
GENerali Investment Unit Solution este o asigurare de viaţă şi totodată o investiţie. Aceasta îţi oferă posibilitatea de a crea un portofoliu de 
active conform profilului investiţional propriu. Prin alegerea unui pachet GENerali Investment Unit Solution de la Generali Asigurări, vei 
avea un randament direct proporţional cu politica de investiţii aleasă dar şi protecţie pentru tine şi familia ta în cazul apariţiei evenimentelor
neprevăzute. 

Rentabilitatea lunară:

Fonduri
Preţ de

cumpărare 
30/04/2008

Preţ de
vânzare 

30/04/2008 netă brută* Benchmark***

ACTIV 9,3091 8,8436 0,30% 0,56% 0,16%
ARMONIE 11,5052 10,9299 0,69% 0,84% 0,51%

CONFIDENT 11,7322 11,1456 0,63% 0,72% 0,67%

Performanţă cumulativă

1 an de la începutul anului 2008 de la data lansării**Fonduri

netă brută* Benchmark netă brută* Benchmark netă brută* Benchmark

ACTIV -15,81% -12,38% -9,96% -20,20% -21,19% -19,40% -11,56% -6,44% -3,05%
ARMONIE -0,40% 1,65% 1,14% -5,57% -5,77% -5,76% 9,30% 13,12% 11,03%

CONFIDENT 6,36% 7,54% 7,20% 2,31% 2,68% 2,45% 11,46% 13,43% 12,24%

 * Rentabilitatea brută este cea pentru care cheltuielile luate in considerare sunt doar cheltuielile de tranzacţionare.
** Pentru fondurile Confident şi Armonie data lansării a fost 01/09/2006. Pentru fondul Activ data lansării a fost 04/12/2006.

*** Benchmark-ul pentru acţiuni este calculat ca un index compozit între indicii bursieri BET-C şi BET-FI.
 Benchmark-ul pentru instrumentele cu venit fix este calculat ca mediana ratelor de dobândă la depozitele pe un an pentru persoane fizice practicate de primele 5 bănci din 
Romania după cota de piaţă.

§ Randamentul net al unui fond este calculat pe baza valorilor unităţii de fond, luând în cosiderare toate costurile suportate de către fond. 

§ Randamentul brut al unui fond ia în considerare doar comisioanele de tranzacţionare (comisioanele de brokeraj) suportate de fond. Astfel, diferenţa dintre randamentul brut şi  
randamentul net al fondului reflectă costurile acestuia, mai puţin comisioanele de brokeraj.

§ În calculul randamentului brut, în conformitate cu standardele internaţionale de măsurare a performanţei, Global Investment Performance Standards, acţiunile distribuite sub
 formă de dividende, respectiv acţiunile cuvenite în urma participării la majorările de capital, sunt înregistrate la data ex-dividend (momentul corectării preţului acţiunii în piaţă).
Randamentul net al unui fond, în conformitate cu legislaţia românească, recunoaşte dividendele, respectiv acţiunile cuvenite în urma participării la majorări de capital, în
momentul încasării acestora de către fond (moment ce se situează la câteva luni după data ex-dividend).

 Astfel, apare un ecart temporal între momentul recunoaşterii dividendelor/ acţiunilor cuvenite în urma participării la majorările de capital, în calculul randamentului brut şi a 
celui net. În aceste condiţii este posibil ca pe anumite perioade, diferenţa dintre randamentul brut şi cel net să nu reflecte doar costurile fondului ci şi ajustările efectuate.
Necesitatea efectuării acestor ajutări în calculul randamentului brut este dată de păstrarea compararii cu benchmarkul, dat fiind faptul că randamentul benchmarkului nu
este afectat de evenimente de acest tip.

Preţurile uniturilor corespunzătoare fiecărui fond, precum şi evoluţia rentabilităţilor fondurilor se publică în fiecare zi de joi în ziarul Bursa şi pe site-ul www.generali.ro.
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Fondul ACTIV – Se adresează persoanelor care doresc un câştig 
mare şi sunt dispuse să rişte pentru a-l obţine. Fondul Activ investeşte 
preponderent în acţiuni (70%) cotate pe piaţa bursieră din România.
Prin urmare, principala sursă de creştere a activului fondului este 
aprecierea valorii acţiunilor care intră în componenţa lui.

