
MARTIE 2017  PIA}A FINANCIAR|

Fonduri de
investiții 
{i Pensii



01 MARTIE 2017  PIA}A FINANCIAR|

Fonduri de investiții
{i Pensii

După cum se cunoaşte,
industria fondurilor deschise
este reprezentată covârşitor
de fondurile cu profil de risc
scăzut. Fondurile cu
plasamente preponderent
monetare şi cele de
obligaţiuni denominate în
moneda naţională reprezintă
26% şi respectiv 38% din
activele nete totale ale
sectorului. Pe de altă parte,
fondurile care oferă
posibilitatea economisirii în
euro sau dolari sunt
preponderent tot din
categoria celor care investesc
în obligaţiuni şi instrumente
monetare. Acestea au ajuns
la o dimensiune apreciabilă
de 1,5 miliarde euro, adică
30% din întreaga industrie a

organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare
rezidente în România, care
are active în echivalentul a 4,9
miliarde euro. Observaţia
este notabilă pentru că arată
că investitorii români cei mai
potenţi continuă să parieze
substanţial pe dolar şi euro
atunci când aleg drept vehicul
de investiţii instrumente mai
sofisticate decât clasicul
depozit bancar.
Fondurile cu risc peste cel
scăzut, adică cele
diversificate şi pe acţiuni,
continuă să aibă o prezenţă
timidă în portofoliile
investitorilor români, având
active de circa 110 milioane
euro şi respectiv de 76
milioane euro.

Randamentele fondurilor
care au luat expunere pe
acţiuni au fost susţinute de
evoluţiile pieţelor
internaţionale de acţiuni şi în
acelaşi timp a pieţei locale de
la BVB, fiind foarte
competitive în ultimii cinci
ani. Însă, dezvoltarea
fondurilor către un ordin de
mărime relevant întârzie să

se producă. Acest lucru
înseamnă că unii dintre cei
mai importanţi investitori
instituţionali autohtoni nu
au nici o influenţă asupra
evoluţiei bursei locale, fapt
care se constituie într-o
problemă importantă pentru
această industrie, dar
deopotrivă şi pentru bursa de
la Bucureşti. 

perFormanţe Foarte bune, 
Dar vremurI complIcate înaInte

FonDurIle De oblIgaţIunI şI cele pe acţIunI au în Faţă IncertItuDInI majore,

De Ionuţ DumItrIu

Marcarea la piaţă a instrumentelor cu venit fix pare să fi frânat avântul fondurilor de obligaţiuni denominate în lei care îşi
menţin activele la nivelul de la sfârşitul anului 2014. Următorul test este reprezentat de reacţia publicului când fondurile de
obligaţiuni nu vor mai raporta doar creşteri, ci şi scăderi pe orizonturi mai scurte de timp. Pe de altă parte, deşi au obţinut
randamente foarte competitive, fondurile diversificate şi pe acţiuni au active mai reduse de 200 milioane euro, în condiţiile în
care industria locală a fondurilor deschise a ajuns la 4,9 miliarde euro. Perspectivele se arată complicate cu o piaţă a
obligaţiunilor ce va trebui să se confrunte în următorii ani cu o creştere a dobânzilor şi randamentelor la titluri, precum şi în
condiţiile în care pieţele dezvoltate de acţiuni se arată stresate după o perioadă de creştere de circa şapte ani. 

tabel 1. structura Fondurilor din categoria oPcvm (Februarie 2017)

Categorie fond Nr. investiori Active nete (mil euro) Pondere în total OPCVM

Fonduri cu plasamente preponderent monetare 77.010 1.282,7 26,1%

Fonduri de obligaţiuni 135.907 1.871,3 38,0%

Fonduri diversificate 56.607 109,6 2,2%

Fonduri de acţiuni 8.202 75,7 1,5%

Fonduri denominate în USD/EUR (cu profil de risc scăzut) 45.451 1.464,7 29,8%

Alte fonduri 3.879 118 2,4%

Total OPCVM 327.056 4.922,3 

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund şi ING Romanian Equity Fund care nu sunt rezidente în România. dar investesc pe piaţa locală

Sursa:AAF

tabel 2. Fonduri străine distribuite în românia
Tip fond Valoare titluri deţinute investitori

Obligaţiuni 364,9

Diversificate 42,7

Acţiuni 176,5

Alte fonduri 2,0

Total active 586,2

Sursa: AAF
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FonDurIle străIne preFerate
pentru expunerea pe acţIunI

De câţiva ani, investitorii români au
ocazia să investească şi în fonduri
nerezidente în România, dar distribuite
local prin intermediul Unicredit (care
distribuie fonduri Pioneer), ING (care
distribuie fonduri NN), Raiffeisen şi BCR
(care distribuie fonduri Erste înregistrate
în Austria). Valoarea titlurilor deţinute de
investitorii români în astfel de fonduri
rezidente în Uniunea Europeană a ajuns
la 586 milioane euro. Dintre acestea,
fondurile diversificate şi pe acţiuni
reprezintă o expunere de 43 milioane
euro şi respectiv 177 milioane euro. Adică
substanţial mai mult decât au investit
romanii în fondurile rezidente cu grad de
risc mai scăzut. Pentru corectitudinea
comparaţiei, să menţionăm că în cazul
fondurilor locale diversificate, din
activele de 110 milioane euro, persoanele
fizice controlează 62 milioane euro, în
timp ce în cazul fondurilor pe acţiuni, din
active de 75,7 milioane euro, persoanele
fizice controlează doar 19 milioane euro. 
Astfel, înţelegem că de fapt expunerea
românilor din clasă medie pe fondurile cu
risc mai ridicat se face în primul rând prin
intermediul fondurilor străine, în timp ce
fondurile rezidente diversificate şi pe
acţiuni sunt foarte puţin vizibile în rândul
publicului. Astfel, ajungem la o expunere
a investitorilor persoane fizice pe

fondurile străine cu risc peste cel scăzut
în cuantum de peste 220 milioane euro,
în timp ce deţinerile în fondurile locale
sunt mai mici de 100 milioane de euro.
Opţiunea băncilor, în principal Unicredit
şi ING, de a orienta clientela lor spre
astfel de fonduri străine este principala
explicaţie pentru faptul că fondurile
diversificate şi pe acţiuni din Uniunea
Europeană sunt mult mai bine vândute în
România decât fondurile locale.

FonDurIle pe oblIgaţIunI sunt
în stagnare

Chiar şi ţinând seama de plasamentele în
fondurile nerezidente, reiese clar că
opţiunile investitorilor români sunt
preponderent către fondurile cu gradul
de risc cel mai scăzut. Dacă luăm în
considerare şi fondurile denominate în
euro şi dolari, ajungem la concluzia că în
jur de 95% din nivelul plasamentelor
românilor în organismele de plasament
colectiv sunt reprezentate de fondurile
orientate către investiţii în instrumente
monetare şi obligaţiuni. 
În acest context, stagnarea activelor
fondurilor pe obligaţiuni denominate în
lei în ultimii doi ani reprezintă un detaliu
de natură să atragă atenţia. Astfel,
constatăm că  activele nete cumulate ale
fondurilor pe obligaţiuni sunt în prezent
de 1,8 miliarde euro,  adică foarte
aproape de nivelul activelor de la sfârşitul

anului 2014. Cu alte cuvinte, creşterile
accelerate de până acum doi ani par
apuse după ce fondurile de instrumente
cu venit fix au trecut la marcarea la piaţă.
Fondurile au fost nevoite să facă faţă
unui oarecare climat de confuzie în
relaţia cu o parte a publicului ţintă.
Această situaţie a apărut după aprilie
2015, când liderul pieţei Erste Bond
Flexible RON a trecut la înregistrarea în
activul net al fondului a instrumentelor
cu venit fix (titluri de stat, obligaţiuni
municipale şi corporatiste) la preţul lor
de piaţă, ceea ce expune investitorii şi
unor scăderi pe termen scurt a valorii
activelor unitare (VANU). Liderul pieţei a
fost urmat ulterior de fondurile
administrate de grupurile bancare
importante, respectiv BRD, Raiffeisen şi
OTP. 
Cum era şi firesc, cel mai solicitat jucător
în cursul acestei tranziţii a fost liderul
pieţei, care a fost şi primul jucător care a
trecut la marcarea la piaţă în aprilie 2015.
Erste Bond Flexible RON are mai puţini
investitori cu circa 18,600 faţă de
sfârşitul lui 2014, în timp ce activele s-au
redus cu 200 milioane euro, până la 1,34
miliarde euro la sfârşitul lunii februarie
2017. Astfel, dacă analizăm cum s-au
dezvoltat fondurile pe obligaţiuni în
ultimii doi ani, se poate spune că liderul
pieţei a plătit un preţ destul de mare
pentru marcarea la piaţă. Cum însă
activele la sfârşitul lunii februarie 2017

tabel 3. evoluția Fondurilor din categoria oPcvm denominate în lei Pe clase de risc (2007-  Februarie 2017)

An Fonduri cu plasamente
preponderent monetare Fonduri de Obligațiuni Fonduri Diversificate Fonduri Acțiuni Total OPCVM

Febr 2017 1.282,7 1.871,3 109,6 75,7 4.922,3 

2016 1.248,8 1.852,3 94,4 114,6 4.856,9 

2015 1.185,4 1.838,5 105,3 73,2 4.635,7 

2014 1.000,5 1.853,5 96,1 51,8 4.076,8 

2013 776,8 1.417,9 70,4 44,2 2.895,8 

2012 571,6 919,9 59,3 36,3 2.008,0 

2011 830,2 343,5 56,5 41,0 1.569,8 

2010 713,2 222,6 68,6 52,5 1.280,8 

2009 422,6 173,1 61,0 44,2 792,3 

2008 87,6 61,7 50,7 21,3 235,9 

2007 36,6 20,2 95,3 110,2 264,3 

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund și ING Romanian Equity Fund care nu sunt rezidente în Romania dar investesc pe piața locală

