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Informații despre fond* Evoluția fondului* începând cu 2015 

 

ISIN     ROFDIN000275   

Denominare   RON 

Data lansării   19.11.2015 

Activ net        21,930,112  

Unități de fond          1,960,785  

VUAN     11.1844 

Investitori   389 
 

 

 
 

Randamentul fondului* Randamente anuale ale fondului* 
 

  
6 luni 1 an 

în 
2017 

3 ani 5 ani 
De la 

lansare 

Randam.  
Perioada 

3.61
% 

10.22
% 3.61% n.a n.a 11.84% 

 
Fond lansat in 19/11/2015. 
Pentru anul 2015 perioada este nerelevanta pentru comparatie 

Profilul investitorului 

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu. Perioada de investiție minimă recomandată este de 3-5 ani. 
 

 
Beneficiile investiției tale în programul Groupama Balance 

 Rentabilitate: fondul își propune să obțină creșterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultând 
astfel un raport cât mai eficient între randamentele potențiale și riscul asumat. 

 Dinamic și diversificat: fondul are o alocare diversificată a portofoliului în vederea dispersiei riscului și maximizării randamentelor 
potențiale. 

 Plus: acumulezi zilnic performanță reflectată în valoarea unitară a activului net. 

 Flexibilitate: Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare. În plus, acumulezi zilnic performanță reflectată în 
valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute. 

 Lichiditate: tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomandată pentru deținerea unităților 
de fond este de 3-5 ani. 

 Zero cominioane la subscriere și la răscumpărare, după primii 2 ani. 
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Top dețineri din portofoliu  
 

  Expunere pe actiuni % 

1 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 1.75% 

2 Allianz SE ALV GY 1.32% 

3 
WUESTENROT & 
WUERTTEMBERGISCHE AG WUW GY 1.29% 

4 SHIRE  SHP LN 1.20% 

5 Alphabet GOOG US 1.14% 

6 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SSUN GY 1.10% 

7 
BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A. BRD 1.10% 

8 Bayer AG BAY GY 1.09% 

9 CITI GROUP INC C US 1.08% 

10 MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOL HB 1.07% 

  TOTAL   12.13% 
 

 

  Expunere pe obligatiuni % 

1 Romania ROMANI 3 ⅞ 10/29/35 4.45% 
2 Romania ROMANI 3 ⅝ 04/24/24 2.37% 
3 Romania ROMANI 2 ⅞ 10/28/24 2.29% 

4 MACEDONIA 
MACEDO 3.975 
07/24/21 2.24% 

5 Romania ROMANI 2 ¾ 10/29/25 2.24% 
6 Vrancart VNC 24 2.15% 
7 CROATIA CROATI 3 03/20/27 2.12% 
8 Romania ROMANI 2 ⅜ 04/19/27 2.07% 

9 
GLOBALWORTH 
REAL ESTATE GWILN 2 ⅞ 06/20/22 2.07% 

10 OTP BANK NYRT OTPHB Float PERP 1.99% 

  TOTAL   24.00% 
 

Diversificare sectorială a portofoliului de acțiuni Caracteristicile fondului* și structura de portofoliu 
 

 

Sharp ratio 2.48 

Volatilitate 3.21% 

VAR 5.27% 

MAX Drawdown  1.45% 
 

 

Alexandru Ilisie (Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA) și Dragos Manolescu (Director General Adjunct, OTP 
Asset Management Romania SAI SA) 
“In luna iunie Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală a SUA au 
fost în prim plan. Discursul lui Mario Draghi a fost interpretat ca fiind 
pozitiv pentru evoluția economiei europene și au crescut așteptările de 
normalizare treptată a politicilor monetare din partea BCE cu efect negativ 
asupra obligațiunilor denominate în EUR.  
 
Odată cu ECB și Banca Angliei a evidențiat posibilitatea eliminării 
diferitelor forme de stimulare monetară. Federal Reserve (Banca Centrală 
a SUA) a crescut dobânda de referință cu 0.25% cu impact negativ 
asupra obligațiunilor denominate în USD, reafirmând angajamentul de a 
ridica în continuare dobânzile odată cu întărirea pieței muncii.  
 
La nivel local, pe fondul măsurilor fiscale preconizate a fi implementate în 
Romania conform noului program de guvernare, activele românești au 
înregistrat corecții de preț iar în perioada următoare ne așteptăm la 
episoade noi de volatilitate.  

Prețurile obligațiunilor de stat românești denominate în RON, EUR 
și USD au avut o evoluție ușor negativă în luna iunie. Bursele 
internaționale de acțiuni au înregistrat evoluții mixte în luna Iunie, cu 
creșteri în SUA și Asia și scăderi în Europa. Atât prețul aurului cât și 
cel al petrolului au înregistrat evoluții negative, cel din urmă 
depreciindu-se cu peste 5%. Revenind la bursele regionale, acestea 
au avut o evoluție mixtă cu creșteri în Ungaria și Polonia și scăderi 
în celelate țări. Dintre acestea, bursa de la București a înregistrat cea 
mai abrupta scădere de 7.92% pentru indicele BET-TR. 
 
În aceste condiții am redus expunerea pe acțiuni de la 41.59% la 
sfârșitul lunii mai, la 28.74% la sfârsitul lunii iunie, în principal prin 
vânzarea de acțiuni listate pe bursa locală. De asemenea, am redus 
expunerea și pe fondurile de acțiuni, de la 4.27% la 1.45%. Odată cu 
aceste vânzări, am mărit expunerea pe obligațiuni corporative 
denominate în EUR prin achiziția de obligațiuni emise de 
Globalworth – dezvoltator imobiliar pe piața locală de birouri.” 

*Fondul care stă la baza progamului de investiții Groupama Balance. 

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. Nu reprezintă o ofertă de a cumpara 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 Comerciala Romana SA. .Sursa: OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A 
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