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Informații despre fond Politica de investitii si obiectivul fondului

Clasa L (Lei) ISIN

Data lansării

VUAN

Clasa E (Eur) ISIN

Data lansării

VUAN

Activ net fond LEI

Investitori fond

Informatii utile                             Evoluția OTP Global Mix Clasa L din 2015

Alexandru Ilisie, 

Director Investiții

                            Evoluția OTP Global Mix Clasa E din 18 mai 2020

Randament 

perioadă 6 luni În 2020 1 an 3 ani 5 ani
De la

lansare

CLASA L 7.62% 5.46% 7.98% 7.57% n/a 24.46%
CLASA E n/a 5.70% n/a n/a n/a 5.70%

Evoluție fond începând cu 18/05/2020

10.5703

19,490,708                              

741

OTP Premium Global Mix are două clase, OTP Global Mix Clasa L (LEI) pentru

investitori cu disponibilități în lei, respectiv OTP Global Mix Clasa E (EUR) pentru

disponibilități în euro.

Evolutia fondului multi-asset OTP Global MIx este influențată în cea mai mare

măsură de evoluțiile piețelor internaționale de acțiuni, dar în condiții de risc

diminuat, datorită evoluțiilor piețelor de obligațiuni.

Strategia de investiții a fondului OTP Global Mix este concentrată pe creșterea

capitalului în condiții de volatilitate relativ scazută. Universul investițional al fondului

este format, în special, din instrumente financiare (acțiuni și obligațiuni) emise de

companii internaționale din SUA și Europa. Managerul de portofoliu al fondului își

propune să investească în companii solide cu un potențial puternic de creare de

valoare pe termen mediu și lung și un profil de risc/randament atractiv.

Abordarea investițională a fondului este una diversificată, fondul urmărind să

mențină expuneri pe sectoare diferite de activitate, precum și o diversificare

regională. Abordarea investițională este una flexibilă, de tip "top-down", alocarea pe

clase de active fiind determinată de contextul macro-economic la nivel international. 

Pentru diminuarea riscurilor aferente portofoliului sau, fondul poate investi în

anumite momente în obligațiuni suverane emise atât de România în lei și valută,

precum și alte obligațiuni suverane americane sau europene.

În procesul său investițional, în scopul diminuării riscurilor, fondul poate utiliza

instrumente financiare derivate.

Politica de investitii a fondului este una flexibila si va urmari diversificarea

portofoliului in vederea dispersiei riscului. Fondul va investi pana la 50% in actiuni si

fonduri de investitii si pana la 50% in instrumente cu venit fix si ale pietei monetare. 

Alocarea strategica a fondului isi propune sa urmareasca standardul EFAMA pentru

categoria fondurilor de multi-asset (fonduri diversificate, flexibile). In functie de

conditiile pietei, Fondul poate investi pana la 100% din active in o singura clasa de

active (actiuni sau instrumente financiare cu venit fix sau depozite bancare). Fondul va

investi si in active denominate in lei, dar si in  alte valute. 

Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea capitalului, in vederea obtinerii

unor rentabilitati superioare in conditii de volatilitate relativ redusa.
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Top detineri din portofoliu Structura de portofoliu 

Expunere pe actiuni %

1 PURCARI WINERIES WINE RO 4.01%

2 ERICSSON ERICB SS 3.82%

3 PROCTER & GAMBLE PG US 3.23%

4 KLA Corporation KLAC US 2.74%

5 ZAVAROVALNICA TRIGLAV ZVTG SV 2.64%

6 NOKIA NOKIA FH 2.32%

7 OMV PETROM SNP RO 1.61%

8 BANCA TRANSILVANIA TLV RO 1.60%

9 Microsoft MSFT US 1.56%

10 AMAZON.COM AMZN US 1.36%

11 NOVA LJUBLANSKA BANKA NLB LI 1.31%

12 Alphabet GOOG US 0.97%

13 Roche Genussscheine ROG VX 0.93%

14 Nestlé NESN VX 0.82%

15 MASTERCARD MA US 0.77%

Diversificare sectoriala a portofoliului de actiuni

TOTAL 29.68%

Caracteristicile fondului

Sharpe ratio 0.55

Volatilitate 5.90%

VAR 9.70%

MAX Drawdown 15.82%

Comisioane Beneficiile investitiei tale in fond

Subscriere Zero

Rascumparare Zero

Profil investitori

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu. 
Perioada de investitie minima recomandata este de 3-5 ani.

FDI OTP Global Mix, Autorizatie ASF 230/29.10.2015, inregistrat in Registrul ASF la nr. CSC06FDIR/400098. 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., Aleea Alexandru 43, sector 1, 011822, Bucuresti, Societate administrata in sistem dualist. Tel: +4031 308 55 63; Fax: +4031

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

▪ Rentabilitate: fondul isi propune sa obtina creșterea randamentului pe termen

mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultand astfel un raport cat mai

eficient intre randamentele potentiale si riscul asumat.

▪ Dinamic si diversificat: fondul are o alocare diversificata a portofoliului in

vederea dispersiei riscului si maximizarii randamentelor potentiale.

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

▪ 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.

▪ Lichiditate: tu decizi cand subscrii sau rascumperi unitatile de fond detinute,

perioada minima recomandata pentru detinerea unitatilor de fond este de 3-5

ani.

▪ Pentru Clasa L suma minima 50 lei, subscrieri ulterioare, 50 lei.

▪ Pentru Clasa E suma minima 50 eur, subscrieri ulterioare, 10 eur. 

▪ ZERO comisioane de subscriere si rascumparare