Plasament Ponderea în
total activ

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată 64,25%
Conturi curente, numerar şi alte active  0,69%
Depozite bancare 21,94%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 13,12%

ACTIV TOTAL 100%

La 30 aprilie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 934,693% 
mai mare decât activul net la data lansării fondului Activ (04/12/2006) şi 
cu 39,819% mai mare decât activul net la începutul acestui an 
(01/01/2008).

Fondul ARMONIE – Se adresează persoanelor care doresc să 
îmbine partea de risc cu cea de rentabilitate. Pentru a obţine un 
randament superior, până la 50% din active vor fi investite în 
acţiuni. Acestea sunt printre cele mai tranzacţionate titluri pe 
piaţa bursieră şi emise de companii cu perspective financiare 
foarte bune, constituindu-se într-o premiză a creşterii viitoare a 
valorii deţinerilor în fond.

Plasament Ponderea în
total activ

Conturi curente, numerar şi alte active 0,24%
Titluri emise de administraţia publică centrală 57,44%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 14,28%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată 22,44%

Depozite bancare 5,61%

ACTIV TOTAL 100%

La 30 aprilie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 
740,311% mai mare decât activul net la data lansării fondului 
Armonie (01/09/2006) şi cu 29,660% mai mic decât activul net la 
începutul acestui an (01/01/2008).

FONDUL ACTIV

Acţiuni Denumire societate

ALBZ ALBALACT S.A. ALBA IULIA
SNP PETROM S.A. 
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.
ALR ALRO S.A. 
CMP COMPA S. A.
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.
PPL PRODPLAST S.A. 
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A.
ATB ANTIBIOTICE S.A.
SIF2 SIF MOLDOVA S.A.
SIF4 SIF MUNTENIA S.A 
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 
FLA FLAMINGO INTERNATIONAL S.A.
DAFR DAFORA S.A. MEDIAS
RRC ROMPETROL RAFINARE S.A.
TBM TURBOMECANICA S.A. 
ART T.M.K. ARTROM S.A.

IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

FONDUL ARMONIE

Acţiuni Denumire societate

CMP COMPA S. A.
ALBZ ALBALACT S.A. ALBA IULIA
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.
SNP PETROM S.A. 
TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.
ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
ALR ALRO S.A. 
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A.
ATB ANTIBIOTICE S.A.
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
SIF4 SIF MUNTENIA S.A 
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 
RRC ROMPETROL RAFINARE S.A.
SIF2 SIF MOLDOVA S.A.
DAFR DAFORA S.A. MEDIAS
OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
PPL PRODPLAST S.A. 
ART T.M.K. ARTROM S.A.
TBM TURBOMECANICA S.A. 
SCD ZENTIVA S.A.

COMI CONDMAG S.A.

Fondul ACTIV Fondul ARMONIE



Fondul CONFIDENT – Se adresează persoanelor cu aversiune faţă de 
risc şi care doresc un câştig mic, dar sigur. Fondul Confident este un 
fond diversificat, care investeşte în instrumente cu venit fix, al cărui 
obiectiv este obţinerea unui randament superior depozitelor bancare 
sau certificatelor de depozit.

Plasament Ponderea în
total activ

Conturi curente, numerar şi alte active 0,08%
Depozite bancare 33,68%
Titluri emise de administraţia publică centrală 50,24%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 16,00%

ACTIV TOTAL 100%

La 30 aprilie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 174,625%
mai mare decât activul net la data lansării fondului Confident 
(01/09/2006) şi cu  77,327% mai mare decât activul net la începutul 
acestui an (01/01/2008).

