuali chiar daca marja 
neta din dobanzi s-a mentinut la 2.18%. Venitul net 
din comisioane a crescut 1.1% faţă de anul precedent 
în timp ce veniturile din tranzacţionare și reevaluarea 
activelor financiare s-au îmbunătăţit semnificativ faţă 
de acceasi perioada a anului precedent. Raportul cost/
venit a urcat cu 0.4 pp la 57%. Nivelul provizioanelor 
a scazut cu 25% fata de trimestrul anterior insa este 
mai mare cu 5.2% fata de nivelul din trimestrul I 2013, 
în timp ce costul riscului s-a mentinut la nivelul de 
115 puncte de baza. Rata creditelor neperformante 
s-a mentinut la 9.6%, în timp ce rata de acoperire a 
creditelor neperformante cu privizioane a scăzut la 

62,6 % de la 63.1% în trimestrul IV 2013, și respectiv 
62.4% în primul trimestru din 2013.

 Crestere cu 23% a profitului net pentru Banca 
Transilvania in primul trimestru din 2014

 Banca Transilvania a raportat in primul 
trimestru din 2014 un profit net de 103.4 milioane lei, 
in crestere cu 23% fata de perioada similara din anul 
precedent. Volumul creditelor acordate a avansat cu 
2.2% in ultimul trimestru si cu 10.3% in termeni anuali, 
in timp ce valoarea depozitelor atrase a crescut cu 
3.4% fata de trimestrul anterior si cu peste 11.2% fata 
de primul trimestru din 2013. Veniturile operationale 
au crescut cu 19% fata de T1 2013, sustinute in special 
de avansul puternic al venitului net din dobanzi 
(+20%), in timp ce cheltuielile au crescut de asemenea 
dar intr-un ritm mai temperat decat cel al veniturilor. 
Prin urmare, raportul cost/venit a coborat puternic 
pana 47% fata de 50% in primul trimestru din 2013. 
Cheltuielile nete cu provizioane au scazut fata de 
trimestrul anterior (-20%) insa afiseaza o crestere cu 
30% fata de trimestrul I 2013 pana la 102.1 milioane lei. 
Rata creditelor neperformante a urcat la 12.97% fata 
de 12.6% in trimestrul anterior si, respectiv 11.9% in 
primul trimestru din 2013. Totodata, rata de acoperire 
a creditelor neperformante cu provizioane a crescut la 
123.7% fata de 122% in trimestrul precedent.

 Actionarii Bancii Transilvania au votat pentru 
majorarea capitalului social si distribuirea de actiuni 
gratuite

 La AGA din 29 aprilie 2014, actionarii Bancii 
Transilvania au aprobat toate punctele de pe ordinea 
de zi a Adunarii conform propunerilor Consiliului 
de Supraveghere, inclusiv situatiile financiare si 
rapoartele aferente pentru exercitiul financiar 2013, 
bugetul pentru anul 2014, remuneratiile membrilor 
Consiliului de Administratie si conducerii executive, 
precum si acordarea de actiuni gratuite in schimbul 
dividendelor in numerar. Actionarii au aprobat 
majorarea capitalului social cu suma de 352.7 milioane 
lei prin incorporarea rezervelor, ceea ce presupune 
emisiunea a 15.987% actiuni noi care vor fi distribuite 
cu titlu gratuit actionarilor. AGEA a aprobat si initierea 
unui nou program de rascumparari pentru maximum 
17 milioane actiuni proprii (0.77% dom capitalul social) 
la un preţ între 1 leu/actiune și 2.5 lei/actiune, pe o 
perioada de 18 luni de la data publicarii in Monitorul 
Oficial a hotararilor AGEA. Actionarii au votat 
componenta noului Consiliu de Administratie pentru 
urmatorii 4 ani, d-nul Horia Ciorcila, presedintele si 
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unul dintre membrii fondatori ai bancii, a fost reales 
in functie impreuna cu alti 4 fosti membrii, in timp 
ce doua locuri au fost ocupate de doi noi membrii, in 
persoana d-nilor Thomas Grasse si Ivo Gueroguiev.

 Biofarm nu va distribui dividende in acest an 

 La ultima AGA/AGEA, acţionarii Biofarm au 
aprobat toate punctele de pe ordinea de zi a AGA și 
AGEA, propuse de Consiliul de Administratie, inclusiv 
situatiile financiare si rapoartele aferente exercitiului 
financiar 2013, bugetul 2014 și modul de repartizare a 
profitului. Actionarii au votat pentru nedistribuirea de 
dividende profitul net urmand sa fie trecut la rezerve. 
De asemenea, actionarii au aprobat un program de 
răscumpărare de până la 10% din capitalul social, la un 
preţ între 0.2 lei/actiune și 0.4 lei/actiune, urmată de o 
reducere a capitalului social cu acţiunile rascumparate. 
Alte elemente aprobate sunt vanzarea activelor care nu 
sunt utilizate în procesul de producţie și achiziţionarea 
de active fixe a căror valoare depășește 20% din 
activele corporale, mai putin creantele, de pana la 36 
milioane lei.

