INFO LUNAR

Pioneer Stabilo
Octombrie 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
588.219.011 RON

Comisioane
Subscriere
Rascumparare

maxim 1%
fara comision

Indicator de risc
Modified duration

2,71

Profil de risc
○○○○○ risc minim

●○○○○

●●●●● risc ridicat

RON

la 31 Octombrie 2017

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

Fond %

0,24
1,03
1,41
2,76
3,79
14,81

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 31
1 Octombrie 2017

Activ net unitar

12,8924 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
pia titlurilor 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
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Note si mentiuni legale

Comentariu lunar
Leul s-a tranzactionat intr-un
un interval destul de strans fata de moneda euro, pe parcursul lunii octombrie.
Randamentul titlurilor de stat in lei a crescut in medie cu 0,40% pana la nivelul de 3,13%. Trendul ascendent a fost
mai pronuntat pe partea de termen scurt a curbei randamentelor. Randamentul mediu pentru titlurile
titluri de stat
romanesti denominate in euro a terminat luna octombrie la nivelul de 1,56%.
Ministerul de finante a respins toate ofertele pentru emisiunile de titluri de stat din piata primara si astfel nu s-a
s
incheiat nicio emisiune noua de titluri de stat.
Inflatia
nflatia valabila pentru luna septembrie a luat prin surprindere analistii, avand o valoare de 1,77% de la un an la
altul, aceasta crestere putand fi explicata si de cresterea PIB-ului
PIB
peste potential. Datele finale de crestere
economica pentru trimestrul all doilea al acestui an au fost revizuite in crestere, pana la valoarea de 6,1% de la un
an la altul. BNR a inceput sa reactioneze la presiunile generate de cresterea inflatiei prin ingustarea marjelor de
dobanda, ceea ce a condus la o crestere a ratei de depozit.
epozit. In consecinta, ratele de dobanda pe piata monetara au
continuat sa creasca.
Pentru fondul Pioneer Stabilo, o obligatiune corporatista emisa de Engie Romania S.A. a ajuns la maturitate in luna
octombrie.
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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
eprezinta o garantie 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 la distrubuitorii autorizati, ca si de pe site-ul
site
www.amundi
amundi.ro.