Fondurile GENIUS

Fonduri Monedă Preţ/Unit
la lansare

Data
lansării

ACTIV RON 10 04/12/2006
ARMONIE RON 10 01/09/2006

CONFIDENT RON 10 01/09/2006

In sedinta de tranzactionare din 29 aprilie s-au inregistrat aprecieri ale cotatiilor la majoritatea titlurilor, valoarea totala tranzactionata 
fiind foarte buna de peste 56 milioane lei, din aceasta valoare 27,4 au fost tranzactii deal de pe piata Rasdaq cu titlurile Braiconf 
Braila, Neptun si Olimp Estival. Si de aceasta data societatile de investitii financiare s-au aflat in topul lichiditatii, in special SIF2, care 
a inregistrat o valoare tranzactionata de 5,4 milioane de lei din cele aproape 16,1 milioane lei realizate pe toate sifurile. Indicele Bet-
FI, care le caracterizeaza evolutia, a avut o apreciere importanta de 3,32%, valoarea sa ajungand la 52.822,93 puncte. Indicele BET 
a avut o apreciere de 1,35%, situandu-se acum la 7.069,13 pc iar BET-C a cresut cu 1,15% pana la 5.048,67pc. .Volumul de actiuni 
tranzactionat pe SIF2 a fost de 2.3 milioane (5,4 milioane lei), inregistrand o apreciere de 2,69%, pana la 2,29 lei. SIF5 i-a urmat ca 
lichiditate, cu o valoare aproape 5,1 milioane lei, inregistrand o aprecire de pret, de 5,07%, pretul de cotare fiind 2,9 lei. Celelalte SIF-
uri au evoluat dupa cum urmeaza: actiunile SIF1 s-au apreciat pana la pretul de 2,51 lei (+2,03%), SIF3 a cunoscut o apreciere, 
castigand 0,04 lei, atingand 1,53 lei(+2,68%), iar SIF4 a inchis sedinta de tranzactionare la pretul de 1,61 lei(+3,87%).
Dintre titlurile principale din sectorul petrolier RRC s-a bucurat de o lichiditate buna, s-au tranzactionat peste 23 milioane de actiuni, 
valoarea cotatiei fiind de 0.0603 lei, cu 2,20% mai mult decat in sedinta de vineri. SNP Petrom si-a continuat aprecierile din sedintele 
precedente pana la nivelul de 0,5050 lei (+2,235%) pe fondul unui volum de aproximativ 2,1 milioane de actiuni.

Transelectrica a reusit o scadere aproximativ 1,5% ultimul pret al zilei fiind stabilit la 25,4 lei, pe un volum tranzactionat de 13.580 
actiuni.
Sectorul bancar a inregistrat evolutii asemanatoare cu majoritatea titlurilor, pe o valoare tranzactionata buna, actiunile Bancii 
Transilvania(TLV) au cunoscut o crestere pana la 0,7450 lei. Titlurile BRD au avut o evolutie constanta, cotatia situandu-se la nivelul 
de 21,0 lei, iar Banca Comerciala Carpatica(BCC) s-a deprecitat cu 0.40% pana la 0,2480 lei/actiune.
Alte preturie de inchidere au fost: Impact Bucuresti(IMP) 0,216 lei (+4,35%), Biofarm Bucuresti(BIO) 0,2710 lei(+1,5%), Alumil(ALU) 
5,15 lei(+1,98%), Transgaz(TGN) 217 lei(+0,79%), Transelectrica(TEL) 25,4 lei(-1,55%).

Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a plasat in data de 17 aprilie obligatiuni de stat de tip benchmark pe cinci ani, in valoare de 
136,55 de milioane de lei (37,76 de milioane de euro), cu un randament anual mediu de 9,40%, informeaza NewsIn. 
Randamentul anual maxim acceptat de Finante la aceasta licitatie a fost de 9,50%, iar rata cuponului a fost de 8,25%. Suma 
anuntata initial de MEF pentru licitatia din 17 aprilie era de 500 de milioane de lei. Cererea de cumparare venita din partea bancilor, 
de 754,2 de milioane de lei (208,5 de milioane de euro), a depasit de peste cinci ori suma atrasa de minister. 
La ultima licitatie pentru titluri de stat pe cinci ani, din 20 martie, ministerul a respins toate ofertele bancilor, pe motiv ca randamentele 
cerute de acestea erau prea mari. 
Ultima licitatie pentru titluri de tip benchmark pe cinci ani la care MEF a acceptat ofertele bancilor a avut loc pe 21 februarie, la care 
Finantele au atras 60,5 de milioane de lei, la un randament mediu de 8,97% si un cupon de 8,25% pe an. 
Ministerul Economiei si Finantelor a anuntat, pentru trimestrul al doilea al acestui an, emisiuni de titluri de stat in valoare de trei 
miliarde de lei (peste 800 de milioane de euro), pentru finantarea deficitului bugetar si a datoriei publice guvernamentale.

