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ERSTE Equity Romania
Fond de acţiuni

Informații la data de 31.05.2022

Politica de investiţii

Majoritatea activelor fondului ERSTE Equity Romania, cel puțin 85%, sunt investite în acțiuni. În plus, se urmărește menținerea
unei expuneri de cel puțin 70% pe moneda locală. Este important de știut că în cazul acestui fond, evoluția reală a pieței se vede
pe termen lung. Alocarea va fi de 80% în instrumente care au fost emise/oferite de entităţi înregistrate în România sau care au
piaţa principală de listare România.

Comentariul Managerului
Fondului

Indicele principal al Pieței de acțiuni locale a rămas aproape neschimbat în luna mai (BET XT TR +0,15% lună pe lună), în timp ce
volatilitatea s-a menținut ridicată în piețele de acțiuni globale, pe fondul îngrijorării cu privire la evoluția inflației, la înăsprirea
politicii monetare a băncilor centrale și la cea a războiului din Ucraina. În plus, persistă îngrijorările cu privire la impactul
restricțiilor impuse în China, legate de COVID-19, asupra economiei globale.
Pe parcursul lunii, liderii UE au ajuns la un compromis în ceea ce privește interzicerea importului de petrol și produse petroliere
din Rusia.
Având în vedere contextul actual, pe parcursul lunii mai am crescut ușor expunerea pe acțiuni: am crescut expunerea pe sectorul
energetic și pe cel de utilități în timp ce am scăzut expunerea pe sectorul bancar. De asemenea, am menținut expunerea pe
piețele externe în vederea îmbunătățirii diversificării portofoliului fondului.
Pentru perioada următoare, rămânem precauți în strategia de investiții până când vom avea mai multă claritate în ceea ce
privește efectele crizei geopolitice asupra economiei globale. Ne așteptăm ca volatilitatea să persiste atât în piața locală, cât și
în piețele globale de acțiuni.

Informații despre fond

Activ net

RON 243,31 Mil.

Data lansării

14.12.2005

Anul financiar

01.01. la 31.12.

Comision subscriere

2,00%

Comision de răscumpărare

0,00%

Comision de administrare

2,00% p.a.

Politica privind investițiile durabile

-

Categoria de risc conform DICI 2

Prețul titlului de participare

1

2

3

4

Durata recomandată de investire

minimum 5-7 ani

Depozitar

Banca Comerciala Romana S.A

Administrator

SAI Erste Asset Management S.A.

Contact

office@erste-am.ro

5
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Categoria titlurilor de participare

ISIN

Moneda

Preț (VUAN)

Unităţi cu reinvestire

ROFDIN0000G4

RON

194,1896

7

Performanță anuală
(anualizată) 1

De la lansarea fondului

1 an

3 ani

5 ani

10 ani

4,11%

10,29%

14,30%

9,66%

12,49%

Performanță anuală 1

An

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Performanţa

8,46%

6,30%

7,30%

20,89%

-6,95%

31,63%

0,85%

33,50%

1|2

ERSTE Equity Romania
Fond de acţiuni

Performanța 1

Min/Max performanță anualizată 1

400 %
350 %

1 An

300 %

5 Ani

250 %

124,2 %
-70,2 %
21,8 %
-14,1 %
16,9 %

7 Ani

200 %

-6,0 %
15,0 %

10 Ani

-1,9 %

150 %
15 Ani

5,3 %
2,6 %

16 Ani

5,0 %
3,4 %

100 %
50 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-120-100 -80 -60 -40 -20 0

■

Valoare ajustată calculată de la data de 31.05.2012 până la data de 31.05.2022

Minim

20 40 60 80 100 120 140 160 180

■

Maxim

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

Structura de investiții

Top 5 dețineri
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz

9,25%

Fondul Proprietatea S.A.

8,75%

OMV Petrom S.A.

8,60%

Banca Transilvania S.A.

7,94%

S.N. Nuclearelectrica S.A.

5,34%
0

5
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Beneficii pentru investitori

Riscuri








Posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de
a solicita răscumpărarea lor oricând dorești
Diversificarea portofoliului atrage după sine scăderea
gradului de risc și menținerea unui grad optim de
lichiditate
Expertiza managerului de fond care are o experiență
bogată pe piața de capital





Veniturile câștigate din investiție sunt, de obicei, direct
proporționale cu gradul de risc
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
Riscurile care pot fi semnificative pentru fond sunt în
mod special: riscul de credit și de contrapartidă, riscul
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 informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), 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.

Proprietar media și editor: SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, București, office@erste-am.ro / www.erste-am.ro
Producator: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Viedeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Miesto vydania a tvorby: Bucharest
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