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Analiză VUAN – SIF-uri și FP
VUAN - SIF-uri și FP

FP
SIF1
SIF2
SIF3
SIF4
SIF5

31.12.2018
1.4095
4.3067
1.7413
0.4517
1.6078
3.1686

31.12.2019
1.7339
5.2946
2.2397
0.5818
2.0320
4.0311

Variație
VUAN(%)
23.0%
22.9%
28.6%
28.8%
26.4%
27.2%

Preț 15.01.2020
1.2550
2.8300
1.6900
0.4010
0.8740
2.7100

Discount(%)
27.6%
46.5%
24.5%
31.1%
57.0%
32.8%

Evolutie
preț 3 luni
5.5%
18.4%
22.0%
36.9%
21.7%
24.3%

În ultimele 3 luni, societățile din BET-FI au avut o evoluție medie a prețului de 21,5%
SIF-urile au avut creșteri spectaculoase în ultimele 3 luni, încurajate de scoaterea pragului minim de deținere de 5%.
Alt argument ar putea fi și evoluția rezultatelor financiare foarte bune ale acestora, care la rândul lor au fost
influențate de creșterea cotațiilor de pe Bursa de Valori București și dividendele acordate de către ele. Acestea (SIFurile) au avut o evoluție medie a prețului de 24,7% în intervalul de timp analizat. FP-ul a avut o evoluție bună a
prețului în ultimele 3 luni, însă modestă comparativ cu celălalte societăți din incinta indicelui mai sus precizat, deși a
avut rezultate cu mult în creștere, acest lucru fiind și un “indiciu” asupra valorii dividendului destul de ridicat pe care
ar putea să îl ofere, și al randamentului dividendului, bineînțeles.
Variația medie a VUAN este de 26,2%
Anul 2019 a fost unul foarte bun pentru cele cinci SIF-uri, respectiv Fondul Proprietatea, care au avut o creștere
medie a Valorii Unitare al Activului Net (VUAN) de 26,2%. Aceste creșteri se datorează pe de o parte evoluției foarte
bune pe care companiile cotate pe Bursa de Valori București au avut-o anul trecut, iar pe de alta parte datorita valorii
ridicate a dividendelor distribuite, lucru obișnuit deja pieței noastre de capital, care recompensează investitorii cu
randamente ale dividendelor foarte atractive. Toate cele șase societăți analizate au avut evoluții cât de cât apropiate
între ele din punct de vedere a evoluției VUAN (31 decembrie 2019, comparativ cu 31 decembrie 2018).
Valoarea medie a discount-urilor la data de 15.01.2020 este de 36,6%
Cele mai mari discount-uri le au SIF4 și SIF5, singurele societăți care în 2019 nu au acordat dividende acționarilor
(acesta probabil fiind și motivul pentru care nu au reușit să se aproprie atât de mult de VUAN). Cele mai mici
discount-uri le au SIF2 și FP (cea din urmă având o creștere semnificativă a rezultatului exercițiului în 2019 – 3,12
mld. lei în 2019 comparativ cu 1,32 mld. lei în 2018, reprezentând o creștere de 136,4%). În cazul FP, trebuie luat în
calcul și obiectivul administratorului fondului, respectiv de a reduce cât mai mult posibil discount-ul, până la un
procent de cel mult 15% (în prezent fiind de 27,6%).
Rezultatele financiare bune realizate de societățile prezente în BET-FI, împreună cu scoaterea pragului maxim de
deținere de 5% pentru Societățile de Investiții Financiare, probabil vor influența în mod pozitiv prețul, și în același
timp va duce la reducerea discount-urilor celor cinci SIF-uri. În plus, merită punctat și faptul că în anul 2020,
societățile analizate ar putea oferi dividende mult mai atractive comparativ cu anii trecuți, și în același timp, ar
beneficia de o mai mare atenție din partea investitorilor.
SIF-urile rămân în continuare în atenția investitorilor, iar scoaterea pragului minim de deținere se dovedește a fi o
nouă etapă în existența acestora. Cu probabilitatea acordării unor randamente ale dividendelor puțin diferite (luând
în calcul anii anteriori), este important de urmărit și evoluția pieței românești, care va influența pe viitor rezultatele
financiare ale acestora.
Amintim faptul că BET-FI a înregistrat o creștere de 37,3% în anul 2019, peste cel al indicelui BET de 35,1% .
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DISCLAIMER
Continutul rapoartelor de analiza tehnica si fundamentala, realizate in numele SSIF Goldring SA, au numai scop informativ si nu va fi
considerat o recomandare de investitii sau o oferta de a cumpara, a vinde sau a schimba nici un fel de instrumente financiare in
conformitate cu legile pietelor de capital din Romania sau cu cele ale altor state. In luarea deciziei de a investi in actiunile prezentate,
investitorii trebuie sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv a avantajelor si riscurilor implicate. Goldring si angajatii sai pot detine valori
mobiliare prezentate in acest raport si/sau avea raporturi contractuale cu emitentii prezentati in raport.
Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luata dupa consultarea mai multor surse de informare diferite. Investitorii sunt anuntati
ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in valori
mobiliare este caracterizata prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.
Goldring si angajatii sai nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau direct de la
emitenti, sau pentru efectele netransmiterii de catre emitenti a informatiilor solicitate acestora.
Analizele, comentariile si opiniile exprimate prin intermediul rapoartelor de analiza, reprezinta punctul de vedere al autorilor acestora si
nu implica in nici un fel raspunderea SSIF Goldring SA. Preluarea informatiilor din rapoarte, este permisa cu conditia obligatorie a
prezentarii Goldring drept sursa a informatiilor preluate. Pentru informatii suplimentare despre Goldring, serviciile oferite sau piata de
capital din Romania vizitati www.goldring.ro.
Rapoartele sunt intocmite de catre departamentul de analiza, strategie si investitii, SSIF Goldring SA, telefon +4 0365801 838, 0365 801
839, e-mail goldring@goldring.ro
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