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Raportul prezinta informatii despre Fondul Inchis de Investitii destinat investitorilor calificati care atrage in mod 

privat resurse financiare OTP Expert si evolutia acestuia in semestrul I  2019. 

 

Informatii despre Fond 

 

FII OTP Expert a fost avizat de ASF prin  Avizul nr. 3 din data de 13.02.2013 si este inregistrat in 

Registrul ASF cu numarul nr. CSC08FIIR/400032.  

 

In data de 30.06.2014 Fondul inchis de investitii specializat in investitii imobiliare care atrage in mod 

privat resurse financiare OTP Properties s-a transformat in Fondul inchis de investitii destinat investitorilor 

calificati care atrage in mod privat resurse financiare OTP Expert. 

 

Informatii despre Administratorul Fondului 

 

Administratorul fondului este OTP Asset Management Romania SAI SA, societate de administrare a 

investitiilor autorizata de ASF prin Decizia nr. 2620/18.12.2007, avand numărul de inregistrare in Registrul ASF 

PJR05SAIR/400023/18.12.2008, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15502/15.08.2007, Cod 

Unic de Inregistrare nr. 22264941, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sector 2. 

OTP Asset Management Romania SAI SA este operationala din Aprile 2008 si se pozitioneaza ca o 

companie dinamica, inovatoare, orientata catre client si catre  obtinerea de performante ridicate.  

 

OTP Asset Management România SAI SA în semestrul I  2019 
 
OTP Asset Management Romȃnia SAI S.A. este membră a OTP Group şi a fost fondată în anul 2007, iar 

în prezent se află în topul celor mai importanți administratori de fonduri de investiții din România. Acţionarul 
majoritar al său, OTP Fund Management, este lider de piață în Ungaria, cu experiență de peste 25 de ani în 
administrarea fondurilor de investiții.  

OTP Asset Management Romȃnia SAI S.A. se poziționează pe piață locală ca o companie inovatoare, 
dinamică, orientată către performanță. Compania are ca și obiectiv satisfacerea nevoilor clienţilor, oferindu-le 
acestora produse de înaltă calitate și servicii de excelență privind investițiile. 

Cu active totale în portofoliu de peste 570 milioane RON, OTP Asset Management România SAI SA se 
menține pe locul şase în clasamentul administratorilor de fonduri de investiții din România la jumătatea anului 
2019, cu o cota de piață de 2.37%. La 30 iunie 2019 compania a ajuns să deservească 7,269 investitori, atât 
persoane fizice, cât și juridice. Compania administrează în total zece fonduri deschise de investiții, oferind 
investitorilor posibilitatea de a avea acces la o gamă investițională diversificată, atât din punct de vedere al tipului 
de investiție (acțiuni, titluri de stat, obligațiuni), cât și al valutei de investiție (LEI, EURO, USD).  

Considerăm că diversificarea portofoliului este cea mai importantă componentă care permite investitorilor 
să-și atingă obiectivele financiare dorite pe termen lung, în timp ce riscul este minimizat.  Diversificarea este o 
tehnică de gestionare a riscurilor, care combină o gamă largă de investiții în cadrul unui portofoliu, în scopul de a 
minimiza impactul negativ al unui instrument financiar asupra  performanței generale a portofoliului. Diversificarea 
scade riscul portofoliului tău. Pentru o dispersie optimă a riscului și un câștig solid pe termen mediu și lung (peste 
3-5 ani), un fond de investiții sau mai multe tipuri de fonduri de investiții pot constitui un portofoliu diversificat.  

În acest sens, strategia companiei este concentrată pe furnizarea unei game cât mai variate de fonduri 
de investiții. Astfel, în funcție de așteptările de câștig, de termenele propuse, cât și de riscul asumat, investitorii 
pot avea la dispoziție fonduri care să le ofere diversificare în privința tipurilor de instrumente de investiții, a 
sectoarelor de activitate și a domeniilor economice cu potențial, cât și a diversificării geografice și valutare. OTP 
Asset Management România oferă clienților fonduri care investesc în instrumente cu venit fix și piață monetară, 
fonduri de obligațiuni denominate în lei, euro și dolari, fonduri de Absolute-Return denominate în lei și euro, 
fonduri diversificate și fonduri de acțiuni.  
Rezultatele fondurilor administrate 

 OTP Real Estate & Construction a obținut un randament excepțional de 10.60% în anul 2019 

(inclusiv valoarea dividendelor) distribuind dividende investitorilor în valoare de 0.7% pentru Trim. I, 

respectiv 1.5% Trim. II. Fondul a fost lansat în toamna anului 2018 și a fost primul fond de real 

estate din România, cu expunere pe sectorul imobiliar la nivel global, cu distribuție de dividende 

trimestriale, generând astfel venit recurent investitorilor săi. 

 În prima jumătate a anului 2019 OTP Obligațiuni a obținut o performanță de 4.20%, și de 5.46% la 

an. Fondul a fost performerul anului 2011, cu un randament de 14%, întrecând performanțele 

fondurilor de acțiuni.  
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 FDI OTP Euro Bond a obținut pentru investitorii săi un randament de 3.58% în primul semestru al 

anului 2019. Fondul a obținut cea mai mare performanță din piață în anii 2012 și 2013 în categoria 

fondurilor de obligațiuni în Euro. 

