
Informații la data de 28.04.2023

Fondul Deschis de Investiţii ERSTE MIX PRUDENT RON este un fond diversificat de tip defensiv, administrat activ, al cărui obiectiv

îl reprezintă creşterea de capital. Fondul nu este administrat cu referire la un randament de referință. Politica de investiții a

Fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performanței și menținerea unui grad optim de lichiditate. Resursele

financiare sunt plasate pe pieţele financiare interne şi internaţionale, avându-se în vedere diversificarea portofoliului pentru

dispersia riscului. Fondul va investi până la 35% din activele sale în actiuni și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau F.I.A.

care investesc preponderent în acțiuni, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare. Performanța publicată până

la data de 27.02.2022 aparține FDI YOU INVEST ACTIVE RON care și-a modificat politica de investiții și denumirea.

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

iar capacitatea de selecție a societății de administrare nu este limitată.

Politica de investiţii

Majoritatea claselor de active pe care le urmărim a avut performanțe pozitive în luna aprilie, odată ce volatilitatea din piețe a

scăzut după episodul de stres din sistemul bancar din luna martie. Randamentele obligațiunilor suverane din piețele dezvoltate

au continuat să fie influențate de frica de recesiune, pe de o parte, și de inflația încă ridicată, pe de altă parte, acestea exercitând

presiune în direcții opuse. În consecință, indicii obligațiunilor suverane din Zona Euro au fost stabili, iar cei din SUA au avut o

performanță pozitivă minoră (+0,4%). Obligațiunile cu risc de credit au avut o performanță puțin mai bună, datorită spread-urilor

care au fost marginal în scădere atât pentru obligațiunile de tip investment grade, cât și pentru cele de tip high yield, indiferent

de zona geografică (SUA sau Zona Euro). Obligațiunile românești emise pe termen scurt au crescut cu +0,95%. Acțiunile globale

au crescut cu +1,6% în aprilie, pe fondul debutului sezonului de raportări financiare pentru primul trimestru al anului și al absenței

de surprize negative majore pentru marile companii. Acțiunile românești au crescut cu 1,5% în luna aprilie. Dolarul american

s-a depreciat cu 1% față de Euro.

În aprilie am continuat să creștem expunerea fondului pe instrumente cu venit fix (obligațiuni guvernamentale din SUA și Zona

Euro), pe fondul unor riscuri de recesiune mai mari. Fondul a rămas bine diversificat, investiind în numeroase clase de active.

Privind în perspectivă, credem că dihotomia între inflația încă ridicată și riscurile de recesiune va fi în continuare determinantă

pentru evoluțiile de pe piețele financiare. În consecință, considerăm că diversificarea va rămâne un element cheie și suntem

pregătiți să intervenim tactic când oportunitățile de piață vor apărea.
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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. Performanța publicată până la data de 27.02.2022 aparține FDI YOU

INVEST ACTIVE RON care și-a modificat politica de investiții și denumirea.

2  DICI: Informaţii cheie destinate investitorilor
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RiscuriBeneficii pentru investitori

Investiţiile de pe piaţa de capital sunt influenţate de
fluctuaţiile preţurilor de piaţă

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



Raport risc - randament îmbunătăţit, datorită
diversificării regionale şi globale a plasamentelor

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



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

Acces la o gamă largă de clase de active cu costuri
reduse



de lichiditate, riscul de custodie, riscul asociatExpertiză din partea managerului de fond
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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