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Moneda

RON

Pret / Unitate la lansare

10 RON

GENerali Investment Unit Solution
GENerali Investment Unit Solution este o asigurare de viata si totodata o investitie. Aceasta iti ofera posibilitatea de
a crea un portofoliu de investitii conform profiluluui investitional propriu. Prin alegerea unui pachet GENerali
Investment Unit Solution de la Generali Asigurari, vei avea o componenta investitionala direct proportionala ca profit
cu politica de investitii aleasa dar si protectie pentru tine si familia ta in cazul aparitiei de evenimente neprevazute.

Performanţa fondurilor de investiţie:

Preţ de
cumpărare
31/08/2007

Preţ de
vânzare
31/08/2007

ACTIV

12.0550

ARMONIE
CONFIDENT

Fonduri

Performanţa cumulativă:
3 luni

6 luni

Rentabilitatea lunară:
de la data
lansării **

netă

brută*

26.9%

1.21%

1.20%

14.12%

19.39%

0.14%

0.29%

7%

8.08%

0.52%

0.61%

netă

brută*

netă

brută*

netă

brută*

11.4523

14.09%

14.87%

10.25%

20.96%

14.52%

12.0123

11.4117

5.35%

5.89%

5.21%

9.16%

11.2629

10.6998

1.55%

1.82%

3.24%

3.77%

* Reantabilitatea 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.
Preţurile uniturilor corespunzătoare fiecărui fond, precum şi evoluţia rentabilităţilor fondurilor se publică în fiecare zi de joi în ziarul Bursa sau 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 alcătuiesc structura lui.

Ponderea în
total activ

Plasament

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.
Ponderea în
total activ

Plasament

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

73.85%

Conturi curente, numerar şi alte active

1.25%

Conturi curente, numerar şi alte active

1.09%

Depozite bancare

4.91%

Depozite bancare

12.41%

Titluri emise de administraţia publică centrală

40.83%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

12.66%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

24.42%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

25.63%

ACTIV TOTAL

100,0%

La 31 august 2007, activul net al acestui portofoliu a fost
cu 378.625% mai mare decât activul net la data lansării
fondului Activ (04/12/2006) şi cu 370.111% mai mare
decât activul net la începutul acestui an (01/01/2007).

Sume aferente deconturilor tranzactiilor cu
valori mobiliare
ACTIV TOTAL

2.96%
100,00%

La 31 august 2007, activul net al acestui portofoliu a fost
cu 383.060% mai mare decât activul net la data lansării
fondului Armonie (01/09/2006) şi cu 37.321% mai mare
decât activul net la începutul acestui an (01/01/2007).

FONDUL ARMONIE

FONDUL ACTIV
Actiuni
CMVX
BRM
VNC
RRC
MECF
BIO
BRD
IPRU
CMP
PTR
ATB
SIF3
PREH
SIF1
SIF5
IMP02
OLT
ARTE
ALBZ
VESY
SIF4
SIF2
PPL
NEPT
CEON
SNO
TLV
PREB
COTE
SNP
COMI
TEL
CMF
TBM
IMP
ALR
TEHO
IARV
DAFR
ATGJ
BRK
CLEL

Denumire societate
COMVEX S.A. CONSTANTA
BERMAS S.A.
VRANCART SA
ROMPETROL RAFINARE S.A.
MECANICA CEAHLAU S.A. PIATRA NEAMT
BIOFARM S.A.
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
IPROEB S.A.
COMPA S. A.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
ANTIBIOTICE S.A.
SIF TRANSILVANIA S.A.
PREFAB S.A. BUCURESTI
SIF BANAT CRISANA S.A.
SIF OLTENIA S.A.
IMPACT- DREPTURI DE PREF.2
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
ARTEGO S.A. TG. JIU
ALBALACT S.A. ALBA IULIA
VES S.A. SIGHISOARA
SIF MUNTENIA S.A
SIF MOLDOVA S.A.
PRODPLAST S.A.
NEPTUN S.A. CAMPINA
CEMACON S.A. ZALAU
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
BANCA TRANSILVANIA S.A.
PREBET S.A. AIUD
CONPET S.A. PLOIESTI
PETROM S.A.
CONDMAG S.A.
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
COMELF S.A.
TURBOMECANICA S.A.
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
ALRO S.A.
BEGA TEHNOMET S.A. TIMISOARA
IAR S.A. BRASOV
DAFORA S.A. MEDIAS
ATLAS GIP S.A. PLOIESTI
S.S.I.F. BROKER S.A.
CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI

Fondul CONFIDENT

Ponderea în
total activ

Conturi curente, numerar şi alte active

0.13%

Depozite bancare

11,59%

Titluri emise de administraţia publică centrală

66,36%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

21.92%

ACTIV TOTAL

Denumire societate

CMVX
VNC
BIO
RRC
BRD
CMP
SIF4
OLT
IPRU
PTR
MECF
ATB
PREH
ALBZ
ARTE
CLEL
IMP02
PPL
SIF5
VESY
SIF1
SIF3
SIF2
NEPT
CMF
CEON
TLV
SNP
TEL
ALR
COMI
TBM
PTRO
COTE
IMP
SNO
PREB
IARV
TEHO
DAFR
ATGJ

COMVEX S.A. CONSTANTA
VRANCART SA
BIOFARM S.A.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
COMPA S. A.
SIF MUNTENIA S.A
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
IPROEB S.A.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
MECANICA CEAHLAU S.A. PIATRA NEAMT
ANTIBIOTICE S.A.
PREFAB S.A. BUCURESTI
ALBALACT S.A. ALBA IULIA
ARTEGO S.A. TG. JIU
CELULE ELECTRICE S.A. BAILESTI
IMPACT- DREPTURI DE PREF.2
PRODPLAST S.A.
SIF OLTENIA S.A.
VES S.A. SIGHISOARA
SIF BANAT CRISANA S.A.
SIF TRANSILVANIA S.A.
SIF MOLDOVA S.A.
NEPTUN S.A. CAMPINA
COMELF S.A.
CEMACON S.A. ZALAU
BANCA TRANSILVANIA S.A.
PETROM S.A.
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
ALRO S.A.
CONDMAG S.A.
TURBOMECANICA S.A.
MITTAL STEEL ROMAN S.A.
CONPET S.A. PLOIESTI
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
SANTIERUL NAVAL ORSOVA
PREBET S.A. AIUD
IAR S.A. BRASOV
BEGA TEHNOMET S.A. TIMISOARA
DAFORA S.A. MEDIAS
ATLAS GIP S.A. PLOIESTI

Produsele 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 obligaţiuni, al cărui obiectiv este obţinerea
unui randament superior depozitelor bancare sau
certificatelor de depozit.
Plasament

Actiuni

100,00%

La 31 august 2007, activul net al acestui portofoliu a fost
cu 6.980% mai mare decât activul net la data lansării
fondului Confident (01/09/2006) şi cu 4.356% mai mare
decât activul net la începutul acestui an (01/01/2007).