 FDI OTP Dollar Bond a obținut un randament în primele 6 luni ale anului de 3.69%. Fondul a fost 

lansat în 2014, fiind primul fond deschis de investiții, denominat în dolari (USD) din România.  

 FDI OTP Global Mix a înregistrat în primul semestru al anului 2019 un randament de 5.93%. În 2016 

fondul a obținut  cel mai bun randament din piață de 7.97% - clasându-se pe locul I în categoria de 

fonduri Multi Active, conform statisticilor Asociației Administratorilor de Fonduri – AAF, datorită unei 

structuri diversificată a portofoliului, formată din acțiuni locale și internaționale, cât și din obligațiuni 

corporative.  Fondul a fost lansat în 2015 ca primul fond de multi-asset in LEI, al societății. 

 FDI OTP AvantisRO a înregistrat o performanță de 18.09% în primele șase luni ale anului 2019.  

Fondul investește în acțiuni românești listate la Bursa de Valori Bucureşti și mizează pe investitii în 

companii solide, cu o politică constantă de dividend.  

 FDI OTP ComodisRO a oferit randamente atractive clienților săi în primul semestru de 1.41%, iar la 

an de 3.12%. Fondul a oferit clienților săi randamente constante, situându-se peste câștigurile oferite 

de produsele clasice de economisire; 

 În 2016, FDI OTP Premium Return s-a poziționat pe locul I in categoria sa de fonduri de Absolute-

Return, cu 4.14%. Fondul a fost lansat în 2014 ca fond închis de Investiții, denominat în lei cu politică 

de Investiții de tipul Absolute Return* (*Conform EFAMA-European Fund and Asset Management 

Association). 

 În 2015, OTP Euro Premium Return a fost lansat pentru a completa paleta de fonduri de Absolute-

Return în EURO.  

 Din 2014, compania administrează un Fond deschis de investiții OTP Expert, destinat investitorilor 

calificați care atrage în mod privat resurse financiare. 

 OTP GarantisRO, OTP WiseRO și OTP Green Energy au fost primele fonduri de investiții cu capital 

garantat din România, ultimele două fiind și listate la cota Bursei de Valori București.  

 
Datorită caracterului inovator, a orientării către nevoile clienților, cât și a profesionalismului echipei sale, 
compania a obținut recunoașterea mediului financiar-bancar din România și a clienților săi. OTP Asset 
Management a transformat energia și profesionalismul în performanță.  
Iată câteva dintre premiile cu care am fost investiți și care ne onorează: 
Cel mai inovativ fond de investiții în anul 2018 - OTP Real Estate & Construction, premiu acordat 
în cadrul Galei Premiilor Piața Financiară, ediția XXIII 
Best in Asset Management, premiu acordat pentru administrarea performantă a fondurilor din 
portofoliu în anul 2017, în cadrul Galei Premiilor Piața Financiară, ediția XXII 
(Piața Financiară, Decembrie 2017) 
Partener Diamond al Bursei de Valori București în dezvoltarea culturii financiare pe piața de capital (BVB, 
Decembrie 2015) 
Premiul pentru cel mai apreciat fond cu strategii inovatoare de Absolute-Return din România,  pentru  FII 
OTP Premium Return - Gala Fondurilor de Investiții și a Pensiilor Private (Finmedia, Aprilie 2015); 
Premiul pentru cel mai performant fond din categoria de fonduri de obligațiuni în Euro pentru FDI OTP 
Euro Bond - Gala Fondurilor de Investiții și a Pensiilor Private (Finmedia, Aprilie 2015); 
FDI OTP Euro Bond, performerul fondurilor de obligațiuni în Euro în 2013 -  Gala Fondurilor mutuale, 
Finmedia (Aprilie 2014); 
Cea mai bună evoluție a unei unități de fond pentru OTP Green Energy, Asociația Brokerilor, Gala Premiilor 
Pieței de Capital (2012);  
Cel mai inovator administrator de fonduri - Finmedia (2010); 
Premiul de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea pieței de capital - Asociația Brokerilor(2009); 
Diplomă de excelență pentru OTP Asset Management România - BVB pentru lansarea primului fond închis de 
Investiții cu capital garantat pe o piață reglementată din România (2009);  
Premiul pentru OTP Asset Management România, pentru lansarea primului fond închis de Investiții din 
sectorul de energie regenerabilă, listat la BVB, Finmedia (2009); 
Cel mai bun produs bancar al anului OTP Premium Green, Piața Financiară (2009). 

Un pilon important al strategiei OTP Asset Management România SAI SA începând cu anul 2015 îl 
reprezintă implicarea activă a companiei în proiecte de creștere a nivelului de educație financiară a populației 
României. Ne-am implicat alături de Fundația Dreptul la Educație, subsidiară locală a OTP Bank, în scopul de a 
susține și promova educația financiară în rândul liceenilor.  

