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O noua realitate in universul administrarii

banilor

19 Martie 2015 – Brasov 
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Jos, tot mai jos !

2

Preturi care nu mai cresc, 

dobanzi de creditare mai mici

…dar ce facem cu resursele ? 

The Economist : Evolutia preturilor de consum , 2011 -2014
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Cu ce dobanda plasati banii in Depozit?

• Injectii de lichiditate din partea ECB cel putinpentru 2014 – 2015

• Inflatie scazuta in zona EURO 
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An Depozite noi (% p.a.)

Depozite la termen in lei Depozite la termen in euro

Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice

2010 7.62 5.36 3.44 2.45

2011 6.59 5.78 3.47 2.38

2012 5.64 5.15 3.39 1.97

2013 3.92 2.19 2.13 1.47

2014 2.77 1.09 1.57 0.69

Sursa: BNR
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Evolutia ciclica a diferitelor clase de active

Valoarea si siguranta unor active financiare depinde de pret: chiar si un activ

de cea mai buna calitate daca este achizitionat la un pret incorect poate

fi afectat mai devreme sau mai tarziu de riscul deprecierii.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

13% 26% 34% 13% 47% 38% 16% 8% 12% 8% 36% 9% 5% 17% 31% 24% 9%

12% 19% 26% 7% 37% 18% 5% -1% 5% 3% 28% -3% 2% -1% 16% 22% 7%

11% 10% 15% 1% 12% 9% -11% -6% -2% 1% 16% -7% 1% -34% 15% 17% -13%

8% 8% 13% -38% 9% -7% -15% -31% -10% -1% 3% -8% -6% -39% -1% 7% -16%

Actiuni globale

Staatsanleihen global
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Clase de active dincolo de clasicul mix: 

actiuni /obligatiuni

Motivatia de a detine active:

Bani cash Siguranță, securitate

Obligațiuni Venit pe termen lung, 

încredere, predictibilitate

Acțiuni Proprietate, legătura cu plusvaloarea, profituri corporative

Imobiliarele Tangibilitate, proprietate, 

Mărfuri Satisfacerea nevoilor de baza intr-o lume globalizata

Metalele prețioase Protejarea puterii de cumpărare, stabilitate,refugiu în perioade de criza

Capital privat/Capital de risc Creștere accelerata, influența și controlul asupra unei companii in 

dezvoltare

Instrumente futures Exploatarea trendului, protecție împotriva volatilitatii

Artă Prestigiu, raritate, afirmare intelectuală



Page

Exemplu de utilizare a fondurilor noastre de 

instrumente cu venit fix 

Companie cu cifra de afaceri de pana 5 mio. RON

• Intre Ianuarie si Iulie a plasat 2,07 mio. in fondul de obligatiuni la o valoare medie de 18.1361 lei 

• In luna Octombrie clientul a solicitat o rascumparare partiala: 0,9 mio. efectuata la valoare unitara de 18.3854 

lei

• In cadrul tranzactiei din Octombrie clientul a realizat un profit de:  127.324 lei

Beneficii obtinute:

1. Posibilitatea de a creste / scadea suma investita in functie de nevoile companiei

2. Lichiditate – 48 h

3. Randamente ce depasesc media cotatiilor la Depozit bancar
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Echipa noastra va ajuta sa navigati in lumea

fondurilor de investitii

Profilare: 

• conservator 

• orientat spre castig

Analiza obiectivelor specifice: 

• lichiditate & cash management, 

• generare de venit curent, 

• expunere pe companiile care produc cresterea economica
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Evolutia activelor detinute de clienti pers. 

juridice

3.870 clienti in Romania la 28 Feb. 2015 (cu 300 mai

multi decat anul anterior)

Detineri :

• 91 mio. RON in ERSTE MMONEY MARKET RON

• 1.475 mio. RON in ERSTE BOND FELXIBLE RON 

• 36 mio. EUR in ERSTE BOND FELXIBLE 

ROMANIA EUR
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Sursa: Erste Asset Management 
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Istoria fondurilor de investitii

Pe 19 Aprilie sărbătorim Ziua Mondială a Fondurilor de

Investitii
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Istoria fondurilor de investiții începe în secolul XVIII în Amsterdam. În 1774, 

Abraham van Ketwich, un comerciant din Olanda oferea partenerilor săi de 

afaceri un portofoliu diversificat de instrumente financiare, special concepute 

pentru persoanele cu mijloace financiare modeste. Această inițiativă avea și 

un motto: „Eendragt maakt magt”, adică „unitatea înseamnă putere”. Așa au 

apărut fondurile de investiții.
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Mediul investitional
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• Industria de fonduri locala a 

crescut de peste 15 ori in anii de 

criza. Randamentele mari oferite in 

aceasta perioada de investitiile cu 

venit fix au dus la o concentrare

masiva in acest tip de instrumente

(peste 90% din active) 

• La nivelul UE se constata o 

diversificare mult mai accentuata a 

investitiilor 13

29
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Sursa: AAF, EFAMA, Erste Asset Management
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Filosofia de Investitii
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Noi credem ca…

• nici o clasa de active nu este

„buna" sau „rea" prin definitie,

• pietele nu sunt pe deplin

eficiente si inregistreaza

evolutii exagerat pozitive sau 

negative, 

• ineficientele de pe piata pot fi

identificate si exploatate, 

• un proces investitional bazat

pe tehnologie ofera

posibilitatea unor servicii de 

investitii financiare mult

imbunatatite.

