
Fondul Deschis de Investitii PLUS Invest (CSC06FDIR/120092/09.04.2014)
Raport lunar

Date generale Obiectivul fondului si politica de investitii

Tipul fondului

VUAN 1 (lei)

Indice de cost 2 0.22%

Comisioane Acest fond este potrivit pentru…

Comision subscriere unitati de fond 3 1.80%

Comision rascumparare unitati de fond

retragere in mai putin de 360 zile (1 an) 3.50%

retragere in mai putin de 720 zile (~ 2 ani) 2.00%

retragere in mai putin de 1080 zile (~ 3 ani) 1.00%

retragere dupa 1080 zile 0.00%

Comision de administrare (lunar)

Performanta 4 Sinteza evolutiilor pietelor financiare in luna noiembrie

De la lansare 1.14%

Ultimele 30 zile 0.57%

Ultimele 180 zile n/a

Ultimele 360 zile n/a

Anualizat 2.40%

Risc

Volatilitate anuala 5 1.95%

Volatilitate lunara 0.56%

Value at Risk 6 1.22%

5 Pe baza volatilitatii zilnice de la lansarea fondului

Nota: Toate informaţiile din acest material sunt valabile la 28 noiembrie 2014.

DECEMBRIE 2014

RON

Fond diversificat (politica de investitii flexibila)

6-iunie-2014

10.1139

1  Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale 

SA

Valuta fondului

Data lansarii

Activ net (lei)

6  Value at Risk (Valoare la risc) masoara cu o probabilitate de 99% pierderea maxima pe care o 

poate inregistra valoarea unitatii de fond, pe o perioada de 1 an, in conditii normale de piata

Structura plasamentelor fondului la 28.11.2014Evolutie VUAN (de la lansare)

4  Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in 

perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

1,011,371

0.15%

3 Comisionul de subscriere în Fond este de 1.8% din valoarea subscrierii dar nu mai mult de 1.000 

de lei.

2  Indicele de cost reflecta costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent 

lunii curente

(+) Obiectivul fondului urmareste protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de
catre inflatie pe termen lung prin investitii in active financiare purtatoare de dobanzi sau care
genereaza venituri constante asociate celor din dobanzi si investitii in active financiare subevaluate
cu potential de crestere pe termen lung. Fondul are setat si un obiectiv de performanta constand in:
rata inflatiei + 5 puncte procentuale pe an.

(+) Mixul de instrumente financiare in care investeste Fondul este format din: actiuni, obligatiuni
emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de
administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix,
ETF-uri, organisme de plasament colectiv, alte organisme de plasament colectiv publice sau private.
In scopul imbunatatirii performantei fondului se vor utiliza si o serie de instrumente financiare
derivate (contracte pe diferenta, contracte futures si optiuni avand activ suport indici, actiuni sau
marfuri) in cadrul unor operatiuni de hedging si arbitraj.

(+) Sustinute de mesajele (in special din partea oficialilor BCE si FED) si interventiile bancilor
centrale (largirea tintei masei monetare de catre Banca Centrala a Japoniei, reducerea dobanzii
cheie de Banca Centrala a Chinei, startarea programului de achizitii de ABS de catre BCE incepand
cu mijlocul lunii noiembrie) pietele de capital din intreaga lume, cu putine exceptii, si-au continuat
trendul ascendent initiat la mijlocul lunii octombrie. Cu un avans de peste 10%, indicele compozit al
bursei din Shanghai a fost performerul lunii noiembrie, fiind urmat in clasament de catre indicele
german DAX-30 care a plusat cu 7%, in timp ce indicii americani au atins noi maxime istorice.

(+) Pe plan intern, exista in continuare un exces de lichiditate in lei pe piata interbancara motiv
pentru care ratele de dobanda au coborat la noi minime multianuale in luna noiembrie, rata
dobanzii ROBOR la 6 luni scazand sub 2.1%/an. Randamentele oferite de titlurile de stat s-au
mentinut pe trendul descendent si in luna noiembrie, randamentul la obligatiunile de stat pe 10 ani
scazand la noi minime istorice, sub 3.8%. In cadrul sedintei de politica monetara din 4 noiembrie,
ultima din anul 2014, BNR a revizuit in jos prognozele privind inflatia in 2015 si a decis continuarea
procesului de relaxare a politicii monetare prin reducerea dobanzii cheie cu 0.25% la 2.75%, precum
si reducerea nivelului RMO la valuta cu 2 puncte procentuale la 14% in timp ce RMO la lei a fost
mentinut la 10%. De altfel, ultimele date publicate de INS intaresc prognozele BNR privind
ameliorarea presiunilor inflationiste, rata anuala a inflatiei decelerand in octombrie la 1.44% fata de
1.54% in septembrie.

(+) In contrast cu evolutiile din plan extern, bursa locala si-a continuat miscarea corectiva in luna
noiembrie, deprecierea medie la nivelul pietei (masurata prin intermediul indicelui BET-XT) fiind de
1%. Alegerile prezidentiale si sentimentul regional predominant negativ (reinflamarea tensiunilor
din estul Ucrainei) i-au tinut la distanta pe investori, inregistrandu-se si o contractie semnificativa a
rulajelor din piata. Indicele ROTX a fost performerul lunii noiembrie cu o crestere cu 0.4%, acest
avans fiind sustinut de evolutia pozitiva a actiunilor TEL care au inregistrat un salt cu 7.3% in
noiembrie, si de aprecierea cu 7.1% a titlurilor EBS.

(+) In ceea ce priveste administrarea activelor din portofoliul Fondului, nu s-au produs modificari
semnificative, structura investitiilor Fondului ramane in continuare una defensiva (sub 20% din
active fiind plasate in actiuni). Strategia lunii noiembrie a fost orientata pe reducerea sumelor
plasate in depozite in detrimentul cresterii expunerii pe actiunile existente in portofoliu care au
furnizat rezultate solide pentru trimestrul al III-lea. Pentru a beneficia de sezonalitatea favorabila
asociata lunii decembrie vom urmari sa fructificam oportunitatile de cumparare care se vor ivi pe
piata de actiuni in cazul in care tendinta corectiva se va manifesta si in prima parte a lunii
decembrie.
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Disclaimer: Acest document ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond. Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in fond. 
Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiile SSIF Broker S.A. sau de la sediul S.A.I. Broker S.A - Cluj-Napoca, Str.Motilor nr.119 - Tel: 0364-260.755 - Fax: 0364-780.124 - office@saibroker.ro -
www.saibroker.ro - Nr.Inreg. O.R.C. J12/2603/2012 - CUI 30706475 Autorizata de CNVM prin Decizia nr.71 din 29.01.2013 - Nr.inreg.In Reg. C.N.V.M. PIROSSAIR/120031 din 29.01.2013. Nr.op.de date cu caracter 
personal - SAI Broker SA: 27365/2013.

... toate persoanele care acceseaza programe de economisire, cu un orizont de timp investitional
mai mare de 3 ani;

... investitorii mai conservatori care manifesta o toleranta medie fata de risc, si care sunt în cautarea
unor plasamente care sa le asigure un raport rezonabil in privinta castigului potential si riscul
asumat

... tuturor investitorilor, in scopul diversificarii portofoliului de investitii


