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Fondul ERSTE Balanced RON investește într-un portofoliu care conține de la instrumente de piață monetară, obligațiuni de

diferite tipuri, până la acțiuni cu potențial mare de câstig. Prin combinarea diferitelor avantaje ale unor produse din cele mai

diferite, poți să-ți minimizezi riscurile. Astfel, eventualele scăderi ale acțiunilor pot fi compensate de câștigul datorat depozitelor

bancare și obligațiunilor care ocupă un procent mai mare din portofoliu.

Fondul utilizează o politică activă de investiții. Activele sunt selectate în mod discreționar. Fondul este orientat către un benchmark

(din motive ce țin de licențe, denumirea specifică a indicelui utilizat se regăsește în prospect (punctul 12.) sau în DICI „Obiective

și politica de investiții”). Compoziția și performanța fondului se pot abate substanțial sau complet într-o direcție pozitivă sau

negativă față de cea a indicelui de referință pe termen scurt sau lung. Puterea de selecție discreționară a Societății de Administrare

nu este limitată.

Politica de investiţii

Piața de acțiuni românească a avut o evoluție pozitivă în luna aprilie (BET-XT TR +1,51% lună pe lună), fiind în corelație cu piețele

globale de acțiuni, datorită diminuării îngrijorărilor legate de sectorul bancar.

Luna a fost influențată de raportările financiare ale companiilor aferente trimestrului 1 al anului. Profiturile companiilor incluse

în indicele S&P 500 au scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, însă rezultatele au fost în general peste așteptări.

Acțiunile din Europa au scăzut în ultima săptămână a lunii aprilie, din cauza intensificării temerilor de recesiune care ar putea

fi determinată de continuarea creșterii ratelor de dobândă.

Arabia Saudită și alți producători de petrol OPEC+ au anunțat în primele zile ale lunii aprilie, noi reduceri de producție de petrol

cu aproximativ 1,15 milioane barili/ zi, această mișcare surprinzătoare provocând o creștere imediată a cotației petrolului. Spre

finalul lunii, cotația petrolului a înregistrat o pierdere considerabilă deoarece datele economice mai slabe din SUA au stârnit

îngrijorări cu privire la o posibilă recesiune precum și la scăderea cererii globale de petrol.

Pe piața locală, Președintele Iohannis a respins legea pentru aprobarea OUG 186/2022, care urma să introducă o taxă excepțională

pentru producătorii de petrol și gaze naturale și pentru companiile de rafinare. Prin urmare, legea va trebui reanalizată de către

Parlament.

Tot în aprilie, Fondul Proprietatea a încheiat un acord cu compania grecească Public Power Corporation SA (PPC) pentru vânzarea

participațiilor sale din filialele Enel pentru suma de 650 milioane lei.

Având în vedere contextul actual, pe parcursul lunii aprilie am menținut neschimbată expunerea pe acțiuni în portofoliul fondului.

În ceea ce privește deținerile de obligațiuni guvernamentale românești, am scăzut ponderea acestora, dar am crescut durata

portofoliului. Pentru perioada următoare, suntem precauți în strategia de investiții. Luna mai va fi influențată de raportările

financiare aferente primului trimestru al anului.
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ERSTE Balanced RON
Fond diversificat, de tip echilibrat.



10 ani5 ani3 ani1 anDe la lansarea fonduluiPerformanță anuală

(anualizată) 1 8,75%7,18%11,99%4,10%8,89%

2022202120202019201820172016201520142013AnPerformanță anuală 1

-3,20%20,30%1,80%21,40%-2,60%11,60%7,50%5,10%8,60%16,80%Performanţa

-5,20%13,30%1,60%18,80%-2,10%6,80%1,70%1,30%4,30%13,40%Performanţa

■ Fond/Tranșa ■ Indicele de referință
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Valoare ajustată calculată de la data de 29.04.2013 până la data de 28.04.2023 Maxim■Minim■

1  Performanţa prezentată (rata rentabilităţii prezentată ca medie geometrică) include comisioanele plătite de fond. Nu sunt luate în calcul celalte comisioane care se pot

aplica la cumpărare, costurile specifice tranzacţiilor individuale, costurile curente sau costurile impuse de instituţia de credit care administrează contul de custodie al

clienţilor. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

2  DICI: Informaţii cheie destinate investitorilor

RiscuriBeneficii pentru investitori

Veniturile câștigate din investiție sunt, de obicei, direct
proporționale cu gradul de risc

Posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de
a solicita răscumpărarea lor oricând dorești



Minimizarea riscurilor prin combinarea diferitelor
avantaje ale unor instrumente financiare din cele mai
diferite

 Este posibil să nu se atingă obiectivele și să se
înregistreze pierderi pentru investitori



Valorile titlurilor de participare pot avea fluctuaţii peste
medie din cauza volatilității pietelor financiare


Expertiză din partea managerului de fond

Riscurile care pot fi semnificative pentru fond sunt în
mod special: riscul de credit și de contrapartidă, riscul


Gamă largă de instrumente financiare: de la acţiuni
emise de principalele societăți tranzacționate la Bursă,
la obligaţiuni şi instrumente de piață monetară



de lichiditate, riscul de custodie, riscul asociat
instrumentelor financiare derivate și riscul operațional.
Informații cuprinzătoare privind riscurile fondului pot
fi găsite în Prospectul de emisiune.

Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale, înainte de a investi în acest

fond. Prospectul de emisiune şi Documentul cu informații esențiale sunt disponibile în limbile română și engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române

S.A. şi de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.
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