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OTP ComodisRO

Informații despre fond Politica de investiții și obiectivul fondului

ISIN ROFDIN0001C1

Denominare RON

Data lansarii 07.04.2008

Activ net 110,059,618          

Unitati de fond 5,692,329               

VUAN 19.3347

Informații utile

Alexandru Ilisie                 Evoluția OTP ComodisRO începand cu 2017

Director Investiții

1 lună 3 luni 6 luni În 2022 1 an 3 ani 5 ani
De la

 lansare
Randament

Perioadă 0.68% 0.86% 1.27% 1.60% 1.84% 6.69% 12.09% 93.35%
Randament 

Anualizat 7.79% 3.46% 2.54% 2.41%

Randamente anuale ale OTP ComodisRO 

Politica de investitii: 

Fondul va investi în obligațiuni de stat, municipale, corporative, titluri

de stat, în depozite bancare și certificate de depozit. 

Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila, astfel incat, in

cazul unor conditii macroeconomice si ale pietei financiare,

administratorul poate decide cresterea ponderii instrumentelor cu

venit fix sau emise de stat si diminuarea ponderii investitiilor in

obligatiuni corporative, in scopul protectiei investitorilor. 

Obiectiv: OTP ComodisRO are ca obiectiv creșterea de capital pe

termen scurt și mediu.

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.

Fondul OTP ComodisRO este un fond de investiții cu o

politică conservatoare, alocarea portofoliului fondului fiind

doar pe clase de active cu risc scăzut. Fondul investește doar

în depozite bancare, obligațiuni suverane, obligațiuni

municipale și corporative, alte instrumente ale pieței

monetare. Fondul nu investește niciodată în acțiuni. Fondul

este denominat în lei, dar poate investi 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.

Prin politica sa de investiții conservatoare, OTP ComodisRO

urmărește aprecierea de capital în condiții de risc foarte

scazut și lichiditate ridicată. 

OTP ComodisRO se adresează cu precădere investitorilor

dispuși să-și asume un nivel de risc scăzut, urmărind

obținerea unui câștig de capital pe termen scurt și mediu,

putând fi utilizat, atât de persoane fizice, cât si persoane

juridice pentru administrarea pe termen scurt a lichidităților

(cash-management).
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Top dețineri în obligațiuni și depozite bancare Structura de portofoliu 

Obligațiuni %

1 BANCA COMERCIALA ROMANA BCRBK 5.35 12/16/26 7.56%

2 SOCIETE GENERALE SOCGEN 6 03/14/28 6.53%

3 ROMANIA R2508AE 5.36%

4 ROMANIA R2312A 3.03%

5 INTL INVST BANK IINVBK 3.98 11/01/22 2.81%

25.29%

Depozite bancare %

1 OTP BANK ROMANIA 17.67%

2 BANCA ROMANEASCA 13.86%

3 CREDIT EUROPE BANK SA 9.33%

4 LIBRA INTERNET BANK 6.64%

5 INTESA SANPAOLO BANK 4.42%

TOTAL 51.91%

Structura plasamentelor fondului pe maturități

Caracteristicile fondului

Rating mediu per portofoliu BBB-

Modified Duration 0.94

Scadenta medie ponderata* 1.25

Cupon mediu ponderat* 4.38%

* Calculat pentru portofoliul de obligatiuni

Comisioane Beneficiile investiției tale în fond

Subscriere Zero

Rascumparare Zero

Profil investitori

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

detinute, perioada minima recomnadata pentru detinerea unitatilor

de fond este de minim 1 luna.

▪ Rentabilitate: posibile randamente superioare produselor clasice de

economisire

▪ 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

▪ Diversificare si dispersie a riscului: Acces la un portofoliu

diversificat de active si dispersie eficienta a riscului datorita politicii

de investitii a fondului.

▪ Suma minima de investit de doar 50 RON.

▪ ZERO comisioane de subscriere si rascumparare.

FDI OTP ComodisRO Decizia ASF nr. 377/27.02.2008, inregistrat in Registrul ASF la nr. CSC06FDIR /400049.  

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: +40 372

915 608; 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

Recomandat investitorilor cu profil de risc scazut. 

Perioada de investitie minima recomandata minim                              1 

luna.