 BRD ar putea acorda credite pentru IMM-uri, 
garantate de stat, in valoare totala de 526 milioane 
lei

 Conform cotidianului „Ziarul Financiar”, 
BRD a început să ofere un nou produs de creditare 
pentru IMM-uri (pentru finantarea capitalului de 
lucru). Conditiile obtinerii unor astfel de credite sunt 
umratoarele: rata dobanzii este variabila (ROBOR 3M 
+ 3.5% p.a.), suma maxima acordata este de 5 milioane 
lei/IMM, durata maxima de creditare este de doi ani, 
cu posibilitate de prelungire de maximum 12 luni. BRD 
a primit de la MFP garantii in valoare de 263 milioane 
lei, ceea ce înseamnă că BRD poate acorda credite in 
valoare totala de 526 milioane lei (50% din creditul 
este garantat de stat prin intermediul Ministerului de 
Finanţe).

 Banca Transilvania negociază obtinerea unei 
linii de credit de la BEI pentru a putea credita IMM-
uri 

 Conform informatiilor prezentate de cotidianul 
„Ziarul Financiar”, Banca Transilvania negociaza în 
prezent obtinerea unei linii de credit de la Banca 
Europeana de Investitii (BEI) in valoare de 150 milioane 
euro. Obtinerea acestui imprumut ar spori capacitatea 
bancii de a acorda credite pentru IMM-uri, în condiţii 
mai bune si pe termene mai mari. 

 Rata creditelor neperformante din sectorul 
bancar romanesc a crescut la 22.3% in luna ianuarie 
2014

 Potrivit datelor publicate de BNR, rata creditelor 
neperformante din sectorul bancar românesc a crescut 
in luna ianuarie 2014 până la 22.31%, cu 0.44 puncte 
procentuale mai mult decat in decembrie si cu 3.62 pp 
peste valoarea din urma cu 12 luni. Aceasta evolutie 
se datoreaza scaderii cu 2% a soldului împrumuturilor 
acordate, această contractie fiind cauzată în principal 
de scaderea cu cca 4.3%, în termeni nominali, a cererii 
de credite in valuta fata de luna anterioara. La sfârșitul 
lunii ianuarie 2014, valoarea creditelor neperformante 
in bilanţurile băncilor se ridica 42 miliarde lei, in timp 
ce valoarea provizioanelor constituite se cifra la 31.7 
miliarde lei .
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II. Evoluţia activelor Fondului Închis 
de investiţii BET-FI Index Invest
 In luna aprilie 2014 nu au avut loc emisiuni sau rascumparari de unitati de fond. Pe fondul deprecierilor 
inregistrate in luna aprilie de actiunile din componenta indicelui BET-FI, valoarea activelor fondului a scazut 
cu 4.55% pana la 9,050,490 lei, fata de 9,482,384 lei la sfarsitul lunii martie. La data de 30.04.2014, structura 
activelor fondului se prezinta astfel: 

 La data de 30.04.2014 valoarea unitara a activului net (VUAN) a FII BET-FI Index Invest este de 
433.3149 lei, in scadere cu 4.56% fata de luna martie. Comparativ cu valoarea initiala de la lansarea fondului 
de 400 lei, valoarea unitara a activului net a FII BET-FI Index Invest inregistreaza o crestere cu 8.33% in timp 
ce in acelasi interval cotatia indicelui BET-FI s-a apreciat cu 4.95%.    

 
 Eroarea de replicare a structurii indicelui determinata prin cumularea erorilor de replicare individuale pentru 
fiecare emitent regasit in cosului indicelui BET-FI a crescut in luna aprilie la 2.8% fata de 1.16% in luna precedenta. Aceasta 
evolutie se datoreaza ajustarii structurii indicelui BET-FI prin scaderea ponderii actiunilor FP dupa trecerea datei de 
inregistrare pana la care investitorii puteau achizitiona actiuni FP pentru a beneficia de distributia sub forma de cash de 
0.05 lei/actiune ca urmare a diminuarii capitalului social. 
 