Am dezvoltat împreună cu Fundația Dreptul la Educație un modul de fonduri de Investiții prin care tinerii 
să afle despre importanța economisirii, produse disponibile, beneficii, dar și despre gradele de risc ale 
instrumentelor financiare din portofoliul fondurilor de Investiții. În continuare, OTP Asset Management România 
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SAI SA este implicată activ alături de multipli parteneri (ex: Bursa de Valori București, OTP Bank România, 
Fundația Dreptul la Educație, etc) în mai multe serii de evenimente care au ca scop final creșterea nivelului de 
educație financiară și popularizarea economisirii/investiției pe termen lung prin intermediul fondurilor de Investiții. 

În perioada următoare, OTP Asset Management România SAI SA intenționează să-și lărgească 
portofoliul de fonduri pentru a aduce investitorilor săi o mai largă varietate de produse, diversificate din punct de 
vedere geografic și al monedei de denominare. Compania își propune să obțină randamente solide care să vină 
în întâmpinarea așteptărilor și nevoilor în continuă schimbare ale clienților. 
Informatii despre Depozitarul Fondului 

 

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 

15, Sector 3, cod 030023, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Inregistrare R361757, 

inscrisa in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 

din 04.05.2006.  

 

Distributia unitatilor de fond 

 

Unităţile de fond ale Fondului inchis de investiţii OTP Expert sunt distribuite prin intermediul OTP Asset 

Management Romania SAI S.A. 

 

Contextul pietei 

 

Din 2010, SUA se bucură de o perioadă lungă de creștere economică ridicată, iar redresarea a început și în Zona 
Euro. Dar, datorită utilizării reduse a capacităților de producție, a anticipațiilor inflaționiste puternice și mai târziu a 
scăderii prețurilor materiilor prime, inflația a fost cu mult sub nivelul dorit din SUA și din alte economii majore 
pentru o perioadă extinsă de timp. În acest mediu, politica monetară a fost extrem de relaxată, lichiditatea a fost 
amplă, ratele dobânzilor pe termen scurt au scăzut la 0% sau sub, ceea ce a dus la creșterea apetitului pentru 
risc în lume. 
Cu toate acestea, în 2018 din partea FED am avut patru creșteri de dobândă iar BCE anunța în iunie că își va 
elimina programul QE în decembrie și ar putea începe să majoreze ratele dobânzilor în a doua jumătate a anului 
2019. 
Pe de alta parte anul 2019 a inceput sub premize mult mai bune la nivel international cu cresteri spectaculoase 
ale principalilor indici bursieri. Un investitor din SUA sau UE care ar fi avut plasamente in Obligatiuni de 60% din 
active iar 40% in actiuni ar fi inregistrat un randament de aproximativ 10% in EUR sau USD, ceea ce face din 
semestrul 1 al anului 2019 perioada cu cel mai mare randament din ultimii 20 de ani pentru un portofoliu balansat 
(40% actiuni si 60% Obligatiuni). Acelasi portofoliu balansat pe Obligatiuni si actiuni romanesti ar fi generat un 
randament absolut apropiat de 13% in primul semestru.  
La începutul anului 2018, ratele mai mari ale dobânzilor din SUA și aprecierea dolarului au condus la condiții 
financiare mai stricte în întreaga lume, generând efecte negative de contaminare, în special în cazul economiilor 
emergente cu fundamentale mai slabe, cum ar fi Argentina și Turcia . Mai târziu, în 2018, tensiunile comerciale în 
escaladare dintre SUA și China, cei doi giganți economici ai lumii, au provocat dureri de cap pentru investitori ș i 
au început să atârne asupra creșterii globale. Între timp, saga britanică Brexit a continuat și problemele bugetului 
italian au provocat îngrijorări suplimentare. Acești factori care s-au consolidat reciproc au alimentat temerile 
legate de încetinirea globală și, în cele din urmă, au condus la o scădere puternică a piețelor de capital către 
sfârșitul anului trecut. 
La începutul anului 2019, îngrijorările au început să se amelioreze, după ce Fed a semnalat că va fi "răbdător" în 
ceea ce privește normalizarea politicii, în timp ce BCE a devenit mai permisivă, oferind suport pentru revenirea 
activelor riscante. 
Raliul a fost ulterior alimentat de aparentul progress in discutiile dintre SUA si China precum si de raportarile 
privind cresterea in T1 (Trimestrul 1). Stimulii din China pareau ca functioneaza in T1 si sustin comertul global. In 
SUA, dupa trei trimestre de crestere economica in scadere, PIB-ul pe T1 a reversat tendinta crescand cu 3.1%. 
Zona Euro a raporta o crestere de 1.5% in T1. 
Dupa ce Rezerva Federala a SUA (FED) a lasat rata de dobanda nemodificata pe 1 mai, Donald Trump a trimis 
mesaje pe Twitter prin care pune presiune pe FED pentu scaderea ratei de referinta iar pe 5 mai declara ca 
dicutiile cu China se misca prea incet, urmand ca pe 10 mai sa vina anuntul de crestere a tarifelor de la 10% la 
25% pe bunuri imprtate din China in valoare de 200 mld USD. Toate cele mentionate anterior au produs 
momente de volitilitate ridicata pe pietele globale, corelata cu preferinta investitorilor pentru activele de refugiu 
precum aurul si obligatiunile suverane. Luna iunie a fost marcata de intalnirea Bancii Central Europenee (BCE) 
din 6 iunie, urmata de discursul fulminat al lui presedintelui ECB, Mario Draghi din 18 iunie (din Sintra) unde a 
deschis posibilitatea redeschiderii programului de achizitii de Obligatiuni al BCE (QE2) precum si posibile scaderi 
ale dobanzii de referinta aflata la -0.40%. Asteptarile investitorilor ca ECB si FED sa scada dobanzile de referinta 
au ajutat toate clasele de active sa inregistreze performante pozitive, de la aur si yen pana la actiuni si obligatiuni  
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Creșterea PIB-ului în principalele economii ale lumii s-a diminuat. Măsurată anual, expansiunea economică a 
SUA a încetinit până la 2.1% în trimestrul 2, în scădere față de 3.1% în T1. Simular, in UE expansiunea 
economică a încetinit până la 0.20% în trimestrul 2, în scădere față de 0,5% în T1.  
În același timp, PIB-ul Romaniei a înregistrat un avans de 1.3% in T2 față de 1% crestere in T1. 
În ceea ce privește imaginea mai largă, este important de observat faptul că o serie de indicatori semnalează 
faptul că SUA se află în stadiul final al ciclului. Având în vedere acest context, o politică fiscală neobișnuit de pro-
ciclică (o asemenea relaxare pe scară largă nu a fost văzută din anii 1960) se poate traduce în riscuri pe termen 
mediu. 
 
