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Începãtorii sã apeleze
la fondurile de investiþii

(Interviu cu Alexandru Ilisie, directorul de investiþii al OTP Asset Management)

l “Investiþiile regulate eliminã emoþiile, care pot duce la decizii neinspirate în momente de
volatilitate”l “Ne aºteptam ca 2021 sã fie foarte bun pentru pieþele de acþiuni” l “Abordarea
«top-down» este folositã pentru a identifica acþiunile internaþionale sau ETF-urile care vor fi
incluse în portofoliul fondului”l “Pentru cineva care nu a investit niciodatã, consider cã este
important ca pasul sã fie fãcut prin intermediul fondurilor de investiþii ”

Reporter: OTP Global Mix þinteºte
obþinerea unor rentabilitãþi superioare în
condiþii de volatilitate relativã redusã,
conform materialelor informative afe-
rente fondului. Concret, ce aºteptãri ar
trebui sã aibã un investitor atunci când
cumpãrã unitãþi ale OTP Global Mix?
Altfel spus, care sunt reperele realiste pe
care ar trebui sã le aibã în vedere, în ter-
meni de rentabilitate ºi volatilitate, în
evaluarea deciziei de investiþie?

Alexandru Ilisie: Fondul OTP Glo-
bal Mix este un fond deschis de investi-
þii cu o politicã de investiþii flexibilã, în

sensul în care alocarea strategicã a fon-
dului din punct de vedere al categoriilor
de active este de pânã la 50% acþiuni ºi
pânã la 50% în instrumente cu venit fix
ºi/sau instrumente ale pieþei monetare.
Alocarea strategicã a fondului reprezin-
tã alocarea portofoliului pe termen me-
diu ºi lung. Cu toate acestea, având o
politicã de investiþii flexibilã, în funcþie
de condiþiile pieþei, fondul poate investi
în unele perioade pânã la 100% din acti-
ve într-o singurã clasã de active (acþiuni
sau obligaþiuni).

Fiind un fond cu o politicã de investiþii

flexibilã, pe termen lung ne putem aºtepta
ca randamentul adus de fond sã fie situat
între randamentele aduse de fondurile de
obligaþiuni ºi cele de acþiuni.

Datoritã faptului cã alocarea este ba-
lansatã între acþiuni ºi obligaþiuni, în ter-
meni de volatilitate, aceasta va fi mai re-
dusã decât în cazul fondurilor de acþiuni
ºi mai ridicatã decât în cazul fondurilor
de obligaþiuni.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 10)

OTP Global Mix – perspectiva
abordãrii diversificate a investiþiilor
O

TP Global Mix este un fond din
categoria celor multi-active, fle-
xibil, a cãrui alocare strategicã
pe termen lung este de pânã la

50% acþiuni ºi fonduri de investiþii loca-
le ºi internaþionale ºi de pânã la 50% în
instrumente cu venit fix ºi/sau instru-
mente ale pieþei monetare, conform
OTP Asset Management, societatea ce
administreazã fondul.

Lansat în ultima parte a anului 2015,
OTP Global Mix este destinat investito-
rilor care acceptã un risc mediu, iar pe-
rioada recomandatã investiþiilor este de
trei – cinci ani, nefiind indicat celor ce
doresc sã îºi retragã banii în mai puþin de

un an, potrivit administratorului sãu.
Alexandru Ilisie, directorul de inve-

stiþii al OTP Asset Management, spune:
“Evoluþia fondului multi-asset OTP Glo-
bal MIX este influenþatã, în cea mai mare
mãsurã, de evoluþiile pieþelor internaþio-
nale de acþiuni, dar în condiþii de risc di-
minuat, datoritã evoluþiilor pieþelor de
obligaþiuni. Universul investiþional al
fondului este format, în special, din in-
strumente financiare (acþiuni ºi obliga-
þiuni) emise de companii internaþionale
din Statele Unite ºi Europa. Managerul
de portofoliu al fondului îºi propune sã
investeascã în companii solide cu un po-
tenþial puternic de creare de valoare pe

termen mediu ºi lung ºi un profil de
risc/randament atractiv”.

Randamente pozitive în
patru din cei cinci ani scurºi
integral de la lansare

Conform OTP Asset Management,
obiectivele fondului, ce include douã clase
de unitãþi de fond - Clasa L, denominatã în
lei ºi Clasa E, denominatã în euro - sunt
concretizate în creºterea capitalului, în ve-
derea obþinerii unor rentabilitãþi superioare
în condiþii de volatilitate relativ redusã.

