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Informatii despre fond Politica de investitii si obiectivul fondului

ISIN ROFDIN0002A3

Denominare RON

Data lansarii 05.05.2014

Activ net 13,907,714              

Unitati de fond 1,146,906                

VUAN 12.1263

Investitori 230                           

Informatii utile

Dragos Manolescu, CFA

Director General Adjunct

             Evolutia OTP Premium Return incepand cu 2014

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

lansare
Randam. 

Perioada 6.09% 8.46% 2.64% 10.02% 18.66% 21.26%

OTP Premium Return

Randamente anuale vs. Benchmark

*Randament calculat de la lansare 05/05/2014 - 31/12/2014

Politica de investitii: 

Fondul are o politica de investitii flexibila si va investi capitalul obtinut

in diferite clase de active, cum ar fi: actiuni, obligatiuni suverane,

municipale si corporative, certificate index, instrumente ale pietei

monetare. Fondul va putea investi atat in RON cat si in alte valute. 

Alocarea strategica a fondului va urmari standardul EFAMA al

fondurilor cu strategii inovative de tip absolute return (ARIS). 

Fondul va realiza cu precadere plasamente in active in instrumente

financiare tranzactionate pe pietele monetare si/sau piete financiare

din Romania si/sau internationale. 

Obiectivul fondului: 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-ulfondului este

ROBID1Y+1%.  

Fondurile de investiții reprezintă o soluție practică și eficientă pentru realizarea

unui portofoliu diversificat de acțiuni, obligațiuni sau instrumente ale pieței

monetare. 

Fondurile deschise de investiții (FDI) sunt vehicule investiționale, prin care sumele

de bani atrase de la investitori, persoane fizice sau juridice sunt investite în

instrumente financiare (valori mobiliare) urmând ca rezultatele investițiilor să fie

împărțite proporțional între investitorii fondului, în funcție de deținerile fiecăruia.

Fondurile deschise de investiții sunt o alternativă la instrumentele clasice de

economisire având ca obiectiv obținerea unor randamente superioare acestora. 

Strategia fondului OTP Premium Retun este de tip Absolute-Return, respectiv

fondul urmarește să genereze pe termen lung randamente pozitive, fară să fie

corelat cu evoluțiile piețelor financiare locale sau internaționale.

Fondul poate investi până la 100% din portofoliu într-o singură clasă de active

(acțiuni, instrumente financiare cu venit fix sau depozite bancare). Fondul va

investi și în active denominate în lei, dar și în alte valute, putând de asemenea,

investi în instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar

(hedging valutar) și a riscului de dobândă, cât și pentru realizarea obiectivelor

investiționale ale fondului.

Strategia investițională a fondului OTP Premium Return este una flexibilă,

alocarea pe clase de active fiind generată de abordarea oportunistică în relația cu

mișcările instrumentelor financiare pe piețele locale și internaționale. Structura

pe clase de active a portofoliului fondului se poate modifica cu rapiditate în

funcție de evoluțiile macro-economice la nivel internațional, dar și datorită

oportunităților investiționale apărute.

Evoluția pe termen lung a fondului OTP Premium Return este determinată într-o

mai mică măsură de evoluțiile piețelor financiare globale și într-o mult mai mare

măsură de experiența, viziunea și capacitatea investițională a administratorului de 

portofoliu.
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Top detineri din portofoliu Structura de portofoliu 

Expunere pe actiuni %

1 BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV RO 4.78%

2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SSUN GR 3.96%

3 PURCARI WINERIES PCL WINE RO 3.89%

4 VISA INC V US 3.69%

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 2.33%

6 OMV PETROM S.A. SNP RO 2.16%

7 PINTEREST INC PINS US 2.05%

8 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ACS SM 2.04%

9 KRAFT HEINZ CO KHC US 1.86%

10 NOKIA OYJ NOKIA FH 1.78%

TOTAL 28.54%

Expunere pe obligatiuni %

1 ROMANIA ROMANI 3 ⅞ 10/29/35 14.54%

2 EMERALD CAP EMRCAP Float 05/05/23 6.59% Diversificare valutara a portofoliului

3 UNICREDIT TIRIAC BANK SA UCGIM Float 07/15/24 6.30%

4 OTP BANK UNGARIA OTPHB Float PERP 4.56%

5 International Personal Finance PLC IPFLN 8 12/06/19 3.68%

6 Banca Comerciala Romana BCRBK 7.7 04/07/20 3.63%

7 Black Sea Trade and Development BankSNAT BSTDBK 4.9 12/11/21 3.60%

8 GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 2.875 06/20/22 3.56%

9 New Europe Property Investments PLC NEPILN 3.75 02/26/21 3.52%

10 Societe Generale SOCGEN FLOAT 06/06/22 3.30%

TOTAL 53.29%

Caracteristicile fondului

Sharpe ratio 0.12

Volatilitate anuala 3.20% Beneficiile investitiei tale in fond

VAR 5.27%

MAX Drawdown 7.05%

Comisioane

Subscriere Zero

Rascumparare Zero

Profil investitori

▪ Maximizare: fondul isi propune sa ofere un raport cat mai eficient intre

randamentul potential si riscul asumat

▪ Rentabilitate: fondul isi propune sa ofere randamente superioare fondurilor

care investesc preponderent in obligatiuni in conditii de volatilitate redusa.

▪ Diversificare si dispersie a riscului: Acces la un portofoliu diversificat de active

si dispersie eficienta a riscului datorita politicii de investitii a fondului.

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

net

▪ Accesibilitate: subscrierea de sume noi sau retragerea din investitie in orice zi

▪ ZERO comisioane de rascumparare

FDI OTP Premium Return, Aviz ASF nr. 55/26.04.2016, Nr. Înreg. Registrul CNVM CSC06FDIR/400099. Acest

document lunar ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitati de fond. Cititi prospectul de emisiune

inainte de a investi in acest fond. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Prospectul de emisiune precum si informatii

complete puteti obtine de la sediile Distribuitorului OTP Bank Romania, sediul OTP Asset Management Romania SAI SA, precum si pe pagina de internet

www.otpfonduri.ro. 

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., B-dul Dacia nr. 83, sector 2, 020052, Bucuresti, Societate administrata in sistem dualist. Tel: +4031 308 55 50/51; Fax:

+4031 308 55 55, office@otpfonduri.ro CUI 22264941, ORC nr. J40/15502/15.08.2007, Decizie autorizatie CNVM nr. 2620/18.12.2007, Inregistrata in Registrul CNVM nr.

PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON.  Inregistrare ANSPDCP Nr. 8236 

Depozitar: Banca Comerciala Romana SA

Sursa: OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A

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.