Abordarea investitionala

• Noi investim la nivel global in actiuni, 

obligatiuni, dar si in investitii

alternative.

• Noi analizam piata folosind atat

criterii de evaluare fundamentale cat

si indicatori tehnici privind

sentimentul de piata.

• Suntem administratori de investitii

activi si aplicam modele de 

optimizare si strategii clare. 
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Fondurile S.A.I. Erste Asset Management SA

Solutii de investitii

Beneficii: 

• Lichiditate

• Experienta liderului de piata

• Risc controlat

• Metoda simpla de investire

12



Page

ERSTE MONEY MARKET RON 

Caracteristici
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Lansat pe data de 4 iulie 2012 de ERSTE Asset Management, este primul fond monetar care este

administrat in conformitate cu standardele europene. 

Fondul Deschis de Investitii ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) este un Fond de Piata

Monetara, caruia ii sunt caracteristice scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate mai lungi.

Perioada investititei: este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe un termen de 3-12 luni;

Volatilitate foarte scazuta

Moneda investitiei – RON 

ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) este autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 596 / 04.07.2012 si

numarul CSC06FDIR / 400079 din Registrul Public al ASF
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ERSTE MONEY MARKET RON

Performanta
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*Date la 27 Februarie 2015

10

10.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4
Performanţa în %

De la începutul anului 0,26%

3 luni 0,46%

6 luni 1,23%

1 an 3,02%

2 ani 7,76%

De la lansare 11,50%
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ERSTE MONEY MARKET RON

Costuri
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Comision de 

subscriere

Comision de 

rascumparare

Comision de 

administrare

• nu se percepe

• nu se percepe

• 0,5%/an (0,041% pe luna calculat la valoarea medie a activului total 

administrat în luna respectivă);

Comisioane curente
• 0,83% (valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza 

comisioanelor aferente anului 2014, inclusiv comisionul de 

administrare şi de aceea se poate modifica de la un an la altul).
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ERSTE BOND FLEXIBLE RON

Caracteristici
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Fond de obligatiuni in lei – plasamente in instrumente cu venit fix in proportie de minim 80%, dar si in 

depozite, certificate de trezorerie sau instrumente ale pietei monetare, iar cel putin 70% din activele Fondului au 

expunere pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). Nu se investeste in actiuni. 

Obiectivul investitional consta in mobilizarea de resurse financiare in vederea efectuarii de plasamente pe 

pietele monetare si de capital in conditiile unui grad redus spre mediu de risc asumat 

Perioada investititei: este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe un termen de 1-3 ani

Volatilitate scazuta

Moneda investitiei – RON 
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Bond – ERSTE BOND FLEXIBLE RON

Performanta

17

*Date la 27 Februarie 2015

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00 Performanţa în %

De la începutul anului 1,21%

1 an 6,95%

2 ani 14,11%

3 ani 22,74%

5 ani 44,20%

De la lansare 90,14%
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ERSTE BOND FLEXIBLE RON

Costuri

18

• 0.2%/valoarea subscrierii (se  aplica in mod  direct sumei investite, acesta fiind luat in 

calcul in modul urmator: pretul de emisiune al unui titlu de participare este pretul platit de 

investitor si este format din valoarea unitara a activului net (VUAN) calculat de catre 

societate pentru ziua in care se efectueaza  cumpararea  la care se adauga comisionul de 

subscriere);

• Negociabil, daca investitia este mentinuta timp de cel putin 365 de zile de la data alocarii

titlurilor de participare. 

• nu se percepe

• 1,10% pe an (0,0916%/luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna 

respectiva);

Comision de subscriere

Comision de rascumparare

Comision de administrare

Comisioane curente
• 1,55% (valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza comisioanelor 

aferente anului 2014, inclusiv comisionul de administrare şi de aceea se poate 

modifica de la un an la altul).
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“WE CAN’T STOP THE WAVES, BUT YOU CAN LEARN TO SURF”

Jon Kabat-Zinn
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Disclaimer

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de 
emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, 
înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor 
(DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute 
gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset 
Management SA. FDI ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. 
Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni), Decizia CNVM nr. 
1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia 
C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced RON (fost BCR 
Dinamic), Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity Romania 
(fost BCR Expert), Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST 
Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced 
RON, Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, 
Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, 
Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, 
Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia 
C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083. SAI ERSTE Asset Management SA, Str. 
Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro 
Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028; Depozitar: BCR SA, Aviz CNVM nr. 
27/2006, nr. Reg. ASF PJR10/DEPR/400010.
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