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Profilul investitorului Randamente anuale ale fondului* 

 
Este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc  
obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate. 
Perioada de investiție minimă recomandată este de peste 3 ani. 
 

 
 
 

 

 

  

Randamentul fondului* 
 

  
6 luni In 2018 1 an 3 ani 5 ani 

De la 
lansare 

Randam.  
Perioada 

1,06% 1,63% 1,96% 6,58% 16,79% 51,93% 

 
 

Beneficiile investiției tale în programul Groupama Confort 

 Rentabilitate: posibile randamente superioare dobânzilor la depozite la termen oferite de instituțiile de credit din România. 

 Diversificare și dispersie a riscului: Acces la un portofoliu diversificat de active și dispersie eficientă a riscului datorită politicii de 
investiții a fondului. 

 Flexibilitate: Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în 
valoarea unitară a activului net. 

 Lichiditate: tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomnadată pentru deținerea unităților 
de fond este de peste 3 ani. 
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Top 10 dețineri în obligațiuni  Diversificarea regională a portofoliului 

 

 

 

  

Structura de portofoliu Caracteristicile fondului* 

 

     

Rating mediu per portofoliu   BBB- 

Modified Duration   0.65 

Scadența medie ponderată*   2.04 

Cupon mediu ponderat*       3.07% 

* Calculat pentru portofoliul de 

obligațiuni         

 

 

Dragos Manolescu, Director General Adjunct, OTP Asset Management Romania SAI SA 
Obligațiunile de stat românești denominate în RON au avut o evoluție 
pozitivă, cele în EUR ușor pozitivă, iar cele USD au avut o evoluție 
negativă. 
Problema bugetului Italiei (identificată de ECB în octombrie) a 
persistat în decursul lunii, Comisia Europeană refuzând bugetul 
propus și așteptând un nou buget din partea Italiei. FED a lăsat 
dobânda neschimbată apreciind că economia americană este 
puternică iar piața muncii este sănătoasă. După prezentarea minutei 
FED și declarația președintelui Powell probabilitatea unor ridicări de 
dobândă în anul 2019 a scăzut semnificativ față de acum o lună. La 
începutul lunii au venit rezultatele de la alegerile parțiale din SUA – 
Republicanii și-au consolidat majoritatea în Senat însă au pierdut 
controlul Camerei Reprezentaților. Dintre evenimentele geopolitice 
care merită menționate sunt acordul de Brexit aprobat de statele 
europene care asteaptă votul parlamentului britanic, întâlnirea dintre 
președinții Trump și XI Jinping și producția record de petrol a SUA și a 
Arabiei Saudite care a dus la o scădere cu 20% a barilului de petrol. In 
decursul zilei de 28 noiembrie a apărut un raport de analiză emis de 
Viceroy Research asupra emitentului NEPI, 

un mare dezvoltator imobiliar din Africa de Sud, cu afaceri 
considerabile în Europa de Est, în special în România. Considerăm 
că raportul este rău voitor și toată scăderea de preț pe obligațiuni 
este sentimentală, motiv pentru care am decis să nu vindem nicio 
obligațiune de pe OTP Obligațiuni, ci să majorăm ușor expunerea. 
Bugetul din Italia, evoluția discuțiilor privind Brexit-ul precum și 
escaladarea războiului comercial dintre SUA și China rămân factori 
de volatilitate pentru perioada următoare. USD s-a întărit ușor în fața 
altor monede însă s-a depreciat în fața EUR în decursul lunii. 
Dobânzile interbancare de referință (ROBOR3M) au revenit pe un 
trend descendent, atingând 2.93% la finalul lunii. În luna noiembrie 
am achiziționat obligațiuni supranaționale în RON și am 
vândut/cumpărat obligațiuni corporative denominate în EUR. 
In luna noiembrie am diminuat ușor durata medie a plasamentelor* la 
0.65 de la 0.67 (în octombrie). Astfel, obligațiunile de stat, municipale 
și supranaționale mai reprezintă doar 7.90% din portofoliul fondului în 
timp ce obligațiunile corporative reprezintă aproximativ 46.5% din 
activele fondului. 

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

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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