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Informatii despre fond Politica de investitii si obiectivul fondului

ISIN ROTOW22GGA16

Denominare RON

Data lansarii 30.08.2018

Activ net 8,254,883      

Unitati de fond 15,711            

VUAN 525.4147

Investitori 130                 

Informatii utile

Daniel Dumitrescu, 

Manager de fond

Evolutia OTP Real Estate & Construction incepand cu 2018

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

lansare

Randam. 

Perioada 4.85% 11.13% 5.08% n.a n.a 5.08%

Randamente anuale OTP Real Estate & Construction

Politica de investitii a fondului este una flexibila în sectorul construcțiilor și

al dezvoltărilor imobiliare si va urmari diversificarea portofoliului in

vederea dispersiei riscului. 

Alocarea strategică a fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor

diversificate, flexibile (Multi-asset) Astfel, OTP Real Estate & Construction

urmărește să aibă o alocare strategică astfel încât cel puțin 75% din active

investite în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul

real estate și al construcțiilor (inclusiv companii de tipul REITs – Real Estate

Investment Trust și REOC – Real Estate Operating Company înregistrate ca

și companii).

Real Estate Investment Trusts sunt trusturi de investiții în imobiliare

reglementate de o legislație specială, larg răspândită la nivel global.

Obiectivele fondului sunt concretizate in distributia de venituri trimestriale

si, in secundar, de aprecierea de capital. 

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 de investiții a fondului OTP Real Estate & Construction este concentrată pe

distribuția de venituri trimestriale, venituri rezultate din dividendele și cupoanele

încasate de către fond. În secundar, fondul urmărește aprecierea de capital.

Universul investitional al fondului este reprezentat de valorile mobiliare (acțiuni și

obligațiuni) emise de companii internaționale care activează în domeniul

construcțiilor și dezvoltărilor imobiliare. Astfel, în ceea ce privește investițiile în

acțiuni, fondul urmărește să investească în companii care plătesc în mod constant

dividende consistente. În focusul fondului se regăsesc, cu precadere, companii din

SUA și Europa de Vest. 

Investitorii care dețin unități de fond în prima zi lucrătoare a lunilor aprilie, iulie,

octombrie, ianuarie sunt îndreptățiți să primească venitul distribuibil trimestrial.

Data aferentă calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristică din fiecare

trimestru, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de

înregistrare și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația

cu OTP Asset Management România SAI SA.
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Top 20 detineri din portofoliu Structura de portofoliu 

%

1 EQUINIX INC EQIX US 5.76%

2 STORE CAPITAL CORP STOR US 3.91%

3 LEXINGTON REALTY TRUST AMT US 3.78%

4 AMERICAN TOWER CORP AMT US 3.58%

5 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 3.30%

6 WEYERHAEUSER CO WY US 3.13%

7 DUKE REALTY CORP DRE US 2.76%

8 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ACS SM 2.61%

9 STARWOOD PROPERTY TRUST INC STWD US 2.43%

10 VINCI DG FP 2.39%

11 AMERICAN HOMES 4 RENT - A AMH US 2.38%

12 PROLOGIS INC PLD US 2.38%

13 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US 2.33%

14 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 2.31%

15 GECINA SA GFC FP 2.31%

16 WAREHOUSES DE PAUW SCA WDP BB 2.23%                          Tipuri de REIT-uri in portofoliu

17 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 2.19%

18 AMERICOLD REALTY TRUST EQR US 2.07%

19 CHIMERA INVESTMENT CORP CIM US 2.07%

20 AGREE REALTY CORP ADC US 1.93%

TOTAL 55.86%

Distributie trimestriala de dividende

2019 Trimestrul I 3,55 lei/unitatea de fond

2019 Trimestrul II 7,49 lei/unitatea de fond

Caracteristicile fondului

Nr. detineri 30

Rata de inlocuire a activelor din portofoliu 232.28%

Capitalizarea emitentilor din portofoliu 17.32 mld. USD Beneficiile investitiei tale in fond

Comisioane

Subscriere Zero

Rascumparare Zero

Profil investitori

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu. 

Perioada de investitie minima recomandata este de 1-3 ani.

▪ Venituri: Fondul poate distribui trimestrial venituri din dividendele și cupoanele

încasate.

▪ Lichiditate: Deși este o investiție indirectă în sectorul imobiliar, poți subscrie și

răscumpăra când dorești din acest fond, perioada minimă recomandată pentru

deținerea unităților de fond este de minim 1 – 3 ani

▪ Diversificare: Acces la performanțele potențiale ale piețelor imobiliare (clădiri de

birouri, spații comerciale de tip mall, spitale private, clădiri rezidențiale, etc.) din SUA,

Europa și România prin investiții în REITs și REOCs

▪ Flexibilitate: Nu depinzi de date de scadenta fixe, ca in cazul depozitelor bancare. In

plus, acumulezi zilnic performanta reflectata in valoarea unitara a activului net, in

cazul in care decizi sa rascumperi unitatile de fond detinute.

▪ Expertiza: Fondul beneficiază de expertiza REITs și REOCs, acestea fiind companii

specilizate de real estate cu îndelungată experiență în domeniu, la nivel global.

FDI OTP Real Estate & Construction, Autorizație ASF 206/13.07.2018, inregistrat in Registrul ASF la nr. ASF CSC 06FDIR/400109. 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 si Informatiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI) inainte de a

investi in acest fond. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Prospectul de emisiune si Informatiile Cheie Destinate Investitorilor

(DICI), precum si informatii complete puteti obtine de la sediile Distribuitorilor 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,
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Depozitar: Banca Comerciala Romana SA

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


