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Informații despre fond* Evoluția fondului* începând cu 2015 

 
 

   

 

 
Randamentul fondului* Randamente anuale ale fondului* 

 
      

 6 luni In 2018 1 an 3 ani 5 ani De la 
lansare 

Randam. 
Perioada 

-0,49% -1,12% 1,41% n.a n.a 15,42% 

 
 
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. 

 Suma minimă de investit de doar 300 RON.  
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Top dețineri din portofoliu Diversificare sectorială a portofoliului de acțiuni 

 

 
 

 

Structura de portofoliu Caracteristicile fondului*  

 

 

Caracteristicile fondului  

Sharp ratio 0.01 

Volatilitate 3.   3.80% 

VAR  5.   6.26% 

MAX Drawdown  4.36% 
 

 

Alexandru Ilisie (Director Investiții, OTP Asset Management Romania SAI SA) și Dragos Manolescu (Director General Adjunct, OTP 
Asset Management Romania SAI SA) 
Luna septembrie a adus evoluții mixte pentru principalii indici de acțiuni 
americani și europeni, în schimb piețele asiatice au înregistrat evoluții 
puternic pozitive. Prețul barilului de petrol și-a continuat trendul 
asccendent urcând cu peste 5% față de luna anterioară pe când uncia 
de aur s-a depreciat cu aproape 1%.  
În luna septembrie Rezerva Federală a SUA (echivalentul băncii 
centrale) a ridicat dobânda de referință cu 0.25% (a treia ridicare de 
dobândă anul acesta) și a semnalizat încă patru ridicări de dobândă 
până la finalul anului viitor. Piețele globale nu așteptau din partea FED 
la semnalizarea a patru posibile ridicări de dobândă, astfel că piețele de 
obligațiuni au înregistrat preponderent corecții (excepție făcând 
obligațiunile cu cupon variabil). Printre evenimentele care au influențat 
luna septembrie merită menționată întâlnirea de la Salzburg (care 
anunță un Brexit tumultos sub președenția României) precum și 
escaladarea războiului comercial dintre SUA și China pe fondul unui 
nou acord NAFTA (SUA, Mexic, Canada).  
 

După ce luna trecută, Argentina și Turcia erau în prim plan, în luna 
Septembrie Italia a intrat în scenă, când coaliția populistă din 
această țară a anunțat că țintește un deficit bugetar de 2.4% din 
PIB pentru anul viitor, triplând astfel ținta guvernului anterior. În 
contextul creșterilor de dobândă la USD, sfârșitul de an promite să 
rămână foarte interesant. Piețele emergente pot suferi reevaluări, 
bugetul din Italia, evoluția discuțiilor privind Brexit-ul precum și 
escaladarea războiului comercial dintre SUA și China rămânând 
factori de volatilitate pentru perioada următoare. USD s-a întărit 
ușor în față EUR și a altor monede la finalul lunii septembrie.  
La fel ca și piețele internaționale și piețele regionale de acțiuni au 
avut o evoluție mixtă cu creșteri în Austria, Cehia și România și 
scăderi în Ungaria, Polonia și Bulgaria. În aceste condiții am redus 
uşor expunerea pe acțiuni în principal prin vânzarea acțiunilor MOL, 
astfel ponderea totală a acțiunilor în portofoliul fondului ajungând la 
43.13%. 

*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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