Fondul CONFIDENT

România –Evoluţia pieţelor financiare

Piaţa instrumentelor cu venit fix



BNR a atras in data de 15 aprilie, intr-o licitatie neprogramata, 5,11 miliarde de lei, in depozite cu scadenta la 23 aprilie, la o dobanda 
anuala de 9,5%, egala cu aceea de politica monetara. La operatiune au participat 13 banci, iar BNR a acceptat toate sumele oferite 
de institutiile de credit.

Incepand din 21 aprilie, cursul leului fata de euro s-a stabilizat in jurul pragului de 
3,56, in coborare de la 3,70 la inceputul lunii. In termeni procentuali, leul s-a 
apreciat cu peste 4% .
Moneda nationala inregistreaza cea mai buna perioada de la inceputul anului, iar la 
acest lucru au contribuit o serie de factori. Conjunctura internationala s-a 
imbunatatit, ceea ce a facut ca toate monedele din regiune sa se aprecizeze, 
inclusiv leul. In plus, moneda nationala a fost ajutata si de nivelul ridicat al ratelor 
de dobanda de pe piata monetara interna, ceea ce a redus temporar presiunile de 
depreciere, noteaza analistii de la Raiffeisen Bank.
Rata Robor la 1 luna a urcat pana la 12,8%, fata de numai 8% la inceputul anului. 

Dobanzile inalte au atras tot mai multi bani din strainatate pentru a fi schimbati in 
lei, ceea ce a dus cursul in jos.
Scaderea rapida a cursului in acest moment s-ar putea dovedi insa prematura. 

« Evolutiile de pe pietele externe vor continua sa ramana principalul determinant al cursului de schimb al leului », considera analistii 
Raiffeisen. Ei arata ca din cauza deficitului de cont curent destul de ridicat, moneda nationala este expusa la riscul schimbarii 
atitudinii investitorilor. 
« Noi credem ca raportul EUR/RON s-ar putea intoarce la 3,60 in luna urmatoare daca dobanzile interbancare revin la valori normale 

iar fundamentele economiei sunt analizate mai atent de catre investitori », precizeaza Martin Stelzeneder, analist la Raiffeisen 
Zentralbank.

Pensiile facultative au atras aproape 25.000 de noi participanţi în primul trimestru.
Circa 25 de mii de români şi-au făcut o pensie facutlativă în primul trimestru din acest an. Activele fondurilor de pensii facultative au 
crescut cu 73%. Aproape 76 de mii de români contribuiau pentru o pensie facultativă la unul dintre cele şapte fonduri de pe piaţă, la 
sfârşitul lui martie, conform datelor publicate de Comisia de Supraveghere a Pieţei.
Cele şapte fonduri de pensii private facultative de pe piaţă au atras, în primul trimestru al anului, peste 24.500 de noi participanţi. În 
total, la finalul lui martie, în sistemul pensiilor facultative erau înscrise 75.400 de persoane, în creştere cu 48% faţă de sfârşitul lui 
2007 şi cu 7,7% mai multe decît cu o lună înainte.
Administratorii fondurilor de pensii facultative au continuat atragerea de noi participanţi şi colectarea contribuţiilor într-un ritm care a 
condus la o creştere de 73%, în lei, a activelor nete ale pieţei, pe primul trimestru.
Activele nete au ajuns la 24,8 milioane de lei la finalul lunii martie. 

În privinţa investiţiilor fondurilor, ponderea depozitelor bancare s-a redus în favoarea obligaţiunilor de stat şi municipale. 