Sursa:AAF
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sunt peste cele de la sfârşitul anului
trecut, se poate spune că Erste Bond
Flexible RON a reintrat într-o perioadă de
acumulare şi că tranziţia a trecut cu bine. 
Acest fapt a fost posibil în condiţiile în
care fondurile de obligaţiuni nu au
înregistrat scăderi ale VANU-rilor de
natură a suscita îngrijorări printre
investitori. Încă din primăvara anului
2015 existau temeri că dobânzile vor
începe să crească, iar randamentele
instrumentelor cu venit fix pe pieţele
mature, dar şi în România, vor începe să
crească. În practică, s-a întâmplat exact
contrariul şi pieţele financiare au oferit
mai mult de un an de condiţii foarte bune
pentru aceste fonduri pentru a trece la
marcarea la piaţă. 
Cu toate acestea, situaţia prezentă este
una complicată, spectrul creşterii
dobânzilor fiind ameninţător pentru
pieţele de instrumente cu venit fix. Cu
dobânzi şi randamente la minime
istorice pentru obligaţiunile
guvernamentale (ba chiar în teritoriu
negativ pentru scadenţe mai scurte în
cazul multor state europene) parcursul
randamentelor pe termen mediu nu
poate fi decât în trend ascendent. Ceea
ce ar înseamna că ar putea urma o
perioadă dificilă, marcată de scăderi ale
preţurilor obligaţiunilor. În particular,
deteriorarea fundamentelor economiei
României, prin perspectiva unui deficit
peste 3% şi creşterea inflaţiei ar urma să
fie un factor de presiune pentru
randamentele obligaţiunilor
guvernamentale româneşti.
Însă, managerii de fonduri se pot proteja
faţă de această dinamică nefavorabilă a
preţurilor obligaţiunilor prin reducerea
scadentei medii a instrumentelor cu
venit fix din portofolii în monedă în cazul
căreia se estimează o creştere a
dobânzilor într-un orizont de timp relativ
redus. Spre exemplu în cazul fondurilor
pe obligaţiuni ale OTP, indicatorul
“modified duration” (care măsoară
scadenţa medie a portofoliului) era la
sfârşitul lunii februarie sub 1,2, în timp ce
liderul pieţei Erste Bond Flexible RON
“stătea” la 2,7, iar fondurile BRD se situau
la aproape de 4 sau chiar mai mult.
Interpretarea acestor cifre ar fi că BRD se
teme mai puţin decât Erste şi mai ales
decât  managerii de la OTP că o creştere a
dobânzilor şi a randamentelor la care se

tranzacţionează obligaţiunile ar putea
interveni într-un orizont scurt de timp. 

DecIzIIle De InvestIţII sunt tot
maI DIFIcIle

Însă nu numai piaţa obligaţiunilor se
anunţă dificilă. După circa şapte ani de
creştere începând din 2009, nici
perspectivele pieţelor de acţiuni nu ar fi
prea încurajatoare pentru fondurile cu
profil de risc mai ridicat. Temerile că
acţiunile ar fi relativ scumpe şi că o piaţă
în scădere pândeşte la tot pasul există de
mai bine de doi ani. Evident însă că, pe de
altă parte,  o eventuală ajustare a
pieţelor de acţiuni în 2017, ar crea
contextul unor preţuri de intrare bune
pentru investitori, însă cu condiţia

existenţei unor motive întemeiate legate
de evoluţia economiilor şi de
fundamentele corporate pentru a-şi
recăpăta sau menţine încrederea. 
În aceste condiţii de piaţă, în care
fondurile clasice de acţiuni şi obligaţiuni
pot fi conjunctural neatractive prin
percepţia asupra riscurilor pe termen
scurt, SAI-urile s-au văzut nevoite să vină
în întâmpinarea potenţialilor investitori,
cărora să le pună la dispoziţie fonduri cu
politici de plasamente pragmatice care îşi
propun să raporteze randamente în
teritoriu pozitiv, încercând însă să
minimizeze riscurile în condiţii de
incertitudine şi volatilitate pe pieţele
financiare. În acest context, prima
categorie de fonduri care se bucură deja
de ani buni  de o consolidare progresivă în

grafic 1. evoluția erste bond Flexible ron (2010- Februarie 17)

Sursa:AAF

grafic 2. structura industriei fondurilor (oPcvm) (Februarie 2016)

Sursa:AAF
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actualele condiţii de piaţă este cea a
fondurilor cu capital protejat, precum
cele lansate de Raiffeisen. După fondurile
de obligaţiuni şi cele cu profil monetar,
fondurile cu capital protejat sunt cele
mai semnificative din punctul de vedere
al dimensiunii activelor. Investitorii deţin
cumulat în fondurile Raiffeisen Confort în
lei şi euro active în valoare de aproape 120
milioane euro, ceea ce reprezintă o
dezvoltare remarcabilă raportat la
dimensiunea redusă a segmentelor
fondurilor diversificate şi pe acţiuni. 
De asemenea, în ultimul an, SAI-urile au
început să promoveze tot mai mult aşa-
numitele fonduri cu strategii de absolute
return (randament absolut) care încearcă
să le plaseze ca alternativă la fondurile de
obligaţiuni. Acestea ţintesc performanţe
pozitive în condiţii de volatilitate relativ
redusă. OTP şi Erste promovează la
rândul lor familia de fonduri “You Inveşt”
şi au fost între cei mai interesaţi
administratori de acest segment de
piaţă. De asemenea, Raiffeisen a revăzut
în 2015 la rândul său strategia fondului
Benefit şi a început să-l promoveze ca
adoptând o politică de administrare
specifică unui fond de absolute return.
Acest tip de fond este prezentat drept un
instrument de expunere potrivit pentru
investitorii care ar dori să aibă şansa unor
câştiguri peste cele oferite de dobânzile
actuale reduse, dar în condiţiile în care nu
sunt dispuşi riscului corespunzător al
pierderii unei părţi din suma investită. 
Ceea ce este important de ştiut ar fi
faptul că, în pofida obiectivului asumat
de a obţine un randament anual pozitiv,
acest lucru nu este garantat, şi există
riscul ca fondul care ţinteşte un
randament absolut să nu-şi realizeze
obiectivul, aşa cum se întâmplă lucrurile
şi în cazul oricărui fond mutual. Rămâne
de văzut, însă, în ce măsură acestea vor
avea rezultate convingătoare şi dacă vor
reuşi să atragă capitaluri substanţiale în
anii următori. Deocamdată, acestea se
găsesc la un nivel al activelor semnificativ
sub 50 de milioane euro. 
Dincolo de lansarea şi consolidarea unor
produse de nişă, este însă destul de clar
că miza principală a industriei fondurilor
şi a SAI-urilor rămâne atragerea unor
sume sensibil mai reprezentative în
clasicele fonduri diversificate şi pe
acţiuni.

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund şi ING Romanian Equity Fund care  nu sunt
rezidente în România, dar investesc pe piaţa locală

Sursa:AAF

grafic 4. evoluţia fondurilor diversificate (mil euro)

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund şi ING Romanian Equity Fund care  nu sunt
rezidente în România, dar investesc pe piaţa locală

Sursa:AAF

grafic 5. evoluţia activelor fondurilor pe acţiuni (mil euro)

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund şi ING Romanian Equity Fund care  nu sunt
rezidente în România, dar investesc pe piaţa locală

Sursa:AAF
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Deţinerile populaţiei în
fondurile locale care nu se
încadrează în categoria celor
cu  risc scăzut sunt în
cuantum de 128 milioane
euro, reprezentând cumulat
doar 3,4% din participaţiile
persoanelor fizice în fondurile
locale. În top 25 al celor mai
reprezentative fonduri din
punctul de vedere al
deţinerilor populaţiei au
intrat fondurile unde
persoanele fizice deţin titluri
de participare în valoare de
cel puţin 7 milioane euro.
Împreună, în fondurile
diversificate şi pe acţiuni
denominate în lei, persoanele
fizice au participaţii de doar
62 milioane de euro şi
respectiv 19 milioane euro.
Acest fapt vine să confirme
destul de clar, înclinaţia clasei
de mijloc din România către
un profil de risc scăzut.
Activele populaţiei în titluri de
participare la fondul Erste
Bond Flexible RON sunt în
cuantum de un miliard de
euro şi concentrează circa
29% din expunerea
persoanelor fizice pe
organismele de plasament
colectiv. Urmează apoi fondul
Raiffeisen RON Plus din
categoria celor cu
plasamente preponderent
monetare unde nivelul

deţinerilor persoanelor fizice
a trecut de 500 milioane de
euro şi reprezintă 14% din
expunerea totală a
populaţiei. De asemenea,
dintre fondurile denominate
în lei, deţineri ale persoanelor
fizice în echivalent de peste
300 milioane euro şi respectiv
peste 150 milioane de euro se

pot consemna în cazul
fondurilor BT Obligaţiuni şi
BRD Simfonia 1. 
Populaţia a ajuns de
asemenea să aibă o expunere
de 1,2 miliarde euro pe
fondurile denominate în
moneda europeană. Aceasta
ar fi echivalentă cu 9,5% din
valoarea depozitelor bancare

în valută ale populaţiei. Ceea
ce reprezintă un nivel
consistent cu procentul de
10,5%, cât reprezintă
ponderea activelor populaţiei
în fondurile deschise în
totalul depozitelor bancare.
Cele mai reprezentative
fonduri în euro unde
populaţia are deţineri sunt:

populaţIa DeţIne 3,7 mIlIarDe De euro 
în FonDurIle DeschIse

economIIle populaţIeI în FonDurI s-au stabIlIzat la 10% DIn stocul De DepozIte bancare