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

România –Evoluţia pieţelor financiare
Piata de capital
Valoarea tranzactiilor incheiate la Bursa de Valori Bucuresti in perioada 27-31 august a scazut cu 3,52% pana
la 245,44 milioane lei (75,34 milioane euro), fata de saptamana anterioara cand in piata au fost incheiate
schimburi de peste 254,42 milioane lei (78,04 milioane euro).
La finalul zilei de 31 august, capitalizarea BVB a ajuns la 92,415 miliarde lei (28,024 miliarde euro), in crestere
cu 3,06% fata de valoarea pe care o avea cu o saptamana inainte, de 89,675 miliarde lei (27,51 miliarde euro).
Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide zece titluri listate la Bursa de Valori Bucuresti, s-a apreciat cu
3,8%, de la 9.886,48 puncte, in sedinta din 24 august, pana la 10.262,82 puncte, la sfarsitul sedintei din 31
august, in special ca urmare a aprecierii actiunilor Rompetrol Rafinare Constanta.
Indicele compozit BET-C a crescut cu 3,2%, de la 6.799,53 puncte pana la 7.017,55 puncte.
Indicele BET-FI, care arata evolutia celor cinci societati de investitii financiare (SIF), s-a apreciat in ultima
saptamana a lunii august cu 3,21%, de la 82.600,02 puncte pana la 84.510,83 puncte.
Actiunile SIF Oltenia (SIF5) au inregistrat tranzactii de 25,8 milioane lei, realizand 10,5% din rulajul total al
bursei, ocupand pozitia secunda in clasamentul lichiditatii. Cotatia SIF Oltenia (SIF5) s-a apreciat cu 4,33%, de
la 4,39 lei pana la 4,58 lei.
Actiunile SIF Moldova (SIF2) au ocupat pozitia a treia in topul valoric al tranzactiilor, cu schimburi de 20,7
milioane lei (8,5% din rulajul total al Bursei). Actiunile SIF2 au acumulat 1,09%, de la 3,67 lei pana la 3,71 lei.
Titlurile SIF Banat-Crisana (SIF1) au urcat cu 0,5%, de la 3,97 lei pana la 3,99 lei. Actiunile SIF Muntenia
(SIF4) au crescut cu 3,19%, de la 2,51 lei pana la 2,59 lei, iar titlurile SIF Transilvania (SIF3) au castigat
2,07%. Actiunile Petrom Bucuresti (SNP) s-au apreciat cu 4%, de la 0,50 lei pana la 0,52 lei, pe un rulaj de 7,21
milioane lei, reprezentand 2,94% din lichiditatea BVB.
Cotatia titlurilor Rompetrol Rafinare Constanta (RRC) a urcat cu 26,53%, de la 0,098 lei pana la 0,124 lei.
Valoarea tranzactionata a fost de 80,6 milioane lei, reprezentand 32,9% din rulajul total al bursei.
Piaţa instrumentelor cu venit fix
La ultima licitatie de titluri de stat "benchmark", care a avut loc pe 16 august, Ministerul Economiei si Finantelor
a vandut titluri scadente tot dupa zece ani in valoare de aproape 130 milioane lei, la o dobanda anuala medie
de 6,73% si o dobanda maxima acceptata de 6,74%, de asemena sub rata cuponului, de 6,75%.
Bancile participante la licitatia organizata de MEF au depus cereri in valoare de 363,19 milioane lei (109,3
milioane euro).
Randamentul maxim anual la care ministerul a plasat titlurile de stat cu scadenta in iunie 2017 a fost de 6,71%
pe an si a vizat 49,61% din suma atrasa de la banci. Rata cuponului este de 6,75%, iar valoarea nominala a
unei obligatiuni de tip benchmark este de 10.000 lei.
Ministerul Finantelor a anuntat ca, in al treilea trimestru din 2007, va lansa sase emisiuni de obligatiuni de tip
benchmark si sase emisiuni de titluri de stat cu discont in valoare totala de 2,6 miliarde lei.

Piaţa monetară
În ultima lună, ratele de dobândă au rămas sub nivelul de 7% al ratei de referinţă a BNR, deoarece lichiditatea
din piaţa a fost mare.
De la mijlocul lunii august, nivelurile dobânzilor pe termen scurt, overnight şi one week sunt stabile, ele
evoluând în culoarul 6 - 7%, valori apropiate de cele ale dobânzii de politică monetară. Se observă faptul că
piaţa autohtonă este conectată la cele internaţionale doar pe segmentul valutar, cel monetar fiind rupt de restul
lumii unde mişcările ample din primele trei săptămâni ale lunii august au obligat băncile centrale din SUA, eurozonă sau Japonia să intervină. Lichiditatea din piaţă se menţine la valori destul de ridicate, astfel că BNR a
atras în data de 20 august 2007, la licitaţia de depozite cu scadenţa la două săptămâni, 3 miliarde de lei.
Ofertele au venit din partea a 17 bănci comerciale, iar dobânzile acceptate de BNR au fost de 6,40% cea
minimă, 6,89% cea medie şi 7% cea maximă, valori în creştere faţă de începutul lui august, dobânda anuală
medie a fost de 5,92% iar cea maximă de 6,45% pe an.
Depozite
Perioada

