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GENerali Investment Unit Solution
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.

Performanţa fondurilor de investiţie:

Fonduri
(RON)
ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

Rentabilitatea lunară:

Preţ de
cumpărare
26/01/2010

Preţ de
vânzare
31/01/2010

netă

brută*

7,8601
12,8388
14,9699

7,4671
12,1969
14,2214

2,85%
1,79%
1,64%

3,09%
1,92%
1,72%

Benchmark***
2,81%
1,42%
0,62%

Performanţă cumulativă
Fonduri
(RON)

ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

1 an

YTD

de la data lansării**

netă

brută*

Benchmark

netă

brută*

Benchmark

netă

brută*

Benchmark

117,36%
41,51%

123,73%
43,91%

125,82%
43,46%

10,57%
5,12%

11,07%
5,38%

10,65%
4,63%

-25,33%
21,97%

-16,44%
30,27%

-23,56%
16,96%

15,58%

16,71%

10,00%

2,53%

2,69%

1,35%

42,21%

47,38%

33,94%

* 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 comparatiei 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.

Fondul ACTIV

Fondul ARMONIE

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

73,56%

Depozite bancare

12,94%

Titluri emise de administratia publica centrala

4,35%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

9,15%

ACTIV TOTAL

100%

La 28 februarie 2010, activul net al acestui portofoliu a fost cu 2.011 %
mai mare decât activul net la data lansării fondului Activ (04/12/2006) si
cu 11 % mai mare decât la inceputul anului.

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

Titluri emise de administraţia publică centrală

27,57%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative
Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

10,41%
16,74%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

28,50%

Depozite bancare

16,78%

ACTIV TOTAL

100%

La 28 februarie 2010, activul net al acestui portofoliu a fost cu

1.581% mai mare decât activul net la data lansării fondului
Armonie (01/09/2006) si cu 5,1% mai mare decât la inceputul
anului.

FONDUL ACTIV

FONDUL ARMONIE

Acţiuni

Denumire societate

Acţiuni

Denumire societate

BRD
SIF3
SIF5
SIF1
TLV
SIF2
TGN
RRC
COMI
TEL
SIF4
SNP
BIO
ALR
ALBZ
IMP
BCC

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SIF5

SIF OLTENIA S.A.

SIF TRANSILVANIA S.A

SIF2

SIF MOLDOVA S.A.

SIF OLTENIA S.A.

BRD

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SIF BANAT CRISANA S.A.

SIF1

SIF BANAT CRISANA S.A.

BANCA TRANSILVANIA S.A.

TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A.

SIF MOLDOVA S.A.

RRC

ROMPETROL RAFINARE S.A.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

BIO

BIOFARM S.A.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

CONDMAG S.A.

SIF3

SIF TRANSILVANIA S.A

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SIF MUNTENIA S.A

COMI

CONDMAG S.A

PETROM S.A.

SIF4

SIF MUNTENIA S.A

BIOFARM S.A.

ALR

ALRO S.A

ALRO S.A.

SNP

PETROM S.A.

ALBALACT S.A. ALBA IULIA
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA

Fondul CONFIDENT

Fondurile GENIUS

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

Depozite bancare
Titluri emise de administratia publica centrala

71,65%
11,04%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

17,31%

ACTIV TOTAL

100%

Fonduri

Monedă

Preţ/Unit
la lansare

Data
lansării

ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

RON
RON
RON

10
10
10

04/12/2006
01/09/2006
01/09/2006

La 28 februarie 2010, activul net al acestui portofoliu a fost cu 635%
mai mare decât activul net la data lansării fondului Confident
(01/09/2006) si cu 2,5% mai mare decât la inceputul anului.