De Ionuţ DumItrIu

La sfârşitul lunii februarie 2017, valoarea titlurilor în fondurile mutuale rezidente în România deţinute de persoanele fizice era în
cuantum de 3,7 miliarde de euro, peste 95% în fondurile cu profil de risc scăzut. În schimb, fondurile diversificate şi pe acţiuni
reprezintă active în cuantum mai redus de 90 milioane euro deţinute de populaţie. Fondurile cu capital protejat Confort din
portofoliul Raiffeisen au reuşit să-şi consolideze prezenţa pe piaţă, activele deţinute de investitorii persoane fizice în aceste
fonduri fiind de peste 110 milioane euro. De asemenea, este notabil că aproape 30% din expunerea totală a populaţiei pe
fondurile deschise se realizează prin intermediul liderului pieţei Erste Bond Flexible RON. 
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Raiffeisen Euro (410 milioane
euro), Erste Bond Flexible
România Euro (224 milioane
euro), BRD Euro Fond (215
milioane euro) şi BT Euro
Obligaţiuni (165 milioane
euro). Dintre fondurile
denominate în dolari, cel mai
reprezentativ este Raiffeisen
Dolar Plus cu active în
echivalentul a 100 milioane
euro.

nIcI un FonD pe acţIunI
în top 25

Un fapt care atrage atenţia
constă în aceea că în top 25 nu
se regăseşte niciun fond pe
acţiuni.  Pe de altă parte, abia
întrezărim fonduri cu profil de
risc mediu. Dintre fondurile
mai vechi, apar în clasament
BT Clasic, Raiffeisen Benefit,
Erste Balanced RON din
categoria celor diversificate.
Pe de altă parte, sunt deja
vizibile fondurile din categoria

“You Invest” lansate începând
din 2014 de Erste Asset
Management. Erste a lansat
şase fonduri “You Invest”, trei
denominate în euro şi trei în
lei, care îşi propun politici de
investiţii personalizate şi
vizează ponderi diferite ale
acţiunilor în portofoliu. Atât
în fondurile “You Invest”, cât şi
în cele trei diversificate
menţionate mai sus,
persoanele fizice deţin unităţi
de participare în cuantum mai
redus de 25 milioane euro. 
Dacă creşterea fondurilor pe
obligaţiuni se pare că va
încetini, dat fiind
inconvenientul expunerii la
creşterea dobânzilor şi
tensiunilor de pe pieţele
financiare, se pare însă că un
rol tot mai important în
strategia de marketing a
fondurilor îl vor juca fondurile
pragmatice lansate de SAI-
uri. Aceste fonduri, încadrate
generic în categoria “absolute

return”, îşi propun să adopte
strategii ce încearcă să
protejeze investitorii în faţa
scăderilor pieţei, având drept
obiectiv obţinerea unui
randament pozitiv al
investiţiei, chiar în condiţii de
volatilitate pe pieţele
financiare. 

FonDurIle raIFFeIsen
conFort s-au Impus 
pe pIaţă

Fondurile Confort reprezintă
o performanţă notabilă a
Raiffeisen Asset
Management (RAM) care a
impus pe piaţă un produs cu
aderenţă la publicul
specializat, dovedind că s-a
adaptat la profilul de risc al
investitorilor români din clasă
medie.
Investitorii au apreciat, în
cazul fondurilor cu capital
protejat, posibilitatea
investiţiei într-un instrument

care să le protejeze
principalul investit şi care să
le ofere în schimb accesul la
creşterile pieţei acţiunilor (în
condiţiile în care creşterea nu
se produce în condiţii de
volatilitate ridicată). Dată
fiind perioada actuală, cu o
volatilitate ridicată şi cu o
vizibilitate foarte redusă a
evoluţiilor pe pieţele
financiare, interesul
investitorilor pentru astfel de
produse este tot mai ridicat. 
Aceste fonduri sunt potrivite
pentru cei tentaţi să aibă
acces la câştigurile potenţiale
ale pieţei acţiunilor, în
condiţiile în care nu dispun de
bagajul de cunoştinţe necesar
şi/sau nu doresc să-şi asume
şi riscurile aferente investiţiei
pe pieţele de acţiuni. Potrivit
responsabililor RAM, pentru
aceste fonduri şi-au arătat
interesul, cu precădere,
persoane cu averi personale
apreciabile, plasamentul

tabel 1. active nete deţinute de Persoanele Fizice în Fondurile deschise rezidente în românia (Februarie 2017)
Fond Categorie fond Active nete (mil euro) Pondere în total (%)

Erste Bond Flexible RON Obligaţiuni 1.073,8 28,8%

Raiffeisen RON Plus Preponderent monetar 516,5 13,9%

Raiffeisen EURO Preponderent Monetar (Euro) 410,3 11,0%

BT Obligaţiuni Preponderent monetar 304,6 8,2%

Erste Bond Flexible Romania EUR Obligaţiuni (Euro) 223,9 6,0%

BRD Euro Fond Obligaţiuni (Euro) 215,1 5,8%

BT EURO Obligaţiuni Obligaţiuni (Euro) 165,2 4,4%

BRD Simfonia 1 Obligaţiuni 153,9 4,1%

Raiffeisen Dolar Plus Alte fonduri (USD) 99,6 2,7%

Stabilo Obligaţiuni 88,8 2,4%

Raiffeisen RON Flexi Preponderent monetar 63,9 1,7%

Raiffeisen Confort Alte fonduri 62,7 1,7%

Raiffeisen Confort Euro Alte fonduri (Euro) 50,0 1,3%

Alte fonduri preponderent monetare - 18,1 0,5%

Alte fonduri obligaţiuni - 64,7 1,7%

Alte fonduri - 46,1 1,2%

Alte fonduri denominate în valută - 84,3 2,3%

Fonduri diversificate - 62,4 1,7%

Fonduri acţiuni - 19,3 0,5%

Total active deţinute de persoanele fizice 3.723,3 100%

Sursa: AAF
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mediu pe investitor fiind de
peste 100.000 euro pentru
mai mult de jumătate din
activele atrase. Aceasta
indică, în mod evident, o
clientelă de tip private-
banking obişnuită cu produse
relativ sofisticate din
categoria fondurilor de
investiţii.  
Cele două fonduri cu capital
protejat şi-au sporit tot mai
mult audienţa în actualele
condiţii de piaţă din ultimii
doi ani. Raiffeisen Asset
Management este singurul
administrator care a lansat
fonduri cu o astfel de
strategie, primul în lei în
2009, iar al doilea în euro în
octombrie 2013. Astfel, fondul

Raiffeisen Confort şi-a
consolidat progresiv
audienţa, ajungând în
prezent la o dimensiune
respectabilă a activelor de
peste 60 milioane euro
deţinute de un număr de
peste 2.000 de investitori.
Adică foarte aproape de cât
deţin persoanele fizice
cumulat în toate fondurile
diversificate şi pe acţiuni.
Performanţa este una cu
adevărat remarcabilă şi, în
acelaşi timp, pune în evidenţă
şi mai clar apetitul de risc
scăzut al românilor. 
Strategia investiţională
aplicată în cazul fondurilor
Confort este cunoscută în
literatura de specialitate sub

denumirea de CPPI (Constant
Proportion Portfolio
Insurance), fiind utilizată pe
scară largă la nivel
internaţional, atât pentru
administrarea fondurilor de
investiţii cât şi a fondurilor de
pensii. Pentru a-şi atinge
obiectivele propuse, acest
fond ţinteşte o perioadă de
doi ani. Astfel, dacă pieţele
de acţiuni au o evoluţie
pozitivă şi fără fluctuaţii
majore în perioada
respectivă de doi ani, câştigul
ar trebui să fie semnificativ
peste cel obţinut dacă banii
sunt plasaţi în instrumente
cu venit fix (depozite, titluri
de stat etc.). Dacă pieţele de
acţiuni cresc la finalul celor

doi ani, dar au înregistrat
fluctuaţii majore în interiorul
perioadei, atunci există
posibilitatea ca randamentul
să nu fie superior celui
obţinut din investiţiile în
instrumente cu venit fix.
Administratorul RAM atrage
atenţia că riscul este redus,
doar în măsura în care se
respectă perioada
recomandată de investiţie de
doi ani. În cazul în care
răscumpărarea se face mai
devreme de doi ani, atunci
este posibil ca suma
răscumpărata să fie mai mică
decât cea investită, dacă
piaţa de acţiuni a avut o
evoluţie negativă în această
perioadă. 

tabel 2. toP 25 Fonduri duPă active deţinute de Persoane Fizice (PF) (Februarie 2017)

Fond Tip fond Active PF (mil euro) Pondere în total deţineri PF (%)

Erste Bond Flexible RON Obligaţiuni 1.073,8 28,8%

Raiffeisen RON Plus (A) Preponderent monetar 516,5 13,9%

Raiffeisen EURO Obligaţiuni (Euro) 410,3 11,0%

BT Obligaţiuni Preponderent monetar 304,6 8,2%

Erste Bond Flexible Romania EUR Preponderent Monetar (Euro) 223,9 6,0%

BRD Euro Fond Obligaţiuni (Euro) 215,1 5,8%

BT EURO Obligaţiuni Obligaţiuni (Euro) 165,2 4,4%

BRD Simfonia 1 Obligaţiuni 153,9 4,1%

Raiffeisen Dolar Plus Alte fonduri (USD) 99,6 2,7%

Stabilo Obligaţiuni 88,8 2,4%

Raiffeisen RON Flexi Preponderent monetar 63,9 1,7%

Raiffeisen Confort Fond cu capital protejat 62,7 1,7%

Raiffeisen Confort Euro Fond cu capital protejat 50,0 1,3%

OTP Obligaţiuni Obligaţiuni 31,9 0,9%

OTP EURO Bond Obligaţiuni (Euro) 30,4 0,8%

Erste Balanced RON Diversificat echilibrat 22,5 0,6%

BT Clasic Diversificat defensiv 21,3 0,6%

Raiffeisen Benefit Alte fonduri 20,6 0,6%

BRD Obligaţiuni Obligaţiuni 19,0 0,5%

BRD USD Fond Preponderent monetar 18,3 0,5%

Carpatica Obligaţiuni Obligaţiuni 12,5 0,3%

YOU Invest Balanced RON Alte fonduri 10,5 0,3%

YOU Invest Balanced EUR Alte fonduri (EUR) 10,1 0,3%

OTP ComodisRO Preponderent monetar 9,0 0,2%

You Invest Solid RON Alte fonduri 7,0 0,2%

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund şi ING Romanian Equity Fund care nu sunt rezidente în România dar investesc pe piaţa locală

