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             Evolutia OTP Euro Premium Return incepand cu 2015

6 luni In 2019 1 an 3 ani 5 ani
De la

lansare
Randam. 

Perioada -3.26% 0.04% -13.07% -11.72% n.a -14.94%

OTP Euro Premium Return

Randamente anuale vs. Benchmark

Fond lansat in 19/11/2015. 

Pentru anul 2015 perioada este nerelevanta pentru comparatie

Politica de investitii a fondului este flexibila. Fondul poate investi in

toate categoriile de active disponibile pe pietele financiare si de capital,

cu respectarea legislatiei in vigoare, mentinand un grad optim de

lichiditate.

Alocarea strategica a fondului isi propune sa urmareasca standardul

EFAMA pentru categoria fondurilor de cu strategii inovative de tip

absolute return multi strategy (ARIS).

Prin alocare strategica se intelege alocarea portofoliului fondului pe

categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt si mediu,

administratorul poate devia de la aceasta alocare strategica pentru a

capta oportunitatile oferite de pietele financiare.

Obiectiv: Fondul isi propune sa genereze pe termen lung randamente

superioare bechmarkului sau, indiferent de miscarile pietelor si este

posibil sa utilizeze instrumente financiare derivate in vederea obtinerii

acestui obiectiv.  Benchmark-ul fondului este EURIBOR12M + 1%.

Evolutia buna, pentru indicii internationali de actiuni, a continuat si in prima luna

a celui de-al doilea trimestru, continuand seria buna inregistrata in primul

trimestru. Cresterile din acest an au fost conduse de politicile relaxate ale

bancilor centrale, de revenirea optimismului privind cresterea economica din

China precum si datorita asteptarilor privind o finalizare a negocierilor dintre SUA

si China. De asemenea cresterile din luna Aprilie au fost sustinute de rezultatele

bune pe primul trimestru inregistrate de companiile internationale, rezultatele

depasind asteptarile, aceasta dupa ce in prima parte a anului companiile si-au

revizuit in scadere veniturile. Indicele american S&P 500 s-a apreciat cu 3.93%,

indicele Topix cu 1.65%, cresteri insemnate fiind inregistrate si de indicele

Eurostoxx 600 care a crescut cu 3.23%. Cresteri semnificative au fost inregistrate

si de indicele DAX si CAC 40 de 7.1% respectiv 4.41%. In timp ce indicele pietelor

de frontiera s-a depreciat cu 1.09% cel al pietelor emergente a crescut cu 2%.

Pretul barilului de petrol si-a continuat cresterea in cea de-a patra luna a anului

apreciindu-se cu peste 6%. Pe fondul cresterilor activelor cu risc, pretul unciei de

aur s-a depreciat cu 0.68% in luna aprilie. Revenind la bursele regionale acestea

au avut o evolutie mixta cu scaderi pentru bursele din Cehia si Bulgaria si cresteri

pentru cele din Ungaria, Polonia si Austria. Dintre bursele regionale s-a remarcat

bursa din Austria care s-a apreciat cu aproape 6%. In Aprilie Banca Centrala

Europeana (BCE) a lasat ratele dobanzilor neschimbate, dupa cum era de

asteptat. BCE se asteapta ca ratele sa ramana la nivelurile actuale, cel putin pana

la sfarsitul anului 2019. Noua serie de operatiuni de refinantare pe termen lung

(TLTRO), anuntata de BCE in martie, va contribui la protejarea conditiilor

favorabile de creditare bancara. Acest lucru va fi crucial pentru bancile italiene si

spaniole, care sunt cei mai mari debitori ai TLTRO-II existent. Cresterea

economica din Italia pe primul trimestru a surpins pietele ceea ce a facut ca

obligatiunile suverane sa suprperformeze compartiv cu bund-ul German. Aceasta

evolutie a fost sustinuta si de pastrarea ratingului Italiei de catre S&P la BBB cu

perspectiva negativa. Pe fondul cresterii barilului de petrol in cursul lunii aprile

am achizitionat actiuni OMV, compania putand beneficia de pe urma portofoliul

diversificat pe partea de upstream. Pe fondul cresterii inflatiei din luna Martie

2019 am vandut titlurile de stat denominate in RON, cu maturitate 2021, emise

de statul roman si am achzitionat titlurile de stat denominate in RON cu

maturitate 2029 emise tot de statul roman. Titlurile de stat cu maturitate mai

lunga ofera o protectie mai buna in cazul cresterii inflatiei. Astfel la sfarsitul lunii

Aprile ponderea totala a actiunilor in portofoliul fondului se situa la 21.9%

comparativ cu 17.63% la sfarsitul lunii Martie.
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Top detineri din portofoliu Structura de portofoliu 

Expunere pe actiuni %

1 Microsoft Corp MSFT US 3.45%

2 AMAZON.COM INC AMZN US 3.13%

3 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 3.02%

4 OMV AG OMV AV 2.90%

5 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS AV 2.72%

6 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 2.44%

7 ISHARES GLBL INFRASTRUCTURE INFR LN 2.22%

8 RENAULT SA RNO FP 1.95%

9 DowDuPont Inc. DWDP US 1.52%

10 DOW INC DOW US 0.75%

TOTAL 24.08%

Expunere pe obligatiuni %

1 ROMANIA ROMGB 5 02/12/29 9.25%

2 ITALIA BTPS 2.5 11/15/25 9.05% Diversificare valutara a portofoliului

3 New Europe Property Investments PLC NEPILN 3.75 02/26/21 8.92%

4 ROMANIA ROMANI 2 12/08/26 8.26%

5 MACEDONIA MACEDO 3.975 07/24/21 4.74%

6 GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 2 ⅞ 06/20/22 4.68%

7 Cable Communications Systems N.V. CBLCSY 5 10/15/23 4.53%

8 INTERNATIONAL INVESTMENT BANK IINVBK 1.593 08/25/20 4.38%

9 ROMANIA ROMANI 3.625 04/24/24 0.10%

ROMANIA ROMANI 2.875 10/28/24 0.10%

TOTAL 54.00%

Caracteristicile fondului  

Sharpe ratio -1.86

Volatilitate 4.87%

VAR 7.95%

MAX Drawdown 17.72% Beneficiile investitiei tale in fond

Comisioane

Subscriere Zero

Rascumparare Zero

Profil investitori
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• Dinamic: fondul poate sa efectueze o realocare rapida a activelor in functie

de oportunitatile pietei pentru un raport eficient intre randamentul potential si

riscul asumat

▪ Rentabilitate: fondul isi propune sa ofere randamente superioare depozitelor

bancare, pe un orizont de cel putin 1 an, indiferent de evolutia pietelor de

capital.

▪ Reducerea riscurilor: fondul are o abordare investițională globală pe multiple

clase de active, cu expunere pe monede diferite și utilizeaza instrumente

financiare derivate, toate in vederea dispersiei si minimizarii riscului.

▪ Plus: Acumulezi zilnic performanta reflectata in valoarea unitara a activului

net

▪ Accesibilitate: Zilnic poti subscrie sume noi sau poti rascumpara daca ai

nevoie de bani.

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmaresc  obtinerea 

unui castig de capital in conditiile unor fluctuatii moderate. Perioada de 

investitie minima recomandata este de minim 1 an, optim 3-5 ani.