De la lansare ºi pânã la finele lunii au-
gust, OTP Global Mix Clasa L a avut un

randament de 47,7%, conform datelor pu-
blicate de administrator. Practic, în patru
din cei cinci ani scurºi integral de la lansa-
re, fondul a avut randamente pozitive, doar
în2018 înregistrândunrandamentnegativ.

De la începutul anului ºi pânã la finele
lunii august, OTP Global Mix Clasa L a
marcat un randament de 12,19%, în timp
ce pentru OTPGlobal Mix Clasa E randa-
mentul s-a ridicat la 10,72%. Spre compa-
raþie, OTP Obligaþiuni, fond cu risc mai
mic dar ºi cu un randament potenþial mai
redus, avea o rentabilitate de 0,61%.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 11)

D
upã un an 2020 cu volatilitate ridi-
catã atât pe pieþele de obligaþiuni,
cât ºi pe cele de acþiuni, analiºtii de
la OPT Asset Management se aº-

teptau ca anul 2021 sã fie foarte bun pentru
pieþele de acþiuni, ne-a spus Alexandru Ili-
sie, directorul de investiþii al OTP Asset Ma-
nagement ºi managerul OTP Global Mix,
fond a cãrui pondere a investiþiilor în acþiu-
ni a crescut de la 43,1% anul trecut la 50,5%
la finele lunii iulie a acestui an.
OTP Global Mix este un fond cu o politicã de
investiþii flexibilã, astfel încât pe termen
lung investitorii se pot aºtepta la un randa-
ment situat între rentabilitãþile fondurilor
de obligaþiuni ºi cele de acþiuni. Pe de altã
parte, datoritã faptului cã alocarea este ba-
lansatã între acþiuni ºi obligaþiuni, volatili-
tatea fondului va fi mai redusã decât în ca-
zul fondurilor de acþiuni ºi mai ridicatã
decât în cazul fondurilor de obligaþiuni,
explicãdirectoruldelaOTPAssetManagement.
“Atât pentru cei care sunt la început de
drum, cât ºi pentru cei care sunt investori cu
vechime, consider cã investiþiile regulate
pot fi o soluþie bunã, deoarece acestea re-
duc volatilitatea pe termen lung a portofo-
liului”, spune Alexandru Ilisie.

DAN PAUL, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI
BROKERILOR:

“Prin OUG aprobatã de
Guvern se creeazã o
imoralitate, o ilegalitate socialã
în cazul City Insurance”

O
rdonanþa de Urgenþã aprobatã de
guvernul Cîþu privind despãgu-
birea asiguraþilor de la City Insu-
rance este una imoralã, datã pen-

tru salvarea unor funcþionari numiþi po-
litic în cadrul Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã (ASF), susþine Dan Paul,
preºedintele Asociaþiei Brokerilor.

“Premierul României promoveazã o
ordonanþã de urgenþã pentru salvarea pã-
gubiþilor care au asigurãri la City Insu-
rance, în limita unei asigurãri a poliþei de
500.000 lei. Deci dacã ai o asigurare la
City Insurance care te-a costat 300 sau
400 lei, poþi sã loveºti un Lamborghini ºi
sã iei o despãgubire de pânã la 500.000
lei. Eu cred cã se va crea o imoralitate, o
ilegalitate socialã, pe lângã faptul cã e o
lege care se dã cu aplicabilitate retroacti-
vã. În aceastã situaþie, cred cã ar fi mai
bine sã nu avem guvern, ca sã nu dea or-
donanþã de urgenþã. Morala pentru socie-
tate este «furaþi, cã ASF nu înþelege sau
nu vã apãrã; va veni un guvern care, pen-
tru salvarea unor prieteni numiþi politic,
va da o ordonanþã» ºi vom ajunge cel

mult cu niºte persoane gãsite þapi
ispãºitori care vor fi trase la rãspundere
penalã”, a declarat Dan Paul, în cadrul
conferinþei “Codul Comercial român –
ediþie nouã ºi necesarã”, care a avut loc
ieri, la sediul Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României.

Domnia sa considerã cã insolvenþa
companiei City Insurance este ºi rezulta-
tul incompetenþei ASF ºi cã situaþia ac-
tualã va escalada, odatã cu majorarea
preþului poliþelor RCA.

