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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 -2,96% -0,52% 1,72% 30,74% 50,48% 10,22% 

 
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     11.38 

P/B     1.38 

VAR     32.71% 
 

Alexandru Ilisie, Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA 
Luna octombrie a venit cu volatilitate ridicată pe toate pieţele financiare, cu 
scăderi de peste 5% pentru indicii DOW Jones şi S&P500 şi de peste 6% 
pentru indicii DAX şi CAC. Trendul ascendent al petrolului s-a oprit luna 
trecută, acesta depreciindu-se cu peste 10% faţă de sfârşitul lunii 
septembrie.  
În acelaşi timp, uncia de aur s-a apreciat cu peste 2% în urma panicii 
create pe pieţe, aurul fiind considerat un activ de refugiu în vremuri tulburi. 
Banca Centrală Europeană a fost foarte eficientă în comunicare. La 
conferinţa de presă din 25 octombrie a asigurat actorii din pieţele 
financiare că planul de a înceta programul de răscumpărări de obligaţiuni 
(QE) la finalul anului 2018 rămâne în picioare. De asemenea, dobânda de 
referinţă rămâne la nivelul actual (-0.40%) până în vara anului 2019. 
ECB a identificat ca risc idiosincratic problema bugetului Italiei precum şi 
repercursiunile asupra obligaţiunilor italiene. Toată atenţia este îndreptată 
către alegerile parţiale din SUA (pentru Congres) şi  

de cum rezultatul alegerilor poate influenţa pieţele financiare 
precum şi politica viitoare a administraţiei Trump.În momentul de 
faţă republicanii lui Trump controlează ambele camere ale 
Congresului, iar pierderea controlului într-una dintre Camere 
poate aduce modificări în agenda administraţiei Trump, aceasta 
fiind nevoită să negocieze cu democraţii.  
La fel ca şi pe pieţele internaţionale, bursele regionale au 
înregistrat scăderi cuprinse între -0.04%  (Bursa din Ungaria) şi 
-6.21% (Bursa din Polonia). Indicii Bursei de Valori Bucureşti au 
făcut notă discordantă înregistrând evoluţii pozitive pentru toţi 
indicii cu excepţia indicelui companiilor de investiţii financiare şi 
al Fondului Proprietatea. Creşterea de pe indicii Bursei s-a 
datorat aprecierii cu peste 7% a acţiunilor OMV Petrom. 
Comparativ cu luna trecută nu am adus modificări importante 
portofoliul de acţiuni, dar datorită unor răscumpărări ponderea 
totală a acţiunilor a crescut la 83.2%. 

*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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