Sursa:AAF
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Valoarea activelor nete
deţinute de rezidenţi în
fondurile de investiţii
înregistrate în state membre
din Uniunea Europeană şi
distribuite în România a atins
un nivel de circa 126 milioane
euro. Cei mai activi operatori
pe acest segment de piaţă sunt
NN şi Unicredit care distribuie
fonduri administrate de
societăţile specializate din
cadrul grupurilor financiare din
care fac parte (Pioneer în cazul
Unicredit). Am făcut abstracţie
în cazul acestui calcul de
fondurile NN International
Romanian Bond Fund şi NN
Romanian Equity Fund
rezidente în Luxemburg.
Acestea au active de 310
milioane euro şi respectiv de 99

milioane euro şi sunt vehicule
suport pentru produse de
economisire cu componentă
investiţională, prin aceasta
diferenţiindu-se de fondurile
de investiţii clasice. 
Lista primelor 25 fonduri din
punctul de vedere al expunerii
românilor pe fondurile
rezidente în Uniunea
Europeană distribuite în
România atrage atenţia prin
gradul ridicat de diversificare al
opţiunilor în privinţa politicilor
investiţionale. Motivaţia
principală pentru alegerea
unor fonduri străine în
detrimentul celor locale,
constă în faptul că ele
operează pe pieţe foarte lichide
de instrumente financiare
(spre deosebire de piaţa

financiară românească şi mai
ales BVB) unde paleta de
oportunităţi este foarte
redusă. Pe de altă parte, aceste
fonduri adoptă politici de
investiţii personalizate, care nu
sunt posibile a fi implementate
pe piaţa locală. De asemenea,
expertiza managerilor de fond
care administrează aceste
vehicule şi istoria îndelungată
a acestor fonduri constituie
argumente importante. 
Principalii investitori în aceste
fonduri sunt clienţii serviciilor
de private-banking ai băncilor
care au disponibilităţi
financiare substanţiale de
ordinul a peste 50.000-
100.000 euro. Se cuvine notat
faptul că investiţia minimă
într-un astfel de fond poate să

ajungă la câteva mii de euro,
deci vorbim de o piaţă
exclusivistă a acestor produse
de investiţii. 
De remarcat că nivelul
investiţiilor românilor de 126
milioane euro în fondurile
străine distribuite în România
prin băncile mari, se arată deja
mult mai mare decât în
fondurile diversificate şi pe
acţiuni locale unde expunerea
totală (incluzând şi fondurile
denominate în euro şi dolari)
este mai mică de 100 milioane
euro. Astfel, investiţiile în
fondurile străine reprezintă
deja o expunere relevantă şi nu
una exotică, cum poate ar fi
putut să fie considerate până
acum câţiva ani. 

românII au 126 mIlIoane euro în FonDurIle străIne 

tabel 3. toPul Primelor 25 Fonduri străine din Punctul de vedere al activelor nete deţinute de investitorii locali 
care le-au achiziţionat Prin intermediul reţelelor de distribuţie din românia

Denumire fond (OPCVM) Tip fond Active nete (mil,lei) Randament ultimile 12 luni (%)
NN (L) Euro Fixed Income Obligaţiuni 15,5 -0,4%
NN (L) First Class Multi Asset Diversificate 9,5 4,7%
NN (L) Patrimonial Balanced Diversificate 9,3 9,4%
NN (L) International ING Conservator RON Diversificate 6,7 n,a,
NN (L) International ING Moderat RON Diversificate 5,9 0,0%
Pioneer Funds - European Equity Target Income Acţiuni 5,6 8,0%
NN (L) Global Equity Opportunities Acţiuni 5,5 15,2%
Pioneer Funds - Global Equity Target Income Acţiuni 4,9 13,4%
NN (L) US Fixed Income Obligaţiuni 4,6 1,4%
NN (L) Euro High Dividend Acţiuni 4,4 15,4%
Pioneer Integro Diversificate 4,4 11,0%
NN (L) International ING Dinamic RON Diversificate 3,4 n,a,
Pioneer Funds - European Potential Acţiuni 2,7 3,5%
NN (L) International ING Conservator EUR Diversificate 2,6 n,a,
Pioneer Funds - US Fundamental Growth Acţiuni 2,3 16,8%
NN (L) Global High Dividend Acţiuni 2,2 22,5%
NN (L) International ING Moderat EUR Diversificate 2,1 0,0%
Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Obligaţiuni 1,9 4,5%
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond Obligaţiuni 1,9 3,4%
NN (L) US High Dividend Acţiuni 1,7 27,0%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Obligaţiuni 1,7 16,0%
Pioneer Funds - Top European Players Acţiuni 1,6 8,7%
Pioneer Funds - U,S, Research Acţiuni 1,5 24,6%
Pioneer Funds - Euro bond Obligaţiuni 1,3 -2,0%
Pioneer Funds - US Pioneer Fund Acţiuni 1,2 23,9%
Sursa: AAF
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Pentru fondurile cu risc
scăzut, cel mai reprezentativ
benchmark pentru
performanţa acestora este
reprezentat de câştigul
asociat unui plasament într-
un depozit bancar cu
capitalizare aferent perioadei
de calcul. În acest sens, am
utilizat rata medie la
dobânzile plătite de bănci pe
termen de minim o lună şi de
maxim trei luni la depozitele
în sold, calculată în baza
buletinelor lunare ale BNR.
Astfel, am obţinut
randamente de referinţă de
0,8% pentru ultimul an, 4,9%
pentru ultimii trei ani şi
respectiv 15,7% pentru ultimii
cinci ani, aceste câştiguri
nominale având ca dată de
referinţă luna februarie 2016. 
Fondurile cu profil de risc
scăzut au raportat în bloc
performanţe foarte bune,
depăşind substanţial
performanţa depozitului
bancar clasic. Pentru un
orizont de timp de un an de
zile avem multe fonduri care
au raportat creşteri între 2% şi
3%, iar pentru trei ani de zile
doar câteva sunt sub 10%.
Pentru un orizont de timp de
cinci ani, fondurile cu
plasamente preponderent
monetare şi de obligaţiuni au
raportat creşteri ale VANU-
rilor între 20% şi 30%.
Performanţele fondurilor cu
risc scăzut reprezintă un

detaliu foarte important din
perspectiva audienţei viitoare
a industriei, ţinând seama că
peste 95% din expunerea
investitorilor persoane fizice
pe organismele de plasament
colectiv se materializează
prin fondurile cu plasamente
preponderent monetare şi
prin cele pe obligaţiuni. 

lIDerul pIeţeI setează
reFerInţe pentru
ceIlalţI jucătorI

Erste Bond Flexible RON,
liderul pieţei fondurilor din
punctul de vedere al activelor,
cu o pondere în deţinerile
persoanelor fizice de aproape
30% este desigur o referinţă
pentru industrie din punctul
de vedere al rezultatelor
obţinute. Liderul pieţei se
situează în topul fondurilor şi
din punctul de vedere al
randamentelor obţinute, cu
un raport rentabilitate/risc
asociat foarte bun. Acesta a
raportat un randament de 3%
în ultimul an, şi variaţii ale
VANU de 13,5% în ultimii trei
ani şi de 30,2% în ultimii cinci
ani, adică cu mult peste
depozitul bancar clasic.
Acesta este însă şi primul
fond din punctul de vedere al
randamentelor obţinute între
fondurile cu profil de risc
scăzut de pe piaţă, ceea ce
explică în bună măsură şi
cotele sale de audienţă.

Tocmai dimensiunea
activelor sale îl ajută să
plaseze la randamente mai
bune capitalurile atrase şi să
aibă o rată a cheltuielilor mai
mică raportate la activele
administrate, fapt care se
concretizează în eficienţă mai
mare şi creşteri ale VANU mai
mari decât fonduri cu politică
de investiţii similare, dar cu o
dimensiune mai redusă a
activelor. 
Următoarele fonduri în topul
randamentelor pe o perioadă
de cinci ani de zile sunt
Raiffeisen RON Plus, OTP
Obligaţiuni şi NN
Internaţional România Bond
Fund. Oricum fondurile din
această categorie se situează
la o distanţă mai mică sau
mai mare de liderul pieţei, dar
oricum mult peste câştigul
nominal aferent unui depozit
bancar.
De remarcat, de asemenea,
ca şi în cazul fondurilor cu
instrumente cu venit fix
denominate în euro,
performanţele acestora sunt
net superioare celor obţinute
de cei care au mizat pe
depozitele bancare în
moneda europeană.
Performanţele fondurilor
arată foarte bine, acestea
fiind susţinute de scăderea
dobânzilor din ultimii ani care
s-a reflectat în creşterea
preţurilor obligaţiunilor.
Astfel, pentru un interval de

timp de 5 ani, există fonduri
denominate în euro cu
randamente de peste 15%,
precum este cazul BRD Euro
Fond, OTP Euro Bond sau
Raiffeisen Euro. 

