
  
  
  

 
 

Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureşti, România 
Capital social subscris şi vărsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73 
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA – 009; Alo Groupama 0374 110 110;  
Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; office@groupama.ro  
 

 

Groupama Asigurări S.A. 

Asigurăm tot ce contează pentru tine. 

Pag 1/2 

Groupama Tranquille 
 
Buletin lunar informativ 
31 octombrie 2018 
 

 

Informații despre fond* Evoluția fondului* începând cu 2006 

 

 

 

 

  

                                                                   Performanţa fondului*  

 
 

 Ultimul an Ultimii 3 
ani 

Ultimii 5 
ani 

De la lansare 

Randam. 
Perioada 1,60% 3,57% 14,31% 67,57% 

 

Profil investitori 

Recomandat investitorilor cu profil de risc scăzut. Perioada de investiție minimă recomandată: 3 ani. 
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BRD Asset Management Romania SAI SA 
Octombrie a fost o lună în care au fost înregistrate scăderi pentru fondurile 
de venit fix denominate în RON. Influenţele negative au venit atât de pe 
plan intern cât şi de plan extern. Astfel randamentele obligaţiunilor 
guvernamentale au crescut în prima parte a lunii, ceea ce a condus la o 
scădere a preţurilor obligaţiunilor, după ce reprezentanţi ai marilor bănci 
centrale au trimis mesaje încurajatoare privind evoluţia economică şi a 
inflaţiei. În a doua parte a lunii activele mai riscante (ex. acţiunile) au fost 
vândute la nivel global, ceea ce a facut ca randamentele obligaţiunilor guv. 
din ţările dezvoltate să mai scadă. Scăderea randamentelor obligaţiunilor 
s-a manifestat cel mai pregnant în Germania, iar un rol important în 
această evoluţie l-au avut atât îngrijorările privind creşterea economică cât 
şi situaţia din Italia.  

În România în direcţia creşterii randamentelor titlurilor de stat în 
RON au contribuit şi: (i) lichiditatea fluctuantă din piaţa bancară, 
(ii) inflaţia pentru luna septembrie care a venit peste aşteptări 
(consensus bloomberg) si (iii) tendinţa Ministerului Finanţelor de 
a atrage la licitaţii de titluri de stat sume mai mari decât cele  
anunţate iniţial. Deficitul bugetar a continuat să se adâncească, 
ajungând la sfârşitul lunii septembrie la 1.77%. Marea majoritate 
a participanţilor la piaţă se asteaptă ca guvernul să menţină 
deficitul sub prag de 3% şi în acest an.  Vânzările  de  active 
riscante, la nivel global, din a doua parte a lunii, împreună cu 
aşteptările de  majorare ale dobânzilor din Statele Unite  au 
condus la creşterea primelor de  risc cerute de investitori pentru 
a cumpăra obligaţiuni corporative ducând la scăderea preţului 
acestora. 

*Fondul care stă la baza programului de investiții Groupama Tranquille. 

Acesta este un document lunar care ilustrează performanța și structura fondului. Citiţi prospectul de emisiune şi informaţiile cheie destinate 
investitorilor, prevăzute la art.98 din O.U.G.  nr.32/2012, înainte de  a investi în aceste fonduri, disponibile pe  site-ul societăţii www.brdam.ro în 
limba  română. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. 
BRD Obligaţiuni autorizat prin decizia A.S.F.  nr. 3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F.  cu nr. CSC06FDIR/400025 din 21.12.2005. “Fondul 
este autorizat pe  principiul dispersiei riscului, să deţină până la 100% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise sau 
garantate de  statul român sau de  autorităţi publice locale ale acestuia.”.Prospectul programului investiţional, precum şi evoluţia acestuia se 
regăsesc pe site-ul www.groupama.ro.  Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale Sursa: BRD Asset Management S.A.I. S.A. 
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