România –Evoluţia pieţelor financiare
Depozitele in lei si valuta ale populatiei si firmelor din Romania au inregistrat in februarie un avans de 0,5% fata de ianuarie, la 165,17
miliarde lei (40,2 miliarde euro), cresterea depozitelor in lei compensand declinul depozitelor in valuta ale firmelor, potrivit datelor publicate
marti de BNR.
In ianuarie, depozitele bancare scazusera cu 2% fata de decembrie, la 164,3 miliarde lei (39,87 miliarde euro), pentru prima data dupa
noua luni de crestere.
Ritmul anual de crestere a valorii depozitelor atrase de banci a accelerat in februarie la 7% de la 6,6% in ianuarie, mai arata datele Bancii
Nationale a Romaniei (BNR).
Pe componenta in lei, depozitele bancare au crescut in februarie cu 1,9% fata de finalul lui ianuarie, pana la 102,43 miliarde lei (24,9 miliarde euro). Comparativ cu aceeasi data a anului trecut, depozitele in lei au crescut cu 6,4%.
Economiile in lei ale populatiei au crescut cel mai mult in februarie, cu 2,6% fata de luna anterioara, la 61,5 miliarde lei, in timp ce depozitele companiilor au sporit cu 0,8%, la aproape 41 miliarde lei. Fata de februarie 2009, depozitele in lei ale populatiei au avansat cu
9,8% (5,1% in termeni reali), iar cele ale firmelor cu 1,8% (-2,6% in termeni reali).

Piaţa monetară
Masa monetară în sens larg a fost la sfârşitul lunii februarie 2010 de 187 539,4 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2010 aceasta a crescut
cu 0,8 la sută (0,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2009 masa monetară a crescut cu 6,4 la sută (1,9 la sută în termeni
reali).
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna februarie 2010 cu 0,1 la sută (-0,3 la sută în termeni reali)
faţă de luna ianuarie 2010, până la nivelul de 199 167,1 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 1,0 la sută (-1,2 la sută în termeni reali),
în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,9 la sută). La 28 februarie 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 3,7 la sută (-7,9 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2009, pe
seama diminuării cu 5,1 la sută a componentei în lei (-9,2 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 2,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 1,5 la sută).

Piaţa instrumentelor cu venit fix

Fondurile de obligaţiuni nu vor mai avea posibilitatea expunerii pe acţiuni, deşi până în prezent era permisă investiţia în acţiuni în limita a
10% din active. Pentru a fi clasificate drept fonduri de obligaţiuni, 90% din active trebuie plasate în instrumente cu venit fix. În situaţia fondurilor monetare, clasificarea se face în funcţie de un indicator privind riscul ratei dobânzii - modified duration care estimează modificarea
procentuală a preţului unui instrument cu venit fix ca urmare a modificării cu un punct procentual a randamentului de piaţă solicitat pentru
acesta.

Valoarea indicatorului depinde de maturitatea instrumentului, întrucât o scadenţă mai mare implică un impact mai ridicat al modificării
dobânzilor de piaţă asupra preţului obligaţiunilor.
Diferenţierea fondurilor monetare de cele de obligaţiuni are la bază acelaşi indicator, fondurile monetare având un modified duration sub 1,
iar cele de obligaţiuni prezintă un indicator supraunitar.
Fondurile mixte sau diversificate vor cuprinde patru subcategorii, fiind permise plasarea fondurilor în orice combinaţie şi durată de deţinere.
În funcţie de alocarea activelor vor fi fonduri defensive - cu cel mult 35% din active investite în acţiuni, fonduri echilibrate - cu o expunere pe
acţiuni cuprinsă între 35% şi 65%, fonduri dinamice - cu o pondere de peste 65% în acţiuni, şi fonduri flexibile - la care expunerea în acţiuni
va putea varia între 0 şi 100% din active.