 Reamintim ca din motive independente de vointa societatii de administrare, valoarea erorii de replicare poate 
inregistra unele abateri datorita intarzierii cu care sunt preluate anumite cotatii alte activelor din portofoliul fondului 
(ex: valoarea unitara a activului net in cazul plasamentelor in fonduri deschise de investitii este certificata de Depozitarul 
fondurilor doar in ziua urmatoare), sau datorita abaterii de pret intre cotatia  unu instrument financiar derivat si valoarea 
activului suport. 

Structura portofoliului FII BET-FI Index Invest la 30.04.2014

Eroarea de replicare  Obiectivele fondului închis de investiţii BET-FI Index Invest 
 
 Scopul constituirii Fondului este exclusiv şi constă în atragerea resurselor financiare disponibile de la 
persoane fizice şi juridice prin intermediul ofertelor publice periodice de unităţi de fond şi investirea acestor 
resurse preponderent în acţiuni care se află în componenţa indicelui BET-FI pe principiul unei corelaţii directe 
cu performanţa acestui indice, a administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform 
normelor A.S.F. şi politicii de investiţii a Fondului. Pentru asigurarea lichidităţii pe termen scurt, Fondul va 
efectua şi plasamente în instrumente ale pieţei monetare lichide.

 Fondul este un fond închis de investiţii din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C.) 
cu politică de investiţii permisivă, care urmăreşte reproducerea directă şi indirectă a indicelui BET-FI, obiec-
tivele Fondului fiind concretizate în creşterea valorii capitalului investit şi obţinerea unor rentabilităţi corelate 
cu performanţa acestui indice.

Evoluţie comparativă de la lansarea Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

 Avantajele oferite de fondul închis de investiţii BET-FI Index Invest

 Prin politica sa de redistribuire a dividendelor încasate către deţinătorii de unităţi de fond FII BET-
FI Index Invest marchează o premieră pe piaţa fondurilor închise de investiţii din România. În mod explicit, 
Fondul va distribui anual dividende în cuantum de cel puţin 70% din valoarea dividendelor încasate de Fond 
în urma plasamentelor în acţiunile care intră în componenţa indicelui BET-FI, fiind respectate atât data de 
înregistrare cât şi data încasării.
 Un alt element de noutate al Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest este ca va da posibilitatea 
investitorilor de a investi/dezinvesti atât în mod direct prin intermediul emisiunilor şi răscumpărărilor 
periodice derulate de către Fond, cât şi prin intermediul bursei odată cu intrarea la tranzacţionare a unităţilor 
de fond pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti în termen de 6 luni de la încheierea 
cu succes a ofertei publice iniţiale. 
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 Prin această caracteristică se minimizează un eventual discount între valoarea unitară a activului net 
şi cotaţia bursieră a unităţii de fond.
 
 Prin intermediul unităţilor de fond ale Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index investitorii vor putea 
să-şi optimizeze portofoliul de instrumente financiare deţinute, să deruleze operaţiuni de hedging sau arbitraj 
sau să profite de un eventual discount între valoarea unitară şi cotaţia bursieră.

 Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achiziţionarea unităţilor de fond ale Fondului Închis 
de Investiţii BET-FI Index reprezintă o modalitate de investiţie mai puţin costisitoare în scopul obţinerii unei 
performanţe sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI.

 Nu în ultimul rând, Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index este un instrument cheie pentru lansarea 
unor produse structurate şi derivate financiare cu activ suport indicele BET-FI, contribuind la creşterea 
lichidităţii titlurilor regăsite în coşului acestuia.
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III. Evoluţia indicelui BET-FI în ultima 
lună
• Pentru a II-a luna consecutiv, indicele BET-FI a inregistrat o depreciere semnificativa de peste 6.9%, in 
special, datorita evolutiei puternic negative a actiunilor FP si a actiunilor SIF4.
• Dupa ce cu o luna in urma au suferit cea mai ampla scadere (-17%), in luna aprilie a venit randul 
actiunilor SIF3 sa supraperformeze in raport cu celelate actiuni din cosul indicelui BET-FI inregistrand o 
scadere de doar 1.1%.
• Pe fondul renuntarii la acordarea de dividende sub forma de numerar, actiunile SIF4 au suferit cea mai 
ampla scadere in luna aprilie de cca 12%. 
• Incertitudinea cu privire la modul de repartizare a profitului obtinut in 2013, avand in vedere ca 
in AGA din 29 aprilie actionarii n-au reusit sa cada de acord cu privire la valoarea dividendelor, a facut ca 
actiunile SIF5 sa cada in disgratia investitorilor si sa inchida pe rosu luna aprilie cu o scadere de 7.2%.
•	 In ton cu tendinta generala manifestata la nivelul sectorului financiar, actiunile SIF1 si SIF2 au inregistrat 
noi scaderi in aprilie insa amplitudinea deprecierilor a fost usor mai moderata.

