
Surse: Rapoarte ale Institutului Național de Statistică, Rapoarte ale Bursei de Valori București și Bloomberg, calcule interne.
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Bine te-am găsit!

Pentru că investim alături de tine în viitor, încercăm să găsim întotdeauna

cele mai bune soluții pentru pensia ta privată. Iată cele mai proaspete noutăți!
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Evoluția valorii unității Fondului de 
Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III) 
și a unității Fondului de Pensii 
Administrat Privat BCR (Pilonul II)
de la lansare*

*13 iunie 2007 pentru FPF BCR PLUS, respectiv
20 mai 2008 pentru FPAP BCR

Structura Investițiilor
Fondului de Pensii
Administrat Privat BCR
la 30 Septembrie 2018
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Depozite, lichidități
și altele

Titluri de stat
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acoperire a riscului

Obligațiuni

Acțiuni

FPAP BCR BCR PLUS

Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (Pilonul II) și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III)
sunt administrate de BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.  www.pensiibcr.ro

Sursa: date publicate de ASF (www.asfromania.ro) la sfârșitul lunii Septembrie 2018.

* Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Fondului de Pensii Facultative BCR Plus

Studiu sociologic național de evaluare a atitudinilor și percepțiilor publicului
cu privire la Pilonul II de pensii

•51% dintre români nu reușesc să pună bani deoparte, 
ceea ce înseamnă că Pilonul II poate fi singura metodă 
de economisire pentru ei;

••86% știu de existența Pilonului II; dintre aceștia, 7 din 
10 știu că sumele acumulate în conturile individuale de 
Pilon II sunt proprietatea lor și sunt garantate prin lege, 
iar 5 din 10 știu că acești bani pot fi lăsați moștenire  în 
cazul unui eveniment nefericit;

••75% și-au exprimat intenția de a opta în continuare 
pentru Pilonul II în situația în care acesta ar deveni 
opțional;

•71% consideră că este necesară menținerea Pilonului II;

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) și ISRA CENTER au organizat un studiu sociologic 
național de evaluare a atitudinilor și percepțiilor publicului cu privire la Pilonul II de pensii. Conform acestui studiu:

•55% au încredere că administratorii fondurilor de 
pensii investesc optim contribuțiile lor;

•56% dintre români se bazează în mare parte pe 
pensia de stat la momentul retragerii din activitate, 
iar o treime iau în considerare alte surse de venit în 
afară de pensia de la stat;

••Doar 26% din populație crede că statul nu va avea 
probleme să le asigure pensia;

•67% consideră că în lipsa adoptării unor măsuri 
optime, statul s-ar putea confrunta cu dificultăți la 
plata pensiilor pentru generațiile viitoare.

Noutăți din piețele în care investim

Al treilea trimestru al anului 2018 a înregistrat o performanță pozitivă pentru toate piețele financiare mai importante. 
Indicele acțiunilor românești, BET Index, a crescut cu aproximativ 6%, semnificativ peste performanța indicilor 
europeni, care a fost ușor pozitivă. Titlurile de stat au performat foarte bine, cu o creștere de 2.9% în medie.
Dacă randamentele pozitive ale titlurilor de stat au venit mai mult ca o reversare tehnică după scăderile înregistrate 
anterior, acțiunile au continuat să crească, fiind susținute de expansiunea economică în desfășurare.
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