august 2007

Tranzactii

Volum mediu
zilnic

Rata medie anuală a
dobânzii

Volum mediu
zilnic

Rata medie anuală a dobânzii

- mil. RON -

- procente -

- mil. RON -

- procente -

8 118,5

6,46

1 725,4

6,24

Piaţa valutară
Criza de proporţii de pe piaţele financiare internaţionale, pe
care au simţit-o pe pielea lor investitorii din România, a
deschis drumul pentru creşterea altor instrumente de
investire, caracterizate de riscuri mai scăzute.
Euro a avut de pierdut la nivel internaţional în faţa francului
elveţian şi a dolarului, considerate monede de refugiu în
momentele de criză financiară. De la o cotaţie de 1,665
franci, atinsă aproape de sfârşitul lunii iulie, euro a scăzut în
scurt timp la mai puţin de 1,625 franci, iar în raport cu dolarul
scăderea a fost de la aproape 1,385 dolari pe euro, la doar
1,34 dolari. Aurul, în schimb, nu s-a comportat aşa cum se
întâmplă de obicei , ca un refugiu pentru „zilele negre”, ci a
scăzut odată cu pieţele de capital, de la 683 de dolari pe
uncie până sub sub 650, aşadar o scădere de aproximativ
5%.
În august leu s-a depreciat cu mult mai mult decât monedele
din statele vecine. Au existat, de asemenea, zvonuri că BNR
a intervenit pe piaţa FX pentru a susţine leul care se
depreciază.

Banca Naţională a României, ratele de schimb

Inflaţia
În trimestrul II 2007, rata anuală a inflaţiei a continuat să
evolueze în intervalul de variaţie de +/-1 punct procentual în
jurul ţintei interpolate, chiar dacă valoarea atinsă în luna
iunie (3,8 la sută) a fost uşor superioară celei consemnate la
sfârşitul primului trimestru (cu 0,14 puncte procentuale).
Modificarea de tendinţă a fost imprimată de preţurile
administrate şi de cele volatile, în timp ce procesul
dezinflaţionist a continuat la nivelul inflaţiei de bază.
Din perspectiva criteriului de convergenţă nominală referitor
la inflaţie, după scăderea pronunţată înregistrată în trimestrul
anterior, decalajul dintre variaţia IAPC din România şi media
ratei inflaţiei din cele mai performante trei state membre ale
Uniunii Europene s-a menţinut la un nivel similar celui din
luna martie 2007 (2,6 puncte procentuale în iunie). Extinzând
însă sfera de comparaţie la UE-27, diferenţa dintre cei doi
indici armonizaţi s-a majorat, în perioada analizată, de la 1,4
puncte procentuale la 1,8 puncte procentuale.