•

Dupa opt luni consecutive de crestere semnificativa a preturilor bunurilor si tarifelor serviciilor de consum al populatiei, temperarea 
din aprilie a avansului acestora, pana la nivelul de 0,52%, a stopat traiectoria ascendenta a ratei anuale a inflatiei. 
Statistica oficiala a afisat pentru aprilie o rata anuala a inflatiei de 8,62%, asezata, practic, pe aceeasi treapta cu cea din martie, dupa 
ce rata lunara a inflatiei a inregistrat, incepand cu luna august 2007 pana in martie a.c., valori mai mari, cuprinse intre 0,64% si  
1,08%. 
Acest nivel de 8,62% al ratei anuale a inflatiei este rezultatul influentei conjugate a mai multor factori.
Efectul de baza nefavorabil, datorat nivelului foarte mic al ratei lunare a inflatiei inregistrat in primele trei luni (cresterea cumulata fiind 
de 0,31%) ale anului 2007, a avut in continuare o influenta semnificativa asupra amplitudinii ratei anuale a inflatiei. Daca in primele 
patru luni ale anului 2007 cresterea cumulata a preturilor si tarifelor a fost de numai 0,83%, in perioada ianuarie-aprilie a.c. s-a 
inregistrat un nivel de 2,78%.
Productia agricola scazuta din anul 2007 (ca urmare a secetei prelungite), cresterea generala a preturilor produselor agroalimentare 
pe pietele externe, persistenta turbulentelor pe pietele financiare internationale, atingerea unor maxime istorice ale pretului 
international al petrolului si semnalele negative transmise de inflatia din zona euro (rata anuala estimata fiind de 3,3%, nivel ridicat 
pentru economia acestor tari) au avut un impact direct asupra ratei inflatiei din ultimele 9 luni. In aceasta perioada (august 2007-
aprilie 2008) preturile marfurilor alimentare au acumulat o crestere de 10,25%, iar tarifele la serviciile utilizate de populatie au crescut 
cu 8,74%. Cresterea preturilor la marfurile nealimentare a fost cu mult mai mica, si anume de 4,62%.
Sapte alimente de baza, care reprezinta 45% din cosul marfurilor alimentare, au acumulat in aceste noua luni cresteri mari de preturi, 
in unele cazuri cu mult peste nivelul grupei (10,25%). Painea a crescut cu 12,70%, laptele cu 11,49%, branza cu 16,15%, legumele 
cu 13,17%, fructele cu 13,12%, respectiv uleiul comestibil cu 66,64% si toate aceste cresteri de preturi se regasesc in rata anuala a 
inflatiei (8,62%) aferenta lunii aprilie 2008.

Piaţa Asigurărilor în România

Piaţa monetară

Inflaţia

Piaţa valutară



Economia romanească va creşte cu 6,5% în acest an şi cu 6,1 procente în 2009, estimează Comisia Naţională de Prognoză în 
raportul final de primăvară. Statisticile CNP reflectă o evoluţie mult mai bună a economiei româneşti faţă de estimările anterioare ale 
Fondului Monetar International. Experţii FMI au prognozat pentru 2008 o creştere economică de 6 procente şi se aşteptă la o 
încetinire la 4,7% in 2009.
Produsul Intern Brut al României va depasi 475 de miliarde de lei anul acesta şi va ajunge la aproape 550 de miliarde de lei în 2009 
estimeaza Comisia Nationala de Prognoză. Până în 2013 PIB îşi va dubla valoarea faţă de sfârşitul lui 2007 şi va ajunge la 841 de 
miliarde de lei. In 2008 cea mai mare crestere se va inregistra in sectorul constructiilor 21.8%. O incetinire de peste 10% fata de anul 
trecut. 
Potrivit datelor CNP în 2008 serviciile vor creşte cu 5,7%, iar industria cu 5 procente. Spre deosebire de anul trecut, agricultura va
trece pe plus şi va înregistra o creştere de 4,2%.
În 2008 cea mai mare contribuţie la creşterea reala a PIB-ului o vor avea serviciile – 2,8%, urmate de constructii – 2% , industrie –
1,2% si agricultura - 0,3%.
Deasemenea impozitele vor avea o contributie de 0,3%. In schimb, daca agricultura ar avea un aport negativ similar cu cel de anul 
trecut, economia romaneasca ar inregistra o crestere economica de doar 5%.

România – Rezumat macroeconomic