 
Randamentele obligațiunilor denominate în USD, EUR și RON au inceput un trendul descendent în decursul 
primului semestru din 2019, alimentat de riscurile si incertitudinile in crestere la nivel global (razboi comercial, 
Brexit dezordonat, instabilitate in Italia, etc.) precum si de politicile principalelor banci centrale.  
In fuga dupa randament a investitorilor, obligațiunile suverane ale României au inregistrat creșteri consistente de 
pret (reducerea randamentului), fie ca vorbim de obligatiunile Romaniei denomintate in RON , EUR sau USD.  

 
 
Zgomotul politic local (in special OUG 114/2018 si impactul asupra bancilor precum si cerintele din OUG 114 
legate de Pilonul II de Pensii) a făcut puțin atractive titlurile de stat românești denominate în lei, acestea 
înregistrând corecții în prima parte a anului 2019. Finalul lunii mai si luna iunie a adus o forma modificata a OUG 
114 mai prietenoasa cu piata la care daca adaugam contextul international (sedintele FED si ECB) putem afirma 
ca s-a creat cadrul optim pentru cresterea atractivitatii obligatiunilor Romaniei denomintate in RON, EUR si USD, 
acestea avand o evolutie pozitiva 

În graficul de mai jos regăsiți evoluția randamentelor obligațiunilor suverane emise de România (titluri de 
stat) în Lei. (nota: randamentul obligațiunilor este invers corelat cu prețul acestora, astfel încât un trend 
descendent al randamentului înseamnă un trend ascendent al prețului obligațiunilor). 

 
S-au luat în condsiderare randamentele MID ale Titilurilor de stat 
Sursa: Statistici Banca Națională a României 
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Sursa: Statistici Bloomberg 

 
În decursul primului semestru al anului 2019 in condițiile unei volatilități ridicate, moneda Europeană raportată la 

RON a închis semestrul in apreciere usoara fata de cotatia de la începutul anului (+1.62%), în timp ce moneda 

americană (USD) s-a apreciat cu 2.48% față de RON. Indicele Euribor la 12 luni a inversat trendul ascendent 

început in 2018, inchizand semestrul I la minimul toturor timpurilor, respectiv -0.214%, dobânda negativă 

practicată de ECB si semnalele transmise de guvernatorul Mario Draghi  la sedinta de politica monetara din luna 

mai punând presiune pe toată curba de EUR. Cu exceptia depozitelor noi in EUR, cotatiile pentru depozite noi 

oferite de banci pentru RON si USD au avut o evolutie usor descendenta. Cotația CDS a României (la 5 ani) a 

deschis anul 2019 la aproximativ 105.36 de puncte pentru a atinge valoarea minimă de 84.855 puncte în data de 

24 iunie, respectiv pentru a inchide semestrul 1 la valoarea de 88.885 puncte. CDS-urile reprezintă contracte de 

asigurare a unei creanţe faţă de posibilitatea intrării debitorului în insolvenţă. Acestea sunt tranzacţionate pe pieţe 

nereglementate (OTC – over the counter). 
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Sursa: BNR 

 
 
Inflația resimțită de consumatorii din România a înregistrat o valoare de 3.8% în luna iunie. 
Inflația resimțită de consumatorii din zona EURO a înregistrat o valoare de 1.3% în luna iunie. 
 