FonDurIle pe acţIunI,
susţInute De evoluţIa
burselor

Câştigurile aduse de
instrumentele de economisire
cu risc scăzut reprezintă
desigur o referinţă şi pentru
fondurile cu risc mai ridicat
care ţintesc pe termene mai
îndelungate de timp să ofere
randamente medii anualizate
peste variantele de
economisire cu risc scăzut. În
principiu, pe termen lung, cu
cât un investitor are în
portofoliu active mai riscante
(adică, de fapt, o proporţie mai
mare de acţiuni în portofoliu),
cu atât are şanse mai mari să
obţină randamente mai
ridicate decât câştigurile
corespunzătoare unor
instrumente cu grad de risc
scăzut. 
Performanţele fondurilor pe
acţiuni se arată atractive,
fiind sincronizate cu cele ale
indicilor bursei de la
Bucureşti. Cum indicele BET a
crescut cu peste 50% în
ultimii cinci ani, şi fondurile
pe acţiuni au raportat
randamente care atrag
atenţia. Cel mai performant

recoltă Foarte bună De ranDamente
analIza perFormanţeI FonDurIlor DeschIse De InvestIţII,

De Ionuţ DumItrIu

Trendul descendent pronunţat al dobânzilor şi randamentelor obligaţiunilor în ultimii ani, precum şi perioada foarte bună a
bursei a făcut ca performanţele fondurilor mutuale să arate mai bine ca niciodată. Fondurile cu profil de risc scăzut, respectiv
cele cu plasamente preponderent monetare şi de instrumente cu venit fix, au surclasat realmente depozitul bancar clasic prin
câştiguri cel puţin duble indiferent de orizontul de timp analizat. Asemenea, fondurile pe acţiuni şi diversificate precum Erste
Balance RON, BT Index România ROTX, Erste Equity România, Raiffeisen Acţiuni şi BT Maxim au raportat performanţe foarte
bune, reuşind să depăşească o creştere a unităţii de fond de 50% pe ultimii cinci ani. 
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fond pe acţiuni administrat
activ a fost Erste Equity
România, ce a raportat o
creştere de 65%, următorul în
top fiind BT Index România
ROTX cu o creştere de 59%,
exact la fel ca şi BT Maxim, un
alt fond deschis administrat
activ. De remarcat că un alt
fond pe indice denominat în
euro, şi anume BT Index ATX
care replică indicele principal
al bursei din Viena, a raportat
un câştig de aproape 50% în
moneda europeană, ceea ce
ar reprezenta o performanţă
remarcabilă. 
Dintre fondurile diversificate
se remarcă de departe tot un
fond al Erste, respectiv Erste
Balanced RON cu o variaţie a
unităţii de fond de 56%, dar şi
Carpatica Global cu un
randament de circa 52%. De
asemenea, performanţe
notabile în sectorul fondurilor
diversificate se pot consemna
pentru BT Clasic, Transilvania
sau Napoca.

Un fapt care atrage atenţia
constă în randamentul
fondului cu capital garantat
Raiffeisen Confort care a
asigurat câştiguri la nivelul
fondurilor pe obligaţiuni de
pe piaţă. Acest fapt
reprezintă o performanţă
notabilă a fondului în
condiţiile obiectivului său
principal de a proteja
capitalul investit iniţial în
condiţii dificile pe pieţele
financiare, ceea ce nu a fost
cazul în ultimii ani. Însă
aceste fonduri par foarte
potrivite în condiţiile
incertitudinilor care se arătă
în prezent în faţa
investitorilor.  
O observaţie esenţială ce
trebuie avută în vedere se
referă la faptul că
variabilitatea topurilor
fondurilor în funcţie de
randamentele afişate pe
diferite perioade de timp nu
reprezintă un lucru
neobişnuit atunci când

analizăm performanţa unor
fonduri cu risc ridicat. Un
fond care a avut o
performanţă foarte bună într-
un an, destul de probabil nu
va mai fi pe primul loc în anul
următor. Dar, foarte probabil
acesta va avea o performanţă
rezonabilă sau superioară
raportată la media fondurilor
categoriei din care face parte
pe o perioadă relevantă de
timp. Acest din urmă aspect,

performanţă raportat la
fondurile cu caracteristici
similare, este esenţial în
monitorizarea unui fond pe
termen lung, mai ales când
vorbim de cele cu risc mai
ridicat. 
De asemenea, este bine să nu
se piardă din vedere că un alt
indiciu al succesului unui fond
îl reprezintă dinamica în timp
a activelor sale nete şi a
numărului de investitori.

Standardul EFAMA, valabil
pentru fondurile deschise
clasificate drept OPCVM, ce a
fost adoptat voluntar de către
administratorii români de
fonduri grupaţi în asociaţia
profesională Asociaţia
Administratorilor de Fonduri
(AAF), are următoarea
structură:

FonDurI monetare: 

Potrivit legislaţiei europene
intrate în vigoare la 30 iunie
2012, fondurile monetare
trebuie să îndeplinească
criterii mult mai stricte pentru
a-şi păstra această titulatură.
În principal aceste reguli sunt
legate de reducerea

maturităţilor titlurilor de stat
până la 120 zile, în timp ce
instrumentele cu venit fix în
care investesc fondurile
monetare trebuie să fie
calificate cu cele mai ridicate
două trepte de rating
disponibile pe termen scurt. 
În condiţiile în care numai un
nou fond înfiinţat, şi anume
Erste Monetar, îndeplineşte
noile reguli europene, am
preferat să definim mai larg
categoria “fonduri cu
plasamente preponderent
monetare” în care am inclus
toate fondurile cu titulatura
de “monetar” clasificate astfel
înainte de iunie 2012. În acest
fel, pentru a nu se induce
confuzie printre investitori, se

păstrează categoriile
principale de fonduri în funcţie
de categoriile de risc în
structura prezentată în ultimii
ani către public, potrivit
clasificării EFAMA. 

FonDurI De
oblIgaţIunI: 

Criteriu clasificare: minim 90%
din activ plasate în
instrumente cu venit fix şi fără
acţiuni în portofoliu;

FonDurI DIversIFIcate: 

Criteriu clasificare: mix de
instrumente în orice
combinaţie şi durată de
deţinere, care nu se regăseşte

în celelalte categorii. 
Fondurile mixte pot fi de patru
tipuri, în funcţie de alocarea
activelor :

- defensive - cu expunere pe
acţiuni maxim 35%;

- echilibrate – cu expunere pe
acţiuni între 35% şi 65%;

- dinamice – cu expunere de
acţiuni peste 65%;

- flexibile – caracteristica lor
este un mix de instru mente,
cu pondere şi durata de
deţinere variabile.
Expunerea pe acţiuni poate
varia între 0 şi 100%.

FonDurI De acţIunI: 

Criteriu clasificare: minim 85%
din activ plasate în acţiuni;

clasIFIcarea FonDurIlor DeschIse De InvestIţII 

dobânzi medii termen 3l sistem bancar (caPitalizare lunară)

Perioada Randament

Februarie 2012-Februarie 2017 (5 ani) 15,7%

Februarie 2014-Februarie 2017 (3 ani) 4,9%

Februarie 2016-Februarie 2017 (1 an) 0,8%

Sursa: BNR

evolutie comParativă Piaţa acţiunilor (bvb)

Perioada BET BET XT

Februarie 2012-Februarie 2017 (5 ani) 51,1% 42,8%

Februarie 2014-Februarie 2017 (3 ani) 23,8% 20,9%

Februarie 2016-Februarie 2017 (1 an) 24,7% 22,8%

Sursa: BVB
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evoluţia Fondurilor mutuale denominate în ron şi valută

Fond Nr investitori
(Februarie 2017)

VAN - mil euro
(Februarie 2012)

VAN - mil euro
(Februarie 2017)

Performanţa 

Ultimul an % Ultimii 3 ani % Ultimii 5 ani %.

Fonduri monetare (denominate RON)

Erste Money Market RON 598 - 26,0 0,34% 4,61% -

Fonduri cu plasamente preponderent monetare (denominate RON)

BT Fix 38 - 3,1 - - -

BT Obligatiuni 31.976 46,9 458,2 2,04% 9,18% 22,49%

Certinvest Tezaur 613 2,15 0,50 5,04% 10,81% 24,2%

iFond Conservator 14 0,10 0,01 -1,97% -0,83% 5,3%

OTP ComodisRO 2.788 31,4 28,7 1,33% 8,30% 21,4%

Raiffeisen RON Plus (A) 35.532 353,2 594,2 2,33% 12,28% 27,1%

Raiffeisen RON Flexi 5.394 46,5 167,3 1,68% 8,60% 20,9%

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (denominate RON)

BRD Simfonia 1 20.204 90,8 314,1 1,51% 11,36% 22,8%

Erste Bond Flexible RON 102.408 297,5 1.339,8 2,95% 13,46% 30,2%

BRD Obligaţiuni 1.223 3,7 30,7 0,58% 10,40% 21,4%

Certinvest Obligaţiuni 374 4,8 3,7 2,82% 11,84% 25,3%

OTP Obligaţiuni 2.681 3,9 45,8 2,75% 12,34% 27,2%

Stabilo 7.738 5,2 117,9 2,19% 11,26% 23,8%

NN International Romanian Bond Fund 8.698 193,4 332,4 0,88% 13,83% 27,6%

Carpatica Obligaţiuni 1.279 - 19,3 4,10% 13,46% -

Fonduri diversificate defensive (denominate RON)

BT Clasic 2.535 7,60 33,51 6,95% 13,86% 32,0%

FIX Invest 31 - 0,50 6,67% - -

Carpatica Global 511 7,36 2,09 12,58% 24,92% 52,3%

STAR Focus 67 0,87 1,07 5,95% 6,06% 14,9%

Fonduri diversificate echilibrate (denominate RON)

Erste Balanced RON 2.770 7,0 30,7 18,25% 30,88% 56,7%

Integro 11.114 3,6 4,4 11,01% 13,11% 24,5%

Transilvania 612 5,0 6,1 16,38% 16,17% 34,2%

Fortuna Gold 1.651 0,1 0,1 -0,30% 0,45% 6,5%

Certinvest Prudent 7.940 1,0 0,7 -0,27% -6,84% -1,6%

Carpatica Stock 227 3,0 1,6 15,09% 8,99% 22,2%

Omninvest 4.207 0,4 0,2 5,64% -2,68% -24,8%

Fonduri diversificate dinamice (denominate RON)

BT Index Romania ROTX 692 2,96 9,61 26,9% 26,6% 59,7%

FDI TehnoGlobinvest 36 0,56 2,17 11,4% 2,3% -4,3%

Napoca 946 2,23 3,73 25,0% 22,9% 35,6%

Fonduri diversificate flexibile (denominate RON)

BRD Diverso 256 5,51 6,48 10,9% 11,3% 26,9%

FDI Plus Invest 4 - 0,26 12,9% - -

FDI Prosper Invest 9 - 0,91 19,0% - -

Fortuna Clasic 22.700 1,59 1,45 6,4% 1,7% -2,8%

OTP Global Mix 203 0,00 2,33 9,8% - -

STAR Next 96 1,09 1,69 15,2% 20,8% 38,8%
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evoluţia Fondurilor mutuale denominate în ron şi valută  (continuare)

Fond Nr investitori
(Februarie 2017)

VAN - mil euro
(Februarie 2012)

VAN - mil euro
(Februarie 2017)

Performanţa 

Ultimul an % Ultimii 3 ani % Ultimii 5 ani %.

