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Randamentul fondului* Randamente anuale ale fondului* 

 
      

 6 luni În 2019 1 an 3 ani 5 ani De la 
lansare 

Randam. 
Perioada 2,17% 5,09% -4,35% 12,36% n.a 12,30% 

 
 
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. 
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Top dețineri din portofoliu Diversificare sectorială a portofoliului de acțiuni 

 

 
 

 

Structura de portofoliu Caracteristicile fondului*  

 

 

Caracteristicile fondului  

Sharp ratio -1.37 

Volatilitate 3.   4.22% 

VAR  5.   6.93% 

MAX Drawdown  10.76% 
 

  
  

Alexandru Ilisie (Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA)  
Evoluția bună, pentru indicii internaționali de acțiuni, a continuat și în 
prima lună a celui de-al doilea trimestru, continuând seria bună 
înregistrată în primul trimestru. Creșterile din acest an au fost 
conduse de politicile relaxate ale băncilor centrale, de revenirea 
optimismului privind creșterea economică din China precum și 
datorită așteptărilor privind o finalizare a negocierilor dintre SUA și 
China. De asemenea, creșterile din luna Aprilie au fost susținute de 
rezultatele bune pe primul trimestru înregistrate de companiile 
internaționale, rezultatele depășind așteptările, aceasta după ce în 
prima parte a anului companiile și-au revizuit în scădere veniturile. 
Indicele american S&P 500 s-a apreciat cu 3.93%, indicele Topix cu 
1.65%, creșteri însemnate fiind înregistrate și de indicele Eurostoxx 
600 care a crescut cu 3.23%. Creșteri semnificative au fost 
înregistrate și de indicele DAX și CAC 40 de 7.1% respectiv 4.41%. În 
timp ce indicele piețelor de frontieră s-a depreciat cu 1.09% cel al 
piețelor emergente a crescut cu 2%. Prețul barilului de petrol și-a 
continuat creșterea în cea de-a patra lună a anului apreciindu-se cu 
peste 6%. Pe fondul creșterilor activelor cu risc, prețul unciei de aur 
s-a depreciat cu 0.68% în luna aprilie. Revenind la bursele regionale 
acestea au avut o evoluție mixtă cu scăderi pentru bursele din Cehia  
 

și Bulgaria și creșteri pentru cele din Ungaria, Polonia și 
Austria.Dintre bursele regionale s-a remarcat bursa din Austria 
care s-a apreciat cu aproape 6%. În Aprilie, Banca Centrală 
Europeană (BCE) a lăsat ratele dobânzilor neschimbate, după 
cum era de așteptat. BCE se așteaptă ca ratele să rămână la 
nivelurile actuale, cel puțin până la sfârșitul anului 2019. Noua 
serie de operațiuni de refinanțare pe termen lung (TLTRO), 
anunțată de BCE în martie, va contribui la protejarea condițiilor 
favorabile de creditare bancară. Acest lucru va fi crucial pentru 
băncile italiene și spaniole, care sunt cei mai mari debitori ai 
TLTRO-II existent. Creșterea economică din Italia pe primul 
trimestru a surpins piețele ceea ce a făcut ca obligațiunile 
suverane să supraperformeze compartiv cu bund-ul German. 
Această evoluție a fost sustinută și de păstrarea ratingului Italiei 
de către S&P la BBB cu perspectivă negativă. Pe fondul creșterii 
barilului de petrol în cursul lunii aprile am achiziționat acțiuni OMV, 
compania putând beneficia de pe urma portofoliul diversificat pe 
partea de upstream. De asemenea, am marcat parțial câștigul 
înregistrat pe titlurile emise de România în euro cu maturitate 
2026. Pe restul claselor de active nu am adus modificări față de 
luna precedentă. 

*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 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 
nformații 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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