 
În  luna  iunie  2019  rata  şomajului  în  formă  ajustată sezonier a fost de 4,0%  conform INS 
(http://www.insse.ro/). 
 

 

Evolutia indicilor de actiuni locali si internationali semestrul I 2019 

 

 

 

 

Noul an a adus un val de optimism atat pe pietele de actiuni cat si cele de obligatiuni din intreaga lume, dupa 

scaderile puternice din ultimul trimestru al anului 2018, cauzate de ingrijorarile privind o escaladare a razboiului 

comercial dintre SUA si China cat si de faptul ca ratele dobanzilor mai mari din SUA ar putea afecta economia 

americana. In plus fata de acestea existau temeri legate de o incetinire globala a economiei. 

http://www.insse.ro/


 

 
7 

Scaderile din cel de-al patrulea trimestru al anului 2018, au pavat drumul pentru recuperarile inregistrate de indicii 

de actiuni in primul trimestru din acest an. FED a reactionat la scaderile inregistrate de piete cat si la incetinirea 

cresterii globale astfel devenind mai precuata in asteptari. Mare parte din raliul inregistrat in primul trimestru s-a 

bazat pe asteptarile investitorilor potrivit carora FED nu va mai ridica ratele dobanzilor in urmatorii cativa ani, de 

fapt noile asteptari indicau chiar inspre o scadere a dobanzilor. Scaderile abrupte inregistrate de catre pietele 

americane (T4 2018) cel mai probabil a determinat administratia americana sa nu ridice tarifele impuse Chinei pe 

parcursul primului trimestru.  

In Europa, Banca Centrala Europeana a facut referire la caracterul neasteptat al persistentei factorilor care au 

contribuit la incetinirea ritmului de crestere de asemenea a sustinut ca riscurile legate de perspectivele de 

crestere ale zonei euro au scazut.  

Evolutia buna pentru indicii internationali de actiuni a continuat pana in luna mai (ziua 1), cand indicele S&P 500 a 

atins maximul din toate timpurile. Intreruperea negocierilor dintre SUA si China (si cresterea tarifelor la importuri 

din China pentru bunuri de 200 MLD USD de la 10% la 25% incepand cu 10 mai) a avut un impact puternic 

asupra tuturor activelor cu risc, acestea inregistrand corectii in luna mai continuate pana la inceputul lunii iunie. In 

luna iunie a fost randul bancilor centrale (FED si BCE) sa vina in ajutorul pietelor globale, oferind asteptari 

investitorilor pentru taieri de dobanzi si redeschiderea la nevoie a programelor de achizitii (QE). In urma acestor 

interventii verbale activele cu risc precum actiunile si obligatiunile corporate s-au apreciat puternic impreuna cu 

obligatiunile suverane si aur, reversand scaderile din luna mai. Evolutia pozitiva din luna Iunie a facut ca 

trimestrul 2 sa fie unul bun pentru toate clasele de active, respectiv un inceput de foarte bun.  

Poate parea ciudat ca atat activele cu risc cat si activele de refugiu sa inregistreze evolutii pozitive, insa pietele 

au inclus taieri de dobanda din partea ECB cat si reluarea programului de QE, acestea sustinand preturile pe 

pietele dezvoltate. Scaderile ratelor de dobanda cat si reluarea QE pot sustine in continuare activele cu risc, daca 

aceste masuri nu vor transforma incetinirea economica intr-o criza economica.  

Cresterea de 19.4% pentru indicele BET in primul semestru este cea mai mare crestere inregistrata de acesta in 

ultimii 10 ani (pentru primul semestru). Daca ar fi sa ne uitam la indicele BET-TR care contine si dividendele 

incluse cresterea ar fi de aproape 30%. Sa nu uitam faptul ca adoptarea OUG 114 a facut ca aproape toate 

sectoarele din indicele BET sa fie afectate la sfarsitul anului trecut si in prima luna a acestui an. Astfel baza de 

calcul pentru aceasta crestere s-a situat jos. In principal stirile interne au avut cel mai mare impact asupra 

cotatiilor companiilor, inca de la inceputul anului o parte din prevederile OUG 114 au fost modificate, in special in 

cazul sectorului bancar ceea ce a dus la cresteri importante pentru acesta. Cele 2 banci incluse in indicele BET 

au o pondere de aproape 30%. Cu alte cuvinte cresterile din primul trimestru au fost conduse de avansul cotatiilor 

companiilor bancare urmate de companiile platitoare de dividende. O data cu inceperea celui de-al doilea 

trimestru si pana aproape de finalul lunii Mai cresterea pentru indicele BET a fost de doar 0.8%.  

Cresteri insemnate s-au inregistrat incepand cu data alegerilor europarlamentare care a readus optimismul in 

piata, aceasta pe seama faptului ca investitorii se asteptau la modificarea cerintelor de capital pentru fondurile de 

pensii Pilon II, ceea ce s-a si intamplat. Tot in jurul acelei dati a avut loc si o reclasificare in randul tarilor de 

frontiera de catre MSCI, astfel Argentina a fost promovata in randul pietelor emergente, un numar de 8 companii 

argentiniene avansand dintr-o categorie in cealalta categorie. Acest gol lasat a facut ca ponderea Romaniei si a 

altor tari de frontiera sa creasca, ceea ce a dus la fluxuri de investitii catre aceste tari inclusiv Romania.  