Fonduri acţiuni (denominate RON)

Active Dinamic 1.911 2,25 4,50 7,1% -9,4% -27,3%

BRD Acţiuni 140 3,34 4,23 22,6% 17,8% 36,4%

Erste Equity Romania 1.603 2,86 23,14 25,6% 37,7% 65,3%

BT Maxim 1.800 11,16 25,41 27,0% 40,3% 59,5%

Certinvest BET FI Index 49 0,17 0,52 19,7% 10,8% 47,6%

Certinvest BET Index 54 0,14 0,20 27,4% 20,4% 49,1%

Certinvest XT Index 47 0,22 0,14 24,8% 18,4% 45,6%

iFond Acţiuni 10 0,10 0,04 15,8% 16,6% 24,2%

BRD Index Europa Regional 42 0,54 0,82 19,3% 15,4% 34,3%

Certinvest Dinamic 1.683 2,06 4,85 5,9% 4,9% 13,6%

OTP Avantis 297 2,14 5,14 22,8% 29,6% 46,0%

Raiffeisen Acţiuni 344 3,45 4,13 22,8% 27,0% 51,1%

Piscator Equity Plus 7 7,23 1,98 13,3% 13,0% 23,8%

NN Romanian Equity Fund 1.364 82,92 132,04 28,5% 26,8% 49,0%

Alte tipuri de fonduri cu strategii personalizate (denominate RON)

YOU Invest Active RON 127 2,26 6,95 7,2% 8,7% 0,0%

You Invest Solid RON 334 0,00 7,09 3,9% - -

Raiffeisen Benefit 998 4,86 22,81 3,9% 11,2% 28,4%

YOU Invest Balanced RON 153 0,00 11,04 5,1% - -

Raiffeisen Confort 2.089 4,65 67,33 2,8% 10,0% 22,8%

OTP Premium Return 178 0,00 3,06 6,9% - -

Fonduri denominate în lei şi valută

Audas Piscator 20 0,16 0,85 -7,1% 30,9% 84,6%

BT Index ATX 293 2,96 5,58 25,2% 5,5% 48,6%

Erste Bond Flexible Romania EUR 8387 - 257,77 3,9% 12,5% -

YOU Invest Balanced EUR 158 - 14,45 5,3% 6,2% -

YOU Invest Active EUR 91 - 6,37 6,6% 6,3% -

BRD Euro Fond 4939 10,85 265,70 2,8% 13,9% 23,1%

BRD USD Fond 383 - 20,97 2,7% - -

Raiffeisen Confort Euro 1000 - 50,33 0,6% 5,4% -

BT Euro Fix 25 - 2,79 - - -

OTP EURO Bond 1663 2,04 42,80 2,0% 8,8% 19,8%

BT EURO Obligaţiuni 11811 - 179,78 1,0% - -

BT Euro Clasic 239 - 9,72 5,1% - -

YOU Invest Solid EUR 211 - 23,74 3,8% - -

OTP Dolar Bond 216 - 8,05 2,5% 9,0% -

OTP  Euro Premium Return 33 - 0,92 4,2% - -

Raiffeisen EURO 14039 52,02 466,69 1,7% 9,5% 17,6%

Raiffeisen Dolar Plus 1935 7,45 107,22 2,3% 9,4% 16,5%

Monolith Atlas 8 - 0,99 2,7% 13,8% -

Sursa: AAF

Nota: Fondurile denominate în euro şi dolari au performanţa prezentată în moneda de referinţă
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Una dintre slăbiciunile SIF-
urilor a fost considerată
capacitatea lor redusă de a
genera venituri majore din
dividende. Cu toate acestea,
în 2016 veniturile din
dividende au înregistrat un
salt substanţial faţă de 2015,
în mare parte acesta fiind
datorat participaţiilor în
bănci şi fiind vizibil mai ales în
cazul SIF-urilor care au
expunere pe Banca
Transilvania (BT). Banca a
raportat un profit record de
1,6 miliarde lei drept câştig de
capital din preluarea
Volksbank România, fapt
care i-a permis să distribuie
un dividend substanţial.

bt, cea maI proFItabIlă
DeţInere a sIF-urIlor

Împreună, SIF-urile au o
deţinere de 15% în BT, cea mai
importantă fiind cea de 7,2%
controlată de SIF2 Moldova
pentru care această

participaţie reprezintă 37%
din active. Celelalte SIF-uri au
participaţii de 4,4% - SIF1
Banat Crişana, 2,2% - SIF4
Muntenia şi 1,1% - SIF5
Oltenia. În cazul SIF2
Moldova, dividendele de la BT
de 86 milioane lei, au
însemnat 72% din dividendele
încasate. În acelaşi timp, la
SIF1 Banat Crişana,
dividendele de la BT, în
cuantum de 53 milioane lei,
au reprezentat 52% din
dividendele încasate. Şi la
SIF5 Oltenia, contribuţia
dividendelor de la BT a fost de
13,5 milioane lei, adică mai
mult de 30% din totalul
dividendelor încasate.

Ca atare, o foarte mare parte
a avansului dividendelor
încasate de SIF-uri se
datorează unei tranzacţii
speciale încheiate de BT şi nu
unei îmbunătăţiri structurale
peste noapte a portofoliului
societăţilor de investiţii
financiare. Banca se pare însă
că va deveni un plătitor
regulat de dividende, BT
asumându-şi o politică de
dividende începând cu
exerciţiul financiar 2016. Ca
atare, foarte probabil BT se va
regăsi şi în anii viitori între cei
mai importanţi contribuitori
la dividendele SIF-urilor, însă
dimensiunea fluxului de
dividende va fi cu mult redusă

comparativ cu încasările din
2016. 
Şi BRD poate fi considerat un
contribuitor substanţial la
dividendele SIF-urilor care
mai deţin încă participaţii la
această bancă. Acestea sunt
SIF1 Banat Crişana, SIF3
Transilvania şi SIF5 Oltenia,
cumulat SIF-urile menţionate
deţinând împreună aproape
8% din acţiunile acestei bănci.
BRD a anunţat că 70% din
profiturile pe 2016 vor fi
distribuite ca dividende, deci
sumele ce vor fi încasate de
SIF-uri în 2017 de la această
bancă vor fi semnificativ mai
mari decât în anul precedent. 
Pe de altă parte, nu numai

sIF-urIle, maI puţIn DepenDente De
vânzărIle De actIve în 2016

DIvIDenDele De la băncI au contrIbuIt DecIsIv la proFItabIlItatea sIF-urIlor,

De Ionuţ DumItrIu

Societăţile de investiţii financiare au luat decizia de a distribui dividende pentru exerciţiul financiar 2016, iar randamentul
dividendelor propuse se situează între 3% (SIF1) şi 7,5% (SIF3). Cel mai bine poziţionate din punctul de vedere al rezultatelor
obţinute în 2016 au fost SIF1 Banat Crişana şi mai ales SIF2 Moldova. Acestea au încasat dividende substanţiale de la Banca
Transilvania, care a distribuit către acţionari o parte importantă a câştigului de capital din preluarea Volksbank România. A
fost poate pentru prima dată în 2016 când câştigurile din tranzacţiile de vânzare de participaţii din portofolii au fost inferioare
sau la concurenţă cu veniturile din dividende din punctul de vedere al contribuţiei lor la profitabilitatea SIF-urilor. 

sinteza raPortărilor Financiare ale siF-urilor conForm iFrs

Indicator
SIF1 Banat Crişana SIF Moldova SIF Transilvania SIF Muntenia SIF Oltenia

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Venituri din dividende 101,6 34,1 118,8 27,7 25,6 15,8 60,6 18,1 44,3 29,5

Venituri din dobânzi 5,3 6,5 1,2 1,6 1,1 1,6 1,0 1,1 0,1 0,3

Profit net din vânzarea activelor 2,2 55,3 94,7 122,1 19,7 72,4 19,0 34,9 55,3 55,5

