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Informații despre fond* Evoluția fondului* începând cu 2015 

 
 

 
  

 

 
Randamentul fondului* Randamente anuale ale fondului* 

 
      

 6 luni În 2018 1 an 3 ani 5 
ani 

De la 
lansare 

Randam. 
Perioada -7,02% -8,45% -8,45% 6,87% n.a 6,86% 

 
 
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 -2.16 

Volatilitate 3.   4.37% 

VAR  5.   7.19% 

MAX Drawdown  10.76% 
 

  
  

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 înregistrat 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 frontieră 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. Portofoliul fondului a avut 
de suferit în principal datorită expunerii pe SUA, unde am asistat la o 
scădere drastică a sentimentului în rândul investitorilor, acesta 
înrăutăţire ducând la vânzări programate exagerate. 

Fiecare sector din indicele american S&P 500% a înregistrat 
scăderi. De asemnea, în rândul investitorilor a apărut întrebarea 
dacă nu ne aflăm în ultima faza a ciclului de creştere sau deja 
am trecut de ea. O contribuţie negativă a avut şi deţinerea în 
companii europene care s-au depreciat semnificativ. La mijlocul 
lunii decembrie am eliminat expunerea pe acţiunile 
Nuclearelectrica, ceea ce a făcut ca la momentul apariţiei ştirii 
legate de OUG privind introducerea unor taxe, deţinerile erau 
minimale. Pentru a scădea volatilitatea fondului am decis să 
scădem expunerea pe companiile producătoare de 
semiconductori şi din sectorul financiar american. Astfel, la 
sfârşitul lunii decembrie expunerea pe acţiuni se situa la 17.57% 
comparativ cu 33.83% la sfârşitul lunii noiembrie. De asemenea, 
am redus şi ponderea obligaţiunilor corporative la sub 30%. 
Ţinând cont de situaţia imprevizibilă din România am decis să nu 
mai acoperim în totalitate poziţia pe EUR. 

*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 
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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