Fondurile oferite de Pioneer Investments in Romania reconfirma
supremația in clasamentul de performanta pe ultimele 12 luni.
Pe baza raportului publicat de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania, la
data de 30 iunie, Pioneer mai cucereste o pozitie fata de luna precedenta, detinand patru
din primele cinci pozitii ale topului fondurilor de investitii distribuite pe teritoriul
Romaniei.
Bucureşti, 11 Iulie 2012 – Asociatia Administratorilor de Fonduri a publicat in data de 10 iulie 2012 cel mai
recent comunicat de presa, comunicat ce contine raportul de analiza a performantei, pe ultimele 12 luni, a
fondurilor de investitii distribuite in Romania. Din analiza performantei diferitelor fonduri de investitii, atat locale cat
si internationale, rezulta ca fondurile internationale domina clar clasamentul celor mai performante fonduri de
investitii disponibile pentru clientii romani. Astfel, un singur fond local reuseste sa intre in top 10, pe ultima pozitie.
Pioneer Investments domina categoric top 5 cu patru fonduri de investitii: U.S. Fundamental Growth randament
22,66%, U.S. Dollar Aggregate Bond 19,67%, Strategic Income 16,97% si Emerging Markets Bond 16,68%.
Randamentele respective sunt calculate in EUR, ducand la o performanta relativa in RON mult mai mare daca se
ia in considerare deprecierea RON fata de EUR in ultimele 12 luni de aproximativ 6.95%.

Denumire fond (OPCVM)

Societatea de administrare

Randament
ultimele 12 luni
%

Pioneer Funds - US Fundamental Growth

Pioneer Asset Management (Luxemburg)

22,66

Pioneer Funds - US Dollar Aggregate Bond

Pioneer Asset Management (Luxemburg)

19,67

Raiffeisen Global - Rent

Raiffeisen Capital Management Au.

17,19

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Asset Management (Luxemburg)

16,97

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond

Pioneer Asset Management (Luxemburg)

16,68

Nota: Randament pentru ultimele 12 luni, conform raportului realizat de AAF la 30.06.2012

Extinzand analiza de performanta pentru top 10 fonduri, Pioneer Investments domina in continuare clasamentul
fiind prezent cu 6 fonduri din cele 10 analizate. In acest moment fondurile de investitii ale Pioneer Investments
ofera investitorilor din Romania o larga paleta de strategii investitionale, acoperind practic toate pietele lumii.
Despre Pioneer Investments
Grupul Pioneer Investments este un administrator global de investiții cu active în administrare la 31 Martie 2012
în valoare de aproximativ 200 mld USD la nivel global şi o prezenţă în 26 de ţări. Pioneer Investments este lider
în domeniul administrării de fonduri în Europa Centrală şi de Est. Compania este parte a grupului UniCredit,
administrând al treilea cel mai vechi fond de investiții din lume, încă din 1928. In Romania, Pioneer ofera 23 de
fonduri de investitii atat locale cat si internationale prin UniCredit Tiriac Bank, Citibank, Millennium Bank si
Piraeus Bank.
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