 Actiunile SIF5 au inregistrat cea mai mare crestere de pret in ultimele 12 luni, respectiv intervalul mai 2013 
– aprilie 2014, de 34.7%, fiind urmate de actiunile FP cu o crestere de pret de 20.3% in acelasi interval. Actiunile 
SIF3 au subperformat cel mai puternic in aceasta perioada pierzand 20.7% din valoare. 

 Din perspectiva rentabilitatii totale, ce masoara atat castigurile de capital din cresterea pretului cat si 
randamentul din dividendele incasate, actiunile SIF5 se plaseaza in top cu o rentabilitate de 34.7%, fiind urmate 
de actiunile FP cu o rentabilitate de 28.2%. La polul opus se afla actiunile SIF3 si SIF4 care au generat pierderi 
investitorilor in ultimele 12 luni. O sinteza a acestor evolutii este prezentata in situatia de mai jos:

Evoluţia indicelui BET-
FI în luna 

aprilie 2014

Performanţa în ultimele 12 luni

Evoluţia rentabilităţii 
totale în ultimele 12 

luni
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Sezonalitatea lunară a preţurilor

 
 Din punct de vedere 
statistic, luna mai este cea mai 
nefavorabila perioada dintr-un an 
calendaristic si este caracterizata 
de evolutii predominat negative, 
in ultimii 10 ani indicele BET-FI a 
inregistrat aprecieri in doar 45% 
din cazuri, performanta medie per 
ansamblul lunii fiind de -5.5% iar 
valoarea mediana este de -0.7%. 
 Totusi, in acest an situatia 
este putin diferita fata de anii 
precedenti in contextul in care 
cotatiile actiunilor din cosul 
indicelui BET-FI nu vor mai fi 
influentate de trecerea datelor 
de inregistrare pentru dividende 
asa cum se intampla de obicei in 
trecut. 
 

 Evolutiile slabe din 
luna ianuarie, si chiar aprilie, 
in discordanta cu sezonalitatea 
afisata in trecut ne determina 
sa consideram 2014 ca fiind un 
an atipic, astfel ca nu ar fi deloc 
surprinzator ca si in luna mai 
evolutia indicelui BET-FI sa iasa din 
tipare.  

Evoluţia medie lunară pentru indicele BET-FI în ultimii 10 ani
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IV. DAte fundamentale ale emitenţilor 
din indicele BET-FI

1. Structura activelor administrate

FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Aprilie 2014

Expunere sectorială a portofoliului de acţiuni

SIF 1 SIF 4

SIF 2 SIF 5

SIF 3 FP
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2. Elemente legate de venituri şi profit

 Evoluția rezultatelor în trimestrul IV

 In trimestrul al IV-lea, SIF1, SIF4, SIF5 si Fondul Proprietatea, au raportat profituri in crestere fata 
de perioada similara din 2012, in vreme ce SIF2 si SIF3 au inregistrat pierderi in ultimul trimestru. La SIF 
Banat Crisana, SIF Moldova si SIF Oltenia peste 90% din veniturile obtinute in trimestrul al IV-lea au provenit 
din vanzarea unor pachete de actiuni listate in vreme ce in cazul SIF Transilvania ponderea veniturilor din 
vanzarea de active financiare a fost de doar 57.7%. Spre deosebire de trimestrele anterioare, si in cazul 
Fondului Proprietatea cea mai mare pondere din venituri (84.1%) provine din vanzarea de actiuni din 
portofoliu (vanzarea pachetului de 15% din TGN).       
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 Evoluția rezultatelor în anul 2013

 La toate cele 5 SIF-uri peste doua treimi din veniturile inregistrate in anul 2013 au fost generate de 
vanzarea de active financiare. Profitul obtinut de FP se datoreaza in proportie de 50% dividendelor incasate, 
in vreme ce dintre cele 5 societati de investitii financiare SIF1 are cea mai echilibrata structura de venituri, 
12.9% venituri din dividende si cca 69.8% venituri din vanzari de active.  Toate cele 6 fonduri inchise au 
inregistrat o marja a profitului operational de peste 37%, SIF4 si SIF1 fiind fruntase in acest top cu o marja de 
65.1%, respectiv 64%.
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 Evoluție anuală 2013 vs. 2012

 Din perspectiva profiturilor realizate in anul 2013, doar SIF4 (+3%), FP (+20.3%) si, in special, SIF5 
(+47.1%) au inregistrat o performanta superioara celei din anul precedent, in timp ce SIF2 (-33.7%), SIF1 
(-20.3%) si SIF3 (-10.7%) au obtinut profituri mai mici decat in 2012. 