“În afarã de scandalul creat ºi de in-
competenþa ASF de a supraveghea acea-
stã piaþã, vom avea imediat un efect în
economie, acela al creºterii preþului
RCA. Pentru cã avem un Fond de Garan-
tare a Asigurãrilor care va trebui sã de-
spãgubeascã aceste poliþe care nu mai
pot fi onorate.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 4)

Inflaþia tranzitorie, o minciunã
cu picioare tot mai scurte

D
urata de viaþã a prognozelor pu-
blicate de bãncile centrale ºi or-
ganizaþiile internaþionale a
început sã scadã vertigi-

nos, mai ales în ceea ce priveºte
inflaþia.

Aceasta se dovedeºte extrem
de “încãpãþînatã” în creºterea ei,
dovedind cã tranzitorii sunt doar
prognozele oficiale. Sau poate cã
“efemere” va fi termenul potrivit
în curând.

Fenomenul este ilustrat de ultimele
prognoze ale inflaþiei de la OECD (Orga-
nisation for Economic Co-operation and
Development), incluse în raportul din

septembrie 2021 privind perspectivele
economice.

Prognozele au cunoscut majorãri
semnificative faþã de cele din ra-
portul similar publicat la sfârºitul
lunii mai 2021, atât pentru anul
curent cât ºi pentru anul viitor, cu
excepþia Japoniei.

Astfel, noua estimare pentru
inflaþia din Statele Unite în 2021
este de 3,6%, faþã de 2,9% ante-
rior, în timp ce prognoza inflaþiei

din Marea Britanie a fost majoratã cu un
punct procentual, pânã la 2,3% (vezi
graficul 1).

(continuare în pagina 8)

Scrisoarea lui Iohannis
cãtre judele…..

D
espre scrisoarea lui Neacºu din
Cîmpulung ºtim, sigur, este
adresatã judelui Braºovului,
Hanãº Begner (Hans Benkner).

În cazul lui Iohannis, andrisantul nu
este menþionat pe plic, aºa cã trebuie sã
facem un pic de luminã. Despre
care scrisoare este vorba? Cea
de la New York, care nu are ni-
mic de a face nici cu oraºul
Americii cel mai bine cunoscut
de emigranþii europeni, nici cu
lucrãrile Adunãrii Generale a
ONU, pentru care prezidentul
s-a deplasat peste ocean, nici cu
trebile þãrii din care a plecat pentru a
ajunge acolo, România. Are de a face
cu competiþia politicã din interiorul
Partidului Naþional Liberal în care este
angajat actualul Prim ministru al Rom-
âniei, domnul Cîþu. Florin Cîþu, desi-
gur! Cu dominator-paternul sãu incon-
fundabil aer suveran, cu care îºi aruncã
pardesiul pe capota maºinilor oficiale
în care se urcã, sigur pe sine ºi deplin
stãpîn pe mijloacele de care dispune,
prezidentul îi recomandã marelui om
politic de la Bucureºti sã îºi vadã liniºtit
de treabã, sã-i dea înainte, vorba altui

prezident urcat la o faimoasã tribunã,
Trahanache; sã nu se teamã de intrigile
proaste ale lui Caþavencu, pardon,
Orban. L-o fi avînd deja la mînã cu po-
liþele acelea pe care le-a plastografiat ca
sã ridice 5000 de lei de la societate?

(Societatea enciclopedicã-coo-
perativã Aurora Economicã
Românã, desigur!). Nu ºtim, dar
mesajul este cît se poate de cate-
goric: candidatul nostru, adicã
al lui Iohannis, Trahanache, al
lui Tipãtescu, al coanii Joiþichii
ºi al întregului partid va fi, din-
colo de orice îndoialã, ºi alesul

nostru. Nu majoritate, unanimitate o sã
ai, stimabile. La noi opoziþie nu înca-
p e … s u n t e m t a r i , s t i m a b i l e …
tari…Acum, dacã o sã îmi spuneþi cã
andrisantul este, inconfundabil, Florin,
cum îl alintã pe numele cel mic prezi-
dentul nostru pe ditai ºeful de guvern, o
sã vã rog sã îngãduiþi ºi sã mai aveþi pu-
þinticã rãbdare….Pãi, dacã avea ceva sã
îi spunã lui Florin, acum în ajunul ale-
gerilor din partid, avea prezidentul ne-
voie pentru asta de un mesaj public? Sã
fim serioºi!

(continuare în pagina 12)

Citiþi, în paginile 3 ºi 4 ,

detalii de la conferinþa “Codul Comercial român

– ediþie nouã ºi necesarã”
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