 

 

Obiectivele OTP Expert  

 

Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare ale investitorilor persoane fizice sau 

juridice , printr-o oferta publica continua de unitati de fond si plasarea lor pe piata financiara, preponderent in 

actiuni, in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare.  

 

Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unei rentabilitati 

superioare altor investitii aferente pietei monetare.  
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Politica de investiții a fondului urmărește diversificarea portofoliului în vederea diminuării riscului aferent 

investițiilor în acțiuni listate. Prin plasamentele realizate s-a urmărit maximizarea randamentelor în condițiile 

reducerii volatilității fondului.  

 

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. In functie de conditiile macroeconomice si ale 

pietelor financiare, OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. poate decide cresterea ponderii instrumentelor 

cu venit fix sau emise de stat si diminuarea ponderii investitiilor in actiuni, in scopul protectiei investitorilor. In 

astfel de circumstante, este posibil ca fondul sa nu isi atinga obiectivele de investitii. 

 

 Fondul investeste preponderent in actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida si o politica de 

dividende relativ stabila. De asemenea sunt preferate pentru investitii societatile cu un potential ridicat de crestere 

a valorii actiunilor.  Este recomandat investitorilor care au un profil de risc mediu spre ridicat, urmărind obținerea 

unui câștig de capital în condițiile unei expuneri pe piața acțiunilor. 

 

Strategia investitionala urmată in vederea atingerii obiectivelor Fondului 

 

Scaderea din luna decembrie a anulat cresterea inregistrata de bursa locala din ultimii doi ani. Tot atunci 

s-a prezentat varianta majorarii cerintelor de capital pentru administratorii fondurilor private obligatatorii de pensii 

cat si posibilitatea contribuabililor de a se muta in pilonul I de pensii. Forma initiala prezentata de ministrul de 

finante a creat confuzie si nervozitate in piata, insa dupa aprobarea ordonantei de urgenta investitorii din piata au 

rectionat pozitiv. Reactia pozitiva a fost cauzata de faptul ca, in cazul bancilor taxa finala a fost redusa de 3 ori 

fata de varianta initiala, cu toate acestea in cazul companiilor de utilitati, energie si telecom s-a pastrat varianta 

initiala. Varianta finala insa nu specifica daca taxa pe activele bancare se va aplica trimestrial sau anual, astfel in 

momentul de fata acesta fiind un risc major. Tinand cont de aceste modificari si pana la o clarificare a lor sfarsitul 

lunii Decembrie ne-a facut sa avem o expunere redusa pe actiunile bancare si cele energetice afectate de OUG 

114. Stirile legate de o posibila modificare a OUG 114, ne-a facut sa majoram expunerea pe actiunile romanesti 

fiind convinsi ca forma initiala nu avea cum sa fie pastrata pe termen lung. Astfel, pe 29 martie 2019 guvernul a 

adoptat Ordonanta de Urgenta 19/2019 care modifica semnificativ taxa pe activele financiare ale bancilor 

introdusa anul trecut prin OUG 114/2018. Taxa pe activele bancilor a fost redusa de la 1.2% la 0.4% pentru 

bancile cu o cota de piata de peste 1% si la 0.2% pentru bancile cu o cota de piata mai mica de 1%. De 

asemenea, aceasta taxa poate fi redusa in cazul cresterii soldului creditelor bancare cu mai mult de 8% si in 

cazul diminuarii marjei de dobanda sub pragul de referinta stabilit pe anul 2019 de 4%. In plus fata de acestea, 

din baza de impozitare vor fi excluse o parte din activele financiare, respectiv: soldurile la banca centrala, titlurile 

de stat, creditele acordate sectorului neguvernamental si purtatoare de garantii din partea statului, expunerile 

interbancare si numerarul. Taxa bancara va fi limitata la profitul contabil inregistrat si nu va mai fi legata de 

cotatiile ROBOR. Pana la sfarsitul primului semestru am majorat expunerea pe actiuni pana la 85.66%. 

Principalele dețineri ale FDI OTP Expert la data de 30.06.2019 sunt cele din tabelul de mai jos:  

 

Top 10 actiuni din portofoliu

Emitent Simbol %

1 FONDUL PROPRIETATEA FP 8.39%

2 OMV PETROM S.A. SNP 7.99%

3 PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITEDWINE 6.82%

4 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.BRD 6.14%

5 ERSTE GROUP BANK AG EBS AV 4.89%

6 MedLife S.A. M 4.83%

7 S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 4.82%

8 ELECTRICA SA EL 4.81%

9 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 4.48%

10 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 4.25%

TOTAL 57.42%  
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Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portfoliului  

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2019 nu au fost incheiate contracte de tip repo si sell buy back. 