 Dintre cele 5 SIF-uri, SIF Transilvania si-a mentinut pozitia fruntasa la capitolul profit, pentru al II-lea 
an la rand. Comparativ cu anul precedent, dinamica favorabila a profiturilor obtinute de SIF Oltenia si Fondul 
Proprietatea a fost sustinuta in mod semnificativ de vanzarile de actiuni din portfololiu.
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V. Repere de evaluare

 VUAN oficial (lei/acţiune)

 Evoluţie P/VUAN oficial

 Evoluţie VUAN oficial

 Evoluţie discount în ultimele 12 luni

•   In continuare actiunile SIF1 se tranzactioneaza la cel mai mare discount dintre toate cele 6 actiuni din cosul indicelui 

BET-FI.

•  Dintre toate componentele indicelui BET-FI actiunile SIF5 se tranzactioneaza la cel mai redus discount (30%), 

urmate de actiunile FP (36%) si SIF4 (42%).

•  Valori peste medie ale discountului intre pretul de tranzactionare si valoarea activului net pot fi observate la trei 

dintre cele 5 societati de investitii financiare (SIF1, SIF3 si SIF2).

1. Evoluţia VUAN-nului oficial şi a discountului de tranzacţionare

2. Indicatori fundamentali

 Actiunile celor 5 SIF-uri se tranzactioneaza in prezent la un discount mediu de 44% fata de un discount 
de 34.9% in cazul actiunilor FP. Acest discount este in medie cu 10.4% mai mare fata de discountul mediu la 
care SIF-urile s-au tranzactionat in ultimii 5 ani, dar cu 19.4% mai redus fata de discountul mediu din ultimii 
10 ani.  Dintre cele 5 SIFuri, SIF5 se tranzactioneaza la cel mai mic discount (33.5%) in timp ce SIF1 ramane cel 
mai subevaluat, in termeni relativi, cu un discount de 60%. 

 Cu exceptia SIF2 (-0.8%), celelalte SIF-uri si Fondul Proprietatea au inregistrat cresteri ale valorii 
activului net (VUAN) in luna aprilie, cele mai pronuntate aprecieri ale VUAN-ului fiind inregistrate de SIF5 si 
SIF4 (+5.1%, respectiv +2.9%) in timp ce SIF1 a inregistrat o crestere marginala a VUAN-ului de doar 0.11%. 
Raportat la situatia din urma cu 12 luni (la 30.apr.2013), SIF1, 2 si 5 inregistreaza cresteri ale VUAN-ului  in 
timp ce SIF3 si SIF4 scaderi ale VUAN-ului de peste 5%, aceasta evolutie fiind cauzata de lichidarea aproape 
intergrala a participatiilor la Erste Bank si distribuirea de dividende foarte mari in anul precedent.  

 SIF Muntenia a fost cea mai profitabila societate de investiţii financiare in luna aprilie, cu un profit de 
86.6 milioane de lei, fiind urmata de SIF Oltenia cu un castig de 9.3 milioane de lei. In schimb, SIF Moldova 
a incheiat luna aprilie cu o pierdere de 9.7 milioane lei. Pe fondul inregistrarii unor creante (dividende de 
incasat) Fondul Proprietatea a inregistrat un profit net de 27.4 milioane lei in aprilie. 

 Dupa primele 4 luni ale anului, SIF4 si SIF2 si-au depasit deja profiturile bugetate (cu peste 184% in 
cazul SIF4 si 7% in cazul SIF2), SIF1 si-a realizat cca 76% din profitul net bugetat in timp ce SIF3 si SIF5 au 
inregistrat performante ceva mai modeste, gradul de realizare a profiturilor bugetate pentru 2014 fiind de 
4.4% in cazul SIF3, si respectiv 18% in cazul SIF5.
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VI. Anexă - Repere grafice
Indicele BET-FI - daily (octombrie 2010 - prezent)

Nivele suport
   S1: 28.000 pct
   S2: 27.500 pct
   S3: 26.300 pct

Nivele de rezistenţă
   R1: 29.000 pct
   R2: 30.000 pct
   R3: 32.160 pct

Medii mobile
 MMS(50): 28.000 pct
 MMS(200): 28.500 pct

Indicatori de moment
Semnal MACD: pozitiv
Indicatori de presiune
RSI: neutru 
(aproape de 
supracumpărare)
MFI: neutru

Termen scurt
(1-3 luni)

Termen mediu
(3-12 luni)

Termen lung
(>12 luni)

Neutru Neutru Ascendent

Ascendent
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