Piaţa valutară

Evolutiile inregistrate pe pietele financiare in luna februarie au dovedit relativa neutralitate a politicilor monetare atunci cind acestea
nu se aplica in paralel cu un set de politici active la nivelul economiei reale. Politicile austere introduse de BNR inca din luna
noiembrie a anului trecut in scopul reducerii drastice a lichiditatii din sistemul bancar si-au facut simtit efectul de-abia in prima parte a
lunii februarie, cind s-a inregistrat o apreciere a leului in raport cu USD pe piata valutara
Structura deficitara a economiei romanesti, caracterizata prin amplificarea pierderilor la nivelul economiei si mentinerea
structurilor de monopol, a obligat BNR sa renunte efectiv la definirea unui set de reguli de politica monetara pe termen mediu si sa
incerce sa aplatizeze inflatia fara a provoca o recesiune economica prea puternica, acesta fiind motivul practicarii unei politici in care
perioadele de austeritate (folosita ca "arma" antiinflationista) alterneaza cu perioade de relaxare (care intervin pentru a preveni o
cadere economica prea abrupta). De fapt, politica monetara a fost caracterizata de incercarea ca, in masura posibilului, sa mentina o
relativa stabilitate la nivel macroeconomic, in asteptarea demararii unor politici de restructurare active la nivelul economiei reale.
Aprecierea leului in raport cu dolarul pe ansamblul lunii februarie a adincit decalajul dintre evolutia raportului leu/dolar
si cea a preturilor interne, conducind la majorarea deficitului balantei comerciale.
Evolutia volumului de vinzari si cumparari de valuta pe piata interbancara si mai ales raportul dintre acestea a fost si el influentat, ca
si nivelul cursului de schimb, de evolutiile inregistrate pe piata monetara, la nivelul lor strict dependente de gradul de austeritate al
politicii monetare inlauntrul acestui interval.

Inflaţia
Rata medie a inflaţiei în primele două luni ale acestui an s-a situat la 0,9%, faţă de 1,1 % în perioada similară din 2009, conform
datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
În februarie, inflaţia anuală (februarie 2009 – februarie 2010) s-a cifrat la 4,49%, în scădere faţă de nivelul de 5,2% atins în ianuarie.
Comparativ cu luna ianuarie s-a înregistrat o creştere de 0,20%. Preţurile mărfurilor alimentare şi ale celor nealimentare au crescut
cel mai mult în februarie faţă de ianuarie, cu 0,24%, în timp ce preţurile serviciilor au rămas constante.
Faţă de februarie 2009, alimentele s-au scumpit cu 0,02 procente, tarifele serviciilor au crescut cu 2,80%, iar preţurile mărfurilor
nealimentare au urcat cu 9,09%.
Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (martie 2009 – februarie 2010) faţă de precedentele 12 luni (martie 2008 –
februarie 2009) determinată pe baza IPC cât şi cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este
5,3%.
Banca Naţională a României a urcat prognoza de inflaţie pentru 2010 de la 2,6% la 3,5% şi estimează pentru 2011 o rată a inflaţiei
de 2,7%, unul dintre motivele care au influenţat prognoza fiind creşterea accizelor la tutun. Contribuţia inflaţionistă a componentelor
IPC (indicele preţurile de consum) arată un impact de 6,5% la produsele din tutun, 4,5% la combustibili, 3,5% la legume, fructe şi ouă
şi 1,5% la preţurile administrate.

Piaţa Asigurărilor în România
Asigurarile generale si de viata au totalizat anul trecut subscrieri de 8,837 miliarde de lei, in scadere cu 1,1% fata de 2008, potrivit
datelor provizorii transmise de companiile de asigurari Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Pentru 2010, CSA
anticipeaza o crestere a pietei asigurarilor de cel putin 5%. "Aceasta dinamica a fost cauzata de evolutia segmentului de asigurari
de viata, care a marcat o scadere a subscrierilor de 13% fata de 2008, de la 1,868 miliarde de lei la 1,625 miliarde de lei", se arata
intr-un comunicat al CSA.
Sectorul asigurarilor de viata a resimtit cel mai acut criza financiara, avand in vedere cresterea somajului si scaderea veniturilor
consumatorilor de produse de asigurari. Unul dintre factorii care au avut o influenta importanta asupra acestui sector a fost cel
psihologic”, a declarat presedintele CSA, Angela Toncescu.
Potrivit datelor CSA, clasele de asigurari de viata care au avut o evolutie pozitiva au fost cele de tip unit-linked - 8,59%, de sanatate
- 7,54% si de accidente - 14,42%.
Pe segmentul asigurarilor generale, primele subscrise au avansat cu 2,03%, la 7,211 miliarde de lei. Cea mai buna evolutie in
cadrul acestora a fost inregistrata de segmentul asigurarilor de garantii, unde primele subscrise au avansat cu 158,6%, la 32,691
milioane de lei, potrivit datelor CSA