 

Performanța Fondului 

 

Valoarea nominala unitatii de fond a FDI OTP Expert este de 10.000 Lei 

In perioada analizata valoarea unitara a activului net al FDI OTP Expert a inregistrat valori diferite, 

ajungand la 30.06.2019 la valoarea de 15,360,2416 Lei. Astfel valoarea unității de fond a înregistrat valori 

maxime în data de 30,06.2019, respectiv 15,360,2416  Lei, valoarea minimă fiind înregistrată în data de 

14,01.2019, respectiv 12,792,5197 Lei. În perioada analizată, unitatea de fond a înregistrat o creștere de  

18,92%, 

 

Evoluția valorii unitare a activului net al FDI OTP Expert în primul semestru al anului 2019. 

 

  
 

Evolutia activului net  

 

 La  data de 30.06.2019 valoarea activului net este de 23,701,614,73  Lei.  
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Date financiare aferente perioadei de raportare 

 

La 30.06.2019, veniturile din activitatea curenta a fondului, sunt in suma de 16.029.559 Lei, fondul 

inregistrand un rezultat net al exercitiului de 3.637.779 Lei, in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare 

de 12.391.780 Lei.  

 

Contul de capital (la valoarea nominala) la 30.06.2019 inregistreaza o valoare de 15.430.507 Lei. Acesta 

corespunde unui numar de unitati de fond de  1.543,0496 aflate in circulatie, la o valoare nominala de 10.000 Lei.  

 

La sfarsitul perioadei de raportare, primele de emisiune aferente unitatilor de fond aflate in circulatie sunt 

in valoare de 432.509 Lei. 

  

Remuneratii 

 

OTP Asset Management Romania SAI SA are adoptata o politica de remunerare in concordanta cu legislatia in 

vigoare si este aliniata cu politica de remunerare a Grupului OTP. Acesta politica de remunerare promoveaza 

gestionarea eficienta a riscurilor incluzand o descriere a modului de remunerare si a modului de calcul al 

beneficiilor. OTP Asset Management Romania SAI SA nu are in prezent constituit un comitet de remunerare.    

Politica de remunerare a OTP Asset Management Romania SAI SA nu incurajeaza asumarea de riscuri care nu 

sunt in concordanta cu profilul de risc al fiecarui fond in parte si nu afecteaza in nici un fel respectarea obligatiei 

societatii si a angajatilor acesteia, de a actiona in interesul investitorilor in fondurile administrate. Politica de 

remunerare include componente fixe si variabile de remunerare pentru salariatii societatii. Politica de remunerare 

a societatii are la baza principiul ca componenta variabila anuala sa nu depaseasca valoarea componentei fixe 

anuale pentru nici unul din salariatii societatii. Politicile şi practicile de remunerare se aplică acelor categorii de 

personal ale căror activităţi profesionale au un impact important asupra profilului de risc al Societatii sau al 

fondurilor pe care le administrează acestea, inclusiv personalului din conducere, persoanelor responsabile cu 

administrarea riscurilor, celor cu funcţii de control, precum şi oricăror angajaţi care primesc o remuneraţie totală 

care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducere şi a persoanelor responsabile cu 

administrarea riscurilor.  

In vederea stabilirii nivelului de plata variabila, rezultatele sunt analizate utilizand masuratori si obiective 

financiare si non-financiare. Obiectivele pot fi calitative sau cantitative. Platile variabile stabilite pe baza criteriilor 

de performanta financiare si non-financiare  sunt legate de contributia individuala si a unitatii de business la 

performanta totala a Societatii. 

Comportamentul neetic sau neconform trebuie sa anuleze orice performanta financiara buna generata si trebuie 

sa diminueze remuneratia variabila a angajatului. 

 

Diverse 

 

Conducerea societatii este asigurata de catre Directorat  format din 3 membri numiti in conformitate cu 

Actul Constitutiv al Societatii si al legislatiei in vigoare, si anume : 

 

Gáti László György, Presedinte  

Dan Marius Popovici, membru  

Dragos – Gabriel Manolescu, membru  

 

Gáti László György, Preşedintele Directoratului societății are o experienţă vastă în domeniul financiar 

bancar de peste 20 ani, acesta ocupând funcţii de conducere în grupuri bancare renumite la nivel internaţional. 

Dl. Gáti László activează de peste 15 ani în domeniul investiţiilor, în prezent este membru al Consiliului de 

Administraţie al OTP Fund Management. Dl. Gáti László este membru activ în Asociaţia Fondurilor de Investiţii şi 

a Societăţilor de Administrare din Ungaria. 

 

Dan Marius Popovici, membru Directorat  si Director General este implicat activ în procesul de luare a 

deciziilor în ceea ce privește strategia investițiilor. Cu peste 20 ani de experiență în domeniul piețelor de capital, a 

fost implicat în numeroase proiecte privind structurarea ofertelor publice de valori mobiliare, cum ar fi actiuni, 

obligatiuni corporative si municipale și, de asemenea, in administrarea fondurilor de investiții. 
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Dragos-Gabriel Manolescu este membru Directorat si Director General Adjunct. Domnul Manolescu 

aduce valoarea sa adăugată pentru echipa, avand in spate peste 13 ani de experienta in departamentele de 

trezorerie ale unor grupuri bancare și echipe de asset management, unde a fost implicat activ în rebranding de 

fonduri și reechilibrari de portofolii. Aria sa de expertiză vizează cu precădere portofoliile de instrumente cu venit 

fix. 