Profit net 81,4 75,3 123,3 100,3 68,9 158,6 50,4 63,9 101,3 132,4

Sursa: SIF-uri

ParticiPaţia siF-urilor în brd-gsg, tlv şi erste

Banca SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5

BRD-GSG 1,95% 0,05% 3,33% 0,42% 2,17%

Banca Transilvania 4,44% 7,17% 0,00% 2,22% 1,12%

Erste Group Bank 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sursa: Raportări SIF-uri
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participaţiile de la bănci şi-au
îmbunătăţit contribuţia la dividendele
SIF-urilor. Se poate observa şi o anume
îmbunătăţire a fluxurilor de dividende şi
de la alte companii din portofolii, precum
este cazul SIF3 Transilvania şi SIF4
Muntenia care, totuşi, rămân cu
portofolii cu o capacitate mai redusă de a
genera dividende. La prima vedere, în
cazul SIF Transilvania este surprinzătoare
această postură ţinând seama de
participaţiile valoroase din turism şi de
sumele considerabile investite în acest
sector. Pe de altă parte, există speranţe
că participaţiile din industria hotelieră,
unde SIF3 este acţionar majoritar, vor
aduce dividende substanţial mai mari în
câţiva ani. În schimb, la SIF4 Muntenia
par să existe speranţe mai reduse în
privinţa unor dividende mai mari
încasate în viitor, deoarece portofoliul
său pare mai sărac în participaţii de
calitate decât în cazul altor SIF-uri. 
Se cuvine să facem observaţia că până în
2014, cel mai bine la capitolul veniturilor
din dividende  a stat SIF5 Oltenia, cu
venituri substanţiale peste celelalte SIF-
uri, dar din 2015 lucrurile s-au schimbat
substanţial în condiţiile în care
dividendele distribuite de OMV Petrom au
scăzut cu peste 60% în 2014 comparativ
cu exerciţiul financiar 2013. În 2015, OMV
Petrom nu a distribuit dividende şi ca
atare în 2016 participaţia de 1,2% din
capitalul social al OMV Petrom nu a adus
niciun venit. Însă, OMV Petrom a anunţat
reluarea distribuţiei de dividende şi ca
atare în 2017 veniturile din dividende ale
SIF5 Oltenia vor fi substanţial mai mari şi,
posibil, această societate de investiţii va
ocupa din nou prima poziţie între SIF-uri
în privinţa veniturilor aduse de
participaţiile din portofoliu. 

vânzărIle De actIve 
au încetInIt

Nu a fost niciun secret faptul că
dividendele foarte ridicate după 2011
distribuite de unele SIF-uri (cu SIF3,
exemplul cel mai de notorietate), au fost
finanţate în proporţie importantă prin
vânzări de active, în principal de pachete
de acţiuni la BRD şi Erste. 
Această politică a fost considerată una ce
nu putea fi replicată pe termen mediu şi
lung. Una peste alta, în condiţiile unor
vânzări semnificative, şi fără investiţii în
scopul întăririi portofoliilor, în câţiva ani nu
vor mai fi disponibile spre vânzare partici -
paţii la bănci. Şi, în consecinţă, nu vor mai
putea fi raportate profituri contabile la fel
de atractive. De altfel, rezultatele
financiare raportate de SIF-uri pentru 2016,
indică profituri din vânzarea activelor
semnificativ mai mici decât în anii trecuţi,
ceea ce nu este tocmai o întâmplare. 
O vânzare sistematică de active pentru
plăţi în cash cu titlu de dividende se

reflectă în diluarea valorii activelor nete
(VAN) aşa cum a fost cazul la SIF4 sau
SIF3. În cazul unei astfel de politici de
dividende agresive finanţate din vânzări
de active pentru un timp îndelungat,
SIF-urile pot treptat să nu mai aibă prea
multe active de vândut care să le
permită să distribuie dividende
generoase mai mulţi ani la rând. Din
această perspectivă, dinamica VAN-
urilor oferă indicii dacă finanţarea
dividendelor s-a făcut preponderent
nesustenabil prin vânzarea activelor din
portofoliile lor.
Un alt indicator important se referă la
discount-ul la care se tranzacţionează
acţiunile SIF-urilor faţă de valoarea
activelor lor unitare. Se observă astfel că
acţiunile SIF se tranzacţionează la
discount-uri faţă de VANU între 40% şi
50%. Adică suficient de mult, astfel încât
să putem vorbi în cazul SIF-urilor de un
potenţial de apreciere al cotaţiilor, în
situaţia în care ele vor putea susţine un
dividend rezonabil şi o apreciere a

Indicator "SIF1 Banat Crişana" "SIF2 Moldova" "SIF3 Transilvania" "SIF4 Muntenia" "SIF5 Oltenia"

Valoarea Activelor Nete -Ian 2017 (mil, RON) 1,955,08 1,643,3 924,7 1,196,9 1,643,5 

Valoarea Activelor Nete -Ian 2017 (mil, euro) 434,10 364,87 205,32 265,76 364,92 

Capitalizare bursieră - 14.03.2017 (mil, RON) 1,051,60 860,7 554,8 576,2 951,5 

Capitalizare bursieră - 14.03.2017 (mil, euro) 231,04 189,09 121,90 126,60 209,05 

VAN / acţiune - Ianuarie 2017 (RON) 3,7743 1,6055 0,4233 1,4831 2,8328 

Preţ actiune - 14.03.2017 (RON) 1,916 0,829 0,254 0,714 1,64

Discount raportat la VAN / acţiune (%) -49,2% -48,4% -40,0% -51,9% -42,1%

Dividend brut propus 2016 (RON/actiune) 0,060 0,044 0,020 0,0400 0,082

Randament al dividendului net (%) 3,0% 5,0% 7,5% 5,3% 4,7%

Sursa: SIF-uri, BVB

evoluţia activelor nete ale siF-urilor
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În contextul discuţiei despre
capacitatea portofoliilor SIF de
a genera venituri din
dividende, nu este
surprinzător faptul că tocmai
SIF-urile care nu au vândut
masiv din deţinerile la bănci
pentru a le distribui către
acţionari sunt cele care ar
putea fi între cele mai
interesante pentru investitori
pe termen scurt. 
Cel mai bun exemplu este cel
al SIF1 Banat Crişana care nu a
distribuit dividende generoase
şi care a fost zgârcită cu
vânzările de acţiuni la bănci.
Începând cu exerciţiul
financiar 2015, băncile
româneşti se pare că au
revenit în postura de
plătitoare de dividende
sustenabile, după ce, după
2009, în condiţiile crizei
financiare, nu s-a mai pus
problema distribuţiei de
dividende, ci supravieţuirea şi
trecerea la un nou model de
business. În aceste condiţii,
SIF-urile care au pachete
reprezentative la bănci pot fie

să mai vândă din participaţii
pentru a susţine
profitabilitatea, fie să le
păstreze pentru a încasa
dividende. După SIF1 Banat
Crişana, se poate spune că
expunerea SIF5 Oltenia este
una substanţială şi rămâne de

văzut dacă participaţia de
peste 6% în BCR va putea fi
convertită în cash sau în
acţiuni Erste, aşa cum s-a
întâmplat în cazul celorlalte
SIF-uri în anul 2011 şi 2012.    
Dintre toate SIF-urile, SIF4
Muntenia are cea mai redusă

expunere pe active bancare şi,
ca atare, nu prea se mai poate
baza pe venituri suplimentare
din vânzările de acţiuni la
bănci. Interesantă poate fi
considerată strategia SIF2
Moldova care şi-a cedat
participaţiile la BRD şi Erste,
dar în schimb a luat o
expunere majoră pe Banca
Transilvania, reprezentând la
sfârşitul anului trecut
aproape 40% din activele
acestei societăţi de investiţii
financiare. Cum acţiunile TLV
au înregistrat o performanţă
deosebită la bursă în ultimii
ani, în condiţiile în care banca
şi-a majorat sustenabil cota
de piaţă şi a raportat o
profitabilitate bună, se poate
spune că pariul SIF2 Moldova
a fost unul inspirat.
Cuantumul dividendelor
încasate în 2016 de la BT,
aferent distribuţiei către
acţionari a unei părţi din
câştigul contabil din achiziţia
Volksbank România,
reprezintă o dovadă în plus în
acest sens.

nivelului activelor graţie unei politici de
asset management realiste care îşi
asumă un program de investiţii coerent. 
Pe de altă parte, randamente ale
dividendului de peste 5%, precum în cazul
acţiunilor SIF2, SIF3 şi SIF5 pot fi
considerate atractive, considerând
nivelul actual al dobânzilor la depozitele
la termen cu scadenţă la 12 luni situat în
jur de 1-2%. Măsura în care dividendele
distribuite de SIF-uri sunt sustenabile
este dată de proporţia în care ele sunt
acoperite în primul rând de dividendele
încasate de la societăţile din portofolii şi
mai puţin din vânzări de active, o sursă
de venituri mai volatilă şi care poate să
nu fie susţinută regulat într-un cuantum
semnificativ pe termen lung. 

discount de tranzacţionare (%)

Sursa: SIF-uri, Bursa de Valori Bucureşti

se poartă DIn nou acţIunIle la băncI
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SIF1 Banat Crişana
nExpunere semnificativă de 45,7% din active

pe participaţiile de la bănci care au redevenit
un segment de forţă al portofoliului (TLV-
20%, Erste -17%, BRD 8,4%)

nAlte participaţii cheie: SIF Imobiliare cu o
pondere de 7,3% din active (care deţine un
portofoliu de spaţii comerciale), SIF Hoteluri
cu o pondere de 2,4% din active (care
controlează câteva participaţii majoritare la
companii hoteliere) 

nParticipaţia de 74,7% din producătorul de
hârtie Vrancart Adjud are o pondere de 6%,
în activele totale, fiind una dintre cele mai
importante deţineri ale SIF1

nSIF Imobiliare ar putea în viitor să devină un
contribuitor important la veniturile din
dividende, fiind de asemenea de aşteptat ca
programul de investiţii al SIF1 să mai susţină
investiţii noi în consolidarea portofoliului
său de proprietăţi imobiliare. 

nIntenţia SIF1 este de a se focusa pe
consolidarea societăţilor unde este
acţionar majoritar, un domeniu de interes
pentru orientarea investiţiilor sale urmând
să fie agricultura. 

