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Randamentul fondului* Randamente anuale vs. Benchmark 

 
 

 6 luni în 
2018 

1 an 3 ani 5 ani De la 
lansare 

Randam. 
Perioada -6,27% -7,76% -7,76% 20,20% 30,58% 2,20% 

 
Profil investitori 

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani. 

 
 
Beneficiile investiției tale în programul Groupama Avance 

 Potențial: Datorită portofoliului diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare din economie cu potențial de creștere(energie, 
utilități, bănci, financiar, farmaceutic, etc.) Fondul captează potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România. 

 Diversificare și dispersie a riscului: Acces la un portofoliu diversificat de active și dispersie eficientă a riscului datorită politicii de investiții 
a fondului. 

 Accesibilitate: Acces la un portofoliu de acțiuni cu o sumă mai mică decât tranzacționarea directă la Bursa de Valori București. 

 Lichiditate: tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomnadată pentru deținerea unităților de 
fond este de minim 3 ani. 
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Top 10 acțiuni din portofoliu Diversificarea sectorială a portofoliului 

 

 

 
  
Structura de portofoliu Caracteristicile fondului*  

 
 

 

Caracteristicile fondului   

P/E     8.28 

P/B     1.1 

VAR     35.03% 
 

Alexandru Ilisie, Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA 
Volatilitatea a continuat în luna decembrie pe pieţele internaţionale de acţiuni, 
astfel principalii indici bursieri au inregistrat evoluţii puternic negative. Indicii 
Dow Jones şi S&P 500 au înregistrat scăderi de peste 8%, în Europa s-a 
remarcat indicele DAX care s-a depreciat cu peste 6% fiind una dintre cele 
mai mari scăderi înregistrate de o piaţă dezvoltată europeană. Ce s-a putut 
observa în luna decembrie a fost faptul că indicii pieţelor dezvoltate au 
înregistrat scăderi mai mari decât pieţele emergente şi cele de frontiera de 
2.92%, respectiv 2.96%. Pe fondul volatilităţii ridicate uncia de aur s-a apreciat 
cu peste 5% în timp ce barilul de petrol s-a depreciat cu 11%, după ce în luna 
noiembrie a înregistrat o scădere de peste 20%.  
Revenind la bursele regionale şi acestea au avut o evoluţie negativă, însă 
amplitudinea scăderilor a fost mai redusă. Bursa locală a avut o evoluţie uşor 
descendentă în prima parte a lunii decembrie, însă o dată cu declaraţia 
ministrului de finanţe, privind introducerea unor noi taxe pe activele bancare, 
pe cifra de afaceri a companiilor de utilităţi, telecom şi plafonarea preţului la 
gaze, aceasta a înregistrat pe data de 19 decembrie cea mai mare scădere 
din ultimii 10 ani. Scăderea din luna decembrie a anulat creşterea înregistrată 
de bursa locala din ultimii doi ani. Tot atunci s-a prezentat varianta majorării 
cerinţelor de capital pentru administratorii fondurilor private obligatorii de 
pensii, cât ţi posibilitatea contribuabililor de a se muta în pilonul I de pensii.  

Forma iniţială prezentată de ministrul de finanţe a creat confuzie 
şi nervozitate în piaţă, însă după aprobarea ordonanţei de 
urgenţă investitorii din piaţă au reacţionat pozitiv. Reacţia 
pozitivă a fost cauzată de faptul că, în cazul băncilor taxa finală 
a fost redusă de 3 ori faţă de varianta iniţială, cu toate acestea, 
în cazul companiilor de utilităţi, energie şi telecom, s-a păstrat 
varianta iniţială. Varianta finală nu specifica dacă taxa pe 
activele bancare se va aplica trimestrial sau anual, astfel în 
momentul de faţă, acesta fiind un risc major.  
Ţinând cont de aceste modificări şi până la o clarificare a lor am 
decis să reducem semnificativ expunerea pe acţiunile 
româneşti, astfel am eliminat complet din portfoliul fondului 
acţiunile Băncii Transilvania şi BRD-GSG fiind sub-expuşi pe 
acestea faţă de benchmark. De asemenea, am redus şi 
expunerea pe companiile energetice, însă am introdus o nouă 
companie, respectiv acţiunile Alro. La sfârşitul anului expunerea 
totală pe acţiuni s-a situat la 67% intenţionând să rămânem 
subexpuşi în perioada următoare până la clarificări 
suplimentare. 

*Fondul care stă la baza programului de investiții Groupama Avance. 

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. Nu reprezintă o ofertă de a cumpăra sau răscumpăra unități de 
fond. Citiți prospectul de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI) înainte de a investi în acest fond. Performanțele anterioare 
ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Prospectul de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI), precum și 
informații complete găsiți pe site-ul www.otpfonduri.ro. Prospectul programului investițional precum și evoluția acestuia se regăsesc pe site-ul 
www.groupama.ro.  Depozitar: Banca Comercială Română SA. Sursa: OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A 
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