 

Consiliul de Supreveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA este format din 3 membri: 

 

     Simon Peter Janos, Presedinte 

     Szabó Tamás Viktor, membru  

      Ljubičić Gábor István, membru  

 

Simon Peter Janos, Președinte al Consiliului de Supraveghere, este specializat în domeniul administrării 

portofoliilor colective de investiți. Dl. Simon are cunoștințe aprofundate și abilități superioare dobândite în urma 

unor programe avansate de specializare în domeniul financiar: CFA (Charter of Financial Analists) Program, 

EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies) Program;  

 

Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experienţă de peste 17 ani în 

domeniul administrării fondurilor de investiţii. Dl. Szabó Tamás Viktor în prezent este Director al Departamentului 

de Servicii Private Banking şi Managementul Reţelei în cadrul OTP Bank Ungaria; 

 

Ljubičić Gábor István, membru al Consiliului de Supraveghere a acumulat o experienţă vastă în cadrul 

OTP Bank, din anul 1993. Dl Ljubicic a deţinut numeroase funcţii cheie în sectorul bancar: Manager al 

Departamentului Foreign Exchange, Deputy Director şi Director al Retelei de vânzări OTP Bank, Deputy 

Managing Director pe Regiunea de Nord a Ungariei. În prezent, dl. Ljubicic este Vice-preşedinte al OTP Bank în 

România şi coordonează divizia retail în vederea dezvoltării regionale a grupului; 

 

Conducatori ai societatii in conformitate cu prevederile  Ordonantei nr. 32/2012 sunt Dan Marius Popovici 

- Director General si Dragoș Gabriel Manolescu- Director General Adjunct.  

 

Inlocuitori de Conducatori ai societatii in sensul prevederilor Ordonantei nr. 32/2012, care vor indeplinii in 

absenta Conducatorilor Societatii autorizati de ASF, toate atributiile strict reglementate de prevederile Ordonantei 

nr. 32/2012 sunt Filon-Daniel Anghel si Alexandru Ilisie. 

 

La data de 30.06.2019  societatea avea un capital social in suma de 5.795.323 lei, respectandu-se 

prevederile legale privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor. 

 

Modificari aduse documentelor fondului in semestrul I 2019 
 
Documentele fondului modificate in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2018 de 

modificare a Regulamentului ASF nr. 9/2014, autorizate de ASF prin autorizatia nr. 282 din data de 21.12.2018, 
au intrat in vigoare in cursul lunii ianuarie 2019. 

Principalele modificari aduse documentelor documentelor fondului, se refera la: 
• Descrierea conflictelor de interese care pot apărea din activitatea curentă; 
• Regulile de evaluare a activelor Fondului; 
• Pragul de materialitate pentru eventuale corecții ale operațiunilor de subscriere și de răscumpărare. 
 
In cursul lunii aprilie 2019, Documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI), a fost 

actualizat în conformitate cu reglementările în vigoare. Profilul de risc și randament al investiţiei s-a modificat de 
la categoria 4 de risc, la categoria 5 de risc 

 
Evenimente relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernata corporativa 
 

In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut in vedere 

respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin: 

a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate; 

b) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; 
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c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor; 

d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;  

e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor;  

f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale. 

Consiliul a analizat activitatea desfasurata de catre societate si perspectivele de dezvoltare ale acesteia, s-a 

asigurat de respectarea cerintelor privind delegarea activitatii de distributie precum si de externalizare a activitatii 

de contabilitate si a serviciilor IT. 

In primul semestru al anului 2019 a avut loc procesul de evaluare a riscului operational aferent activitatii de 

administrare a fondurilor deschise de investitii. 

In primul semestru al anului 2019 a fost efectuata evaluarea anuala continua a personalului de catre conducerea 

superioara, evaluarea conducerii superioare de catre Consiliul de Supraveghere, precum si evaluarea membrilor 

acestuia, in scopul asigurarii faptului ca  membrii consiliului, cei ai conducerii superioare și persoanele care dețin 

funcții - cheie indeplinesc in permanenta cerintele de buna reputatie si integritate, conform reglementarilor legale 

in vigoare.  

In primul semestru al anului 2019, Consiliul a analizat eficienta sistemului de administrare a riscului, constatandu-

se functionarea in mod adecvat a acestuia. 

 

In cursul semestrului I al anului 2019, Consiliul a luat la cunostiita de rapoartele privind activitatea  de 
administrare a riscului si activitatea de control intern. 
 

 

Performantele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. 

 

Anexa 10 este parte integranta din prezentul raport. 

 

29.08.2019 

 

 

Director General 

Dan Marius Popovici 

 