SIF2 Moldova
nParticipaţia de 7,2% din capitalul social al

Băncii Transilvania este strategică, aceasta
având o pondere de 38% în activele SIF2. SIF
Moldova este al doilea cel mai important
acţionar al BT, după BERD cu o deţinere de
8,6% din capitalul social

nAlte circa 20% din active sunt concentrate în
producătorii de energie şi în companiile de
utilităţi de la BVB care sunt generatoare
importante de dividende. Cele mai
importante deţineri din acest segment sunt
OMV Petrom (7,6% din active), Transgaz
(4,7%) şi Romgaz (3,9%)

nAşa-numitul portofoliu de bază, adică al
participaţiilor în companii listate la BVB,
reprezintă 75% din activele SIF2

nSIF Moldova şi-a asumat dezvoltarea unui
portofoliu numit “deţineri majoritare” unde
a concentrat business-uri iniţiate recent sau
din portofoliul istoric pe care vrea să le
dezvolte printr-o abordare comparabilă cu
cea a unui fond de private-equity. Deşi
portofoliul reprezintă numai 10% din active,
acesta este foarte important urmând să
absoarbă o parte importantă din fondurile
destinate programului de investiţii. De

altfel, în mare măsură, în ultimii doi ani, SIF
Moldova şi-a orientat programul de
investiţii către plasamente tip private-equity

nSegmentul de cel mai mare interes pentru
SIF Moldova din categoria “private-equity” îl
reprezintă dezvoltările imobiliare. Cea mai
importantă investiţie este reprezentată de
proiectul Veranda Mall unde SIF2 a investit
65 milioane lei 

nUn alt proiect imobiliar este Baba Novac
Residence şi va fi dezvoltat de SIF Moldova
în Bucureşti pe un teren aparţinând
societăţii Ţesătoriile Reunite, deţinute
integral de către societatea de investiţii.
Valoarea proiectului investiţional este de 34
milioane euro şi va fi finanţată atât de
societatea de investiţii, cât şi din credite
bancare 

nAgribusiness-ul şi activitatea hotelieră sunt
alte două segmente în care SIF2 Moldova 
s-a orientat pentru portofoliul său tip
private-equity

SIF3 Transilvania 
nSIF Transilvania se remarcă prin numărul

mare de active hoteliere, spaţii de birouri şi
terenuri valoroase de la care ar fi de aşteptat
venituri sensibil mai mari din dividende sau
tranzacţii de vânzare a acestora către alţi
investitori.

nPotenţialul de creştere al profitabilităţii
pentru astfel de companii este notabil şi
trebuie să avem în vedere investiţiile majore
în sectorul hotelier din ultimii  ani care au
consolidat aceste active importante din
portofoliul SIF. 

nSectorul turism reprezenta 28% din activele
SIF, în timp ce participaţiile în imobiliare
circa 7,5% din active (Cristiana cu o pondere
de 3% din active este cea mai reprezentativă
deţinere)

nCea mai importantă participaţie în turism
de 6,4% din active este cea în Turism Felix,
alte deţineri importante în industria
hotelieră fiind Feper – 5,5%, Aro Palace –
4,5%, THR Marea Neagră – 4%

nParticipaţia de 3,3% din BRD reprezenta 25%
din activele SIF3 la sfârşitul anului trecut

nÎn energie şi utilităţi cele mai importante
deţineri sunt Romgaz cu 5,2% din active şi
respectiv Petrom cu 3% din active

nCirca 50% din dividendele pe 2016 au fost
aduse de participaţia în BRD, ceea ce pune
în evidenţă contribuţia foarte redusă a

participaţiilor din industria hotelieră şi a
proprietăţilor imobiliare

SIF4 Muntenia 
nAsemenea SIF3 Transilvania, SIF4

Muntenia are, de asemenea, în faţă
provocarea reprezentată de creşterea
veniturilor din dividende

nParticipaţia de 2,2% din Banca Transilvania
este cea mai importantă din portofoliu, cu
o pondere de 17% din active

nO participaţie strategică pentru SIF4 este
Biofarm care reprezintă 12% din activele
totale 

nÎntre cele mai reprezentative participaţii din
portofoliul SIF4 sunt Firos Bucureşti (3,4%
din active), Cico (4%), Metav (3,7% din
active), Voluthema (2,8% din active) din
categoria proprietăţilor imobiliare ce
generează venituri din chirii

SIF5 Oltenia
nPrincipala miză pentru SIF Oltenia este un

exit din BCR, participaţia de 6,3% în cea mai
mare bancă locală însemnând 23% din
activele totale. O potenţială tranzacţie
reprezintă un element de atractivitate
pentru SIF5, ţinând seama de câştigurile de
capital semnificative ce ar putea fi
raportate

nParticipaţia de 1,2% din OMV Petrom este a
doua ca importanţă în portofoliul SIF5 cu o
pondere de 11,7% în activele totale

nParticipaţiile în BRD şi TLV de 2,2% şi
respectiv 1,1% reprezentau, la rândul lor, la
sfârşitul anului trecut, 13,3% şi 4,8% din
activele SIF

nÎn cazul SIF Oltenia este de aşteptat să
continue strategia de acumulare de
pachete la companii reprezentative pe
bursă unde nu există acţionari majoritari,
pe care ulterior să le vândă în tranzacţii de
exit (aşa cum a fost cazul Biofarm şi cum
probabil va fi cazul Argus). SIF Oltenia
încearcă să realizeze un exit din Argus unde
deţine 86% din capitalul social care
reprezenta 5,3% din active

nSIF Oltenia mai deţine participaţii
importante în companiile de energie şi
utilităţi construite prin achiziţii în cadrul
ofertelor publice sau de pe bursă. Cele mai
importante deţineri sunt cele de 5,4% din
Transelectrica, 1,5% din Transgaz şi 0,3% din
Romgaz

caracterIstIcI ale portoFolIIlor sIF-urIlor
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Cele mai atractive dividende pe
2016 vor fi distribuite de SIF3
Transilvania, cu un randament
al dividendului de 7,9%. O
surpriză plăcută ar putea fi
reprezentată de SIF1 Banat
Crişana care ia în calcul
distribuţia unui dividend pe
2016, deşi mesajele anterioare
erau că distribuţiile de
dividende nu prea sunt
justificate în cazul SIF-urilor,
acestea fiind de natură să
erodeze substanţa societăţilor
de investiţii. 
SIF3 Transilvania a fost, de
altfel, în trecut, campionul
distribuţiilor de dividende pe
care le-a finanţat din vânzarea
de active la Erste Group,
sumele colectate din
tranzacţiile de vânzare fiind
distribuite acţionarilor, în

special aferent exerciţiilor
financiare 2011 şi 2012. Astfel,
investitorii au avut acces la
randamente ale dividendului de
peste 20%. Asemenea, SIF2
Moldova şi SIF4 Muntenia au
distribuit dividende
substanţiale, în timp ce cele
mai rezervate SIF-uri în privinţa

dividendelor distribuite au fost
SIF1 Banat Crişana şi SIF5
Oltenia. 
Dacă comparăm nivelul
dividendelor plătite de SIF-uri
de-a lungul timpului şi facem o
împărţire între nivelul
dividendelor propuse a fi plătite
pentru 2016, comparativ cu cele

plătite pentru exerciţiul
financiar 2010, se observă că, în
cazul a patru SIF-uri,
dividendele aferente anului
trecut au fost între 30% şi 50%
mai mici. În schimb, în cazul SIF
Oltenia, dividendele propuse
pentru 2016 sunt cu 8% mai
mari decât cele pentru 2010,
ceea ce pune în evidenţă
politica mai echilibrată de
dividende practicată de această
societate de investiţii. De
asemenea, dividendele
acordate de SIF1 s-au situat
într-o plajă foarte strânsă de
valori, cu observaţia că pentru
exerciţiile financiare 2012, 2013
şi 2015, această societate de
investiţii nici nu a distribuit
dividende, fiind cea mai puţin
generoasă cu investitorii din
acest punct de vedere. 

sIF-urIle DIstrIbuIe DIvIDenDe atractIve pentru 2016 

dividendele distribuite de siF-uri

SIF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIF1 Banat Crişana 0,1030 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 0,060

SIF2 Moldova 0,0900 0,2200 0,2400 0,0660 0,1012 0,0450 0,044

SIF3 Transilvania 0,0300 0,1712 0,1750 0,0000 0,0125 0,0265 0,020

SIF4 Muntenia 0,0810 0,0810 0,1340 0,0000 0,0715 0,0450 0,040

SIF5 Oltenia 0,0750 0,1300 0,1300 0,1600 0,1200 0,1300 0,082

dinamica randamentului dividendului oFerit de acţiunile siF

SIF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIF1 Banat Crişana 10,2% 11,1% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 3,1%

SIF2 Moldova 7,7% 20,4% 16,6% 4,5% 6,4% 5,7% 5,3%

SIF3 Transilvania 5,5% 30,2% 24,6% 0,0% 5,1% 9,7% 7,9%

SIF4 Muntenia 12,6% 14,2% 17,4% 0,0% 8,1% 6,0% 5,6%

SIF5 Oltenia 6,0% 12,3% 9,3% 8,1% 7,2% 7,7% 5,0%

Sursa: BVB; Nota: Au fost considerate dividendele pe anii financiari respectivi şi preturile acţiunilor de la de la sfârşit de perioadă, cu excepţia randamentului
dividendului pe 2016 unde preţurile acţiunilor SIF sunt cele de la 14,03,2017

variaţia Preţurilor acţiunilor siF

SIF 2017 2016/2015 2016/2013 2016/2011

SIF1 Banat Crişana 3,7% 9,5% 43,0% 104,7%

SIF2 Moldova 6,3% -0,8% 6,1% 44,4%

SIF3 Transilvania 1,6% -8,6% -25,5% -11,8%

SIF4 Muntenia 8,8% -11,8% -25,6% 14,9%

SIF5 Oltenia 0,6% -3,6% -17,8% 54,2%

Sursa: BVB


