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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 -5,86% 2,02% 8,30% 9,55% n.a 9,02% 

 
 
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 -1.95 

Volatilitate 3.   4.33% 

VAR  5.   7.12% 

MAX Drawdown  10.76% 
 

  
  

Alexandru Ilisie (Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA)  
După scăderile semnificative înregistrate în luna decembrie, noul an a 
adus creşteri importante atât pentru pieţele dezvoltate, cât şi pentru 
cele emergente. Astfel, indicele Dow Jones şi S&P 500 au înregistrat 
creşteri de peste 7%, creşteri semnificative fiind înregistrate şi de 
indicele Eurostoxx 600,6.23% cât şi de indicele japonez Topix, 4.91%. 
Indicele MSCI Emerging Market s-a apreciat cu 8.71%, iar cel al 
pieţelor de frontieră MSC FM cu 4.75%. Cu toate că volatilitatea s-a 
redus semnificativ faţă de luna decembrie, uncia de aur şi-a continuat 
aprecierea, crescând cu 3.02% faţă de sfârşitul anului trecut. O 
revenire puternică s-a putut observa şi pe preţul barilului de petrol care 
a crescut cu 17.65% după ce în ultima lună a anului trecut acesta se 
deprecia cu peste 11%. Revenind la pieţele regionale, cu excepţia 
României şi a Bulgariei, toate celelalte pieţe au înregistrat creşteri, 
remarcându-se bursa austriacă cu un câştig de 8.73%. Creşterile pe 
pieţele financiare au fost date de către FED prin declaraţiile făcute de 
preşedintele sau, Jerome Powell. Acesta a susţinut că FED va avea 
răbdare în a ridica dobânzile în viitor şi lăsând de inţeles că va 
reacţiona la schimbările din economie.  
De asemenea, s-a putut observa o îmbunătăţire a relaţiilor dintre China  

şi Casa Alba. Cu toate acestea, datele macroeconomice recente 
continuă să trimita semnale mixte despre perspectivele economiei 
globale. Datele economice şi semnalele transmise de piaţă la 
finalul anului 2018 sugereau că piaţa americană se află pe final de 
ciclu economic. În plus, în ultimele trei dăţi când FED a suspendat 
ciclul de ridicare a dobânzilor a urmat o recesiune. În Europa, 
Banca Centrală Europeană a făcut referire la caracterul neaşteptat 
al persistenţei factorilor care au contribuit la încetinirea ritmului de 
creştere de asemenea a susţinut că riscurile legate de 
perspectivele de creştere ale zonei euro au scăzut. Ţinând cont 
de acestea, am fost continuat să fim precauţi în alocarea 
investiţiilor înspre acţiuni păstrând ponderea acestora 
asemănătoare cu cea de la sfârşitul lunii trecute. Aproximativ 20% 
din activele fondului, denominate în EUR, nu au fost acoperite faţă 
de RON , această poziţie contribuind la performanţa fondului în 
luna ianuarie. Această sumă a fost investită pe parcursul lunii 
trecute în obligaţiuni emise de statul German (Bund) la 10 ani, 
evoluţia acestora contribuind de asemenea la performanţa totală. 

*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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