Piaţa Asigurărilor în România
Piaţa asigurărilor are sanse sa depăşească două miliarde de euro ca volum de afaceri în anul 2007. Valoarea
primelor brute subscrise a crescut cu 29,41% pentru asigurările generale şi cu 25,37% pentru asigurările de
viaţă, în primul semestru al anului 2007, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Asigurările generale au avut o
pondere de 81,18% în primul semestru 2007.Conform previziunilor Comisiei Naţionale de Prognoză pentru
2007 şi 2008, în regiunea Sud - Est se va înregistra o creştere economică de aproximativ 6,3%. Motorul
principal al acestei creşteri este reprezentat de domeniul construcţiilor, urmat de cel al serviciilor, cu o creştere
prognozată de aproximativ 6,5%.
Până în 2010, piaţa asigurărilor de viaţă va atinge 500 milioane euro în poliţe subscrise anual, şi trei milioane
de persoane vor avea asigurări de viaţa până în 2010, mai ales odată cu introducerea sistemului de pensii
private. Asigurările de viaţă vor creşte de la 22% din totalul asigurărilor la 30-35% în 2010, odată cu
dezvoltarea păturii de mijloc şi a creşterii puterii de cumpărare a populaţiei. Piaţa va creşte cu circa 20% pe an.
Conform unui studiu făcut de analiştii Media Xprimm, în primul semestru al acestui an asigurările de viaţă au
crescut indexat cu inflaţia cu 31,7%, până la 138.8 milioane euro. Segmentul „de viaţă“ a înregistart o creştere
de 2% în ponderea totală a asigurărilor, de la 19,8 la 21,6% din total. Primele zece companii din piaţă deţin
circa 93% din acest segment.
Segmentul asigurărilor generale va scădea odată cu creşterea celorlalte segmente - asigurări de viaţa, de
proprietăţi, de sănătate şi în caz de malpraxis.

România – Rezumat macroeconomic
Rata anuală a inflaţiei a crescut la 4% în iulie de la 3,8% în iunie, datorită secetei prelungite care a dus la
creşterea preţurilor de la mâncare. Este de aşteptat ca rata inflaţiei să urce la 4,5% yoy în lunile următoare.
BNR a anunţat o creştere a ratei anuale previzionate de inflaţie pentru decembrie cu 0,2 puncte procentuale la
nivelul de 3,9% de la 3,7%. De asemenea, Banca Centrală a declarat că ţinta de inflaţie pentru 2009 este de
3,5%, valoare ce poate fluctua cu +/- 1%. Astfel, ţinta pentru 2009 este mai joasă decât cea din 2008, de 3,8%
cu o bandă de +/- 1%.
În data de 31 iulie, BNR a păstrat acelaşi nivel de 7% pentru rata de referinţă – acest lucru întâmplându-se
după patru scăderi consecutive ale ratei. Rata la depozite a crescut la 2% de la 1%, iar rata de dobândă la
credite a scăzut de la 14% la 12%.
Datorită faptului că importurile au continuat să lărgească decalajul balanţei, deficitul de cont curent a crescut cu
mai mult de 100% în prima jumătate a anului 2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la valoarea de
7,81 mld EUR.
Recent, guvernul a decis să crescă pensiile publice cu 43% în anul 2008.
În 2008, proiecţiile guvernului pentru deficitul bugetar sunt de 2,7% din produsul intern brut. Cheltuielile publice
vor fi de 41,7% din PIB, iar veniturile publice vor fi de 39% din PIB.
Potrivit opiniilor*) exprimate de Institutul se Statistică în comunicatul de presă nr. 160 din 28 august 2007, de
către managerii societăţilor comerciale, se conturează pentru perioada august - octombrie o creştere a
activităţii din industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii, în raport cu cele trei luni
anterioare.
În comunicatul de presă nr. 159 din 15 august 2007 al Institutului se Statistică se precizează că Scăderea
numărului populaţiei a continuat şi în luna iunie, înscriindu-se în tendinţa ultimilor ani. Natalitatea s-a situat sub
nivelul mortalităţii şi a avut drept consecinţă un spor natural negativ al populaţiei.
Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna iulie 2007 faţă de luna anterioară este de 100,29%. Creşterea medie
a preţurilor în ultimele 12 luni (august 2006 – iulie 2007) faţă de precedentele 12 luni (august 2005 – iulie 2006)
atât cea determinată pe baza IPC cât şi cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum
(IAPC) este de 4,4% pe total. (Comunicatul de presă nr. 158 din 10 august 2007).

