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Pioneer Stabilo
Aprilie 2017
Fond deschis de investitii

Date generale
ISIN
Resedinta
Data lansare
Activ net

Fond obligatiuni

Ultima actualizare

Performanta la zi
ROFDIN000044
Romania
03.11.1998
542.680.264 RON

Comisioane
Subscriere
Rascumparare

maxim 1%
fara comision

Indicator de risc
Modified duration

2,87

Profil de risc
○○○○○ risc minim

●○○○○

●●●●● risc ridicat

RON

la 30 Aprilie 2017

3 luni
de la inceputul anului
1 an
3 ani - anualizat
5 ani - anualizat
anualizat de la start

Fond %

0,30
0,40
1,75
3,48
4,17
15,20

Performanta in anii trecuti
Fond %

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

2,31
3,99
4,95
5,87
5,59
5,25
7,08
8,25

Grafic performanta (RON)

la 30
0 Aprilie 2017

Activ net unitar

12,8122 RON

Obiectivul fondului
Fond cu investitii in instrumente cu venit fix, specific atat pietei
monetare (depozite, certificate de trezorerie) cat si celei obligatare.
Profilul fondului este unul conservator din perspectiva riscurilor
asumate in portofoliu, dar si de lichiditatea conferita de structura
plasamentelor.
Politica de investitii urmareste structurarea plasamentelor cu
preponderenta pe piata titlurilor
titluri de credit. Intr-o proportie de regula
mai mica fondul poate investi si in alte tipuri de instrumente
investitionale, in special atunci cand evolutia estimata a
respectivelor plasamente nu contravine in mod decisiv conceptului
de stabilitate.

Structura portofoliu
Titluri de stat
Obligatiuni
Depozite si conturi curente
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Note si mentiuni legale

Comentariu lunar
Pe parcursul lunii aprilie moneda nationala s-aa apreciat cu 0,33% fata de euro, in timp ce randamentele
obligatiunilor guvernamentale romanesti, denominate in RON, au scazut usor pana la un randament mediu de
2,64%, iar cele denominate in EUR au avut un randament
ndament mediu de 1,59%.
Ministerul de Finante a incheiat cu succes opt emisiuni de obligatiuni. Sase dintre ele au fost denominate in lei si
doua in euro.
Un surplus bugetar de 0,2% din PIB a fost inregistrat in primul trimestru din 2017. Acest procent este sub valoarea
inregistrata in primul trimestru al anului 2016. Guvernul lucreaza la o noua lege a salarizarii sectorului public. Daca
legea va fi adoptata de parlament, este asteptata o crestere substantiala a cheltuielilor totale cu salariile pentru
sectorul public, in anii urmatori. Datele economice cu privire la creditarea bancara arata o crestere a finantarii
sectorului privat in luna aprilie. Imbunatatirea
tirea acestui indicator a fost generata de cresterea creditarii companiilor,
lucru pozitiv pentru cresterea economica viitoare.
Pentru fondul Pioneer Stabilo, sumele disponibile au fost investite intr-o
intr obligatiune guvernamentala locala, cu
maturitate in martie
artie 2022. In plus, a fost diminuata detinerea de obligatiuni guvernamentale cu maturitate iulie
2017, iar intreaga detinere de obligatiuni corporative emisa de Yapi ve Kredit Bankasi a fost vanduta.
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Fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si
riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru
investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula,
proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale fondului nu
reprezinta o garantie
garan a realizarilor viitoare. Cititi prospectul de
emisiune inainte de a investi in acest fond. Informatii complete sau
documente privind Fondul – regulile fondului, prospectul de
emisiune, rapoarte – se pot obtine de la sediul societatii de
administrare, de
d la distrubuitorii autorizati, ca si de pe site-ul
www.pioneerinvestments.ro.

