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

Performanţa cumulativă: Rentabilitatea 
lunară:

6 luni 1 an de la data
lansării **

Fonduri
Preţ de

cumpărare
30/11/2007

Preţ de
vânzare

30/11/2007
netă brută* netă brută* netă brută*

netă brută*

ACTIV 10,7993 10,2593 2,2% -0,78% - - 2,59% 9,61% -7,53% -7,24%
ARMONIE 11,7835 11,1943 3,35% 2,54% 5,99% 9,06% 11,94% 15,91% -2,41% -2,24%

CONFIDENT 11,4085 10,8381 2,87% 3,44% 6,36% 7,48% 8,38% 9,79% 0,28% 0,38%

* 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.

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 – 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 69,16%
Conturi curente, numerar şi alte active 1,91%
Depozite bancare 18,85%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 10,08%

ACTIV TOTAL 100%

La 30 noiembrie 2007, activul net al acestui portofoliu a fost cu 
487,947% mai mare decât activul net la data lansării fondului 
Activ (04/12/2006) şi cu 477,489% mai mare decât activul net la 
începutul acestui an (01/01/2007).

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 1,06%
Depozite bancare 9,27%
Titluri emise de administraţia publică centrală 43,59%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 21,77%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată 24,31%
ACTIV TOTAL 100 %

La 30 noiembrie 2007, activul net al acestui portofoliu a fost cu 
429,617% mai mare decât activul net la data lansării fondului 
Armonie (01/09/2006) şi cu 50,556% mai mare decât activul net 
la începutul acestui an (01/01/2007).
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FONDUL ACTIV

Actiuni Denumire societate
BRK S.S.I.F. BROKER S.A.
CMP COMPA S. A.
OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.
RRC ROMPETROL RAFINARE S.A.
VNC VRANCART SA
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
IPRU IPROEB S.A. 
SNP PETROM S.A. 
IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 
PPL PRODPLAST S.A. 
ATB ANTIBIOTICE S.A.
FLA FLAMINGO INTERNATIONAL S.A.
SIF2 SIF MOLDOVA S.A.
SIF4 SIF MUNTENIA S.A 
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A.
ALR ALRO S.A. 
TBM TURBOMECANICA S.A. 
BIO BIOFARM S.A.
ART T.M.K. ARTROM S.A.
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
SCD ZENTIVA S.A.
COMI CONDMAG S.A.
ALBZ ALBALACT S.A. ALBA IULIA

FONDUL ARMONIE

Actiuni Denumire societate
CMP COMPA S. A.
TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.
OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
RRC ROMPETROL RAFINARE S.A.
MECF MECANICA CEAHLAU S.A. PIATRA NEAMT
VNC VRANCART SA
PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
SNP PETROM S.A. 
ATB ANTIBIOTICE S.A.
IPRU IPROEB S.A. 
IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
SIF5 SIF OLTENIA S.A. 
SIF4 SIF MUNTENIA S.A 
SIF2 SIF MOLDOVA S.A.
BIO BIOFARM S.A.
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A.
ALR ALRO S.A. 
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
PPL PRODPLAST S.A. 
TBM TURBOMECANICA S.A. 
SCD ZENTIVA S.A.
COMI CONDMAG S.A.
DAFR DAFORA S.A. MEDIAS
ALBZ ALBALACT S.A. ALBA IULIA

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 1,33%
Depozite bancare 5,68%
Titluri emise de administraţia publică  centrală 66,65%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 26,34%

ACTIV TOTAL 100%

La 30 noiembrie 2007, activul net al acestui portofoliu a fost cu 
8,363% mai mare decât activul net la data lansării fondului 
Confident (01/09/2006) şi cu  5,705% mai mare decât activul 
net la începutul acestui an (01/01/2007).

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

Fondul CONFIDENT



În săptămâna 26-30 noiembrie 2007 evolutia buna a pietei s-a facut simtita si in evolutia indicatorului capitalizare bursiera, 
care incepe sa se apropie de 23 de miliarde de euro. La incheierea sedintei de vineri, 30 noiembrie, capitalizarea bursiera 
era de 22,865 miliarde euro, cu aproximativ 1 mld euro peste valoarea inregistrata la inchiderea de cu o săptămână în 
urmă. Din punct de vedere al lichiditatii, saptamana analizată poate fi considerata mai slaba decat saptamana anterioara, 
insa valoarea tranzactiilor a fost inca net superioara valorilor de tranzactionare inregistrate in cursul anterioarelor 3 
saptamani. Evolutia buna a pietei principale a BVB a fost insotita de cea mult mai buna a pietei Rasdaq, intrucat toti cei trei 
indici ai Rasdaq au avut cresteri mult peste cele inregistrate de indicii BET si BET-C; 

Tendintele optimiste inregistrate pe pietele spot, au atras si mai multi speculatori in piata, asa incat, si piata de la Sibiu a 
inregistrat aceeasi tendinta ascendenta in ceea ce priveste lichiditatea, masurata prin numarul de contracte incheiate, cu o 
scadere usoara insa la nivelul valorii echivalente actiunilor transferate, fata de saptamana trecuta. 

SIF-urile au fost in continuare lideri la capitolul lichiditate, insa s-a remarcat contractul derivate pe EUR/RON, unde in 
sedinta de Marti, 27 noiembrie, s-a realizat un nou maxim istoric la capitolul lichiditate: 791 de contracte incheiate pe 
scadenta din Decembrie. 

In ceea ce priveste evolutia pretului de cotare, acesta a urmat indeaproape evolutia raportului eur/ron din piata spot. Pe 
parcursul celor 5 sedinte de tranzactionare, pretul futures al EUR pentru scadenta din decembrie a scazut de la 3,57 lei, 
pana la 3,46 lei la inchiderea sedintei de vineri. 

Un pachet de 38,5 milioane actiuni (reprezentand 4,94% din capitalul social) ale retailer-ului de electronice, electrocasnice 
si IT Flamingo International (FLA) s-a vandut in prima ora a sedintei de miercuri, 28 noiembrie 2007, a Bursei de Valori 
(BVB) printr-o tranzactie speciala (deal) in valoare de 14,05 milioane lei (3,92 milioane euro). Transferul s-a realizat la pretul 
de 0,365 lei, cu 8,96% mai mare decat cotatia de inchidere din sedinta precedenta.

Am avut asadar o saptamana fasta si pentru moneda nationala, deoarece, conform cursului oficial al BNR, EUR a scazut cu 
aproximativ 10 bani, de la 3,5921 la 3,4973. 
Tendintele pozitive imprimate de cresterea de 5,8% a PIB pe primele 3 trimestre ale anului, pana la 266,6 miliarde de lei (cu 
putin peste peste rata de crestere de 5,6% inregistrata pentru trimestrul 2, si cu putin peste asteptarile pietei, care mizau pe 
o rata de crestere de 5,5%) au stat intr-o oarecare masura la baza aprecierii monedei nationale, apreciaza analistii. 

Luna noiembrie a adus scaderi puternice pentru toti indicii bursieri, in conditiile unei lichiditati de 1,081 mil lei (309 mil EUR), 
in crestere cu 5,36% fata de luna octombrie. 

Un eveniment important in aceasta luna il reprezinta IPO Transgaz. Oferta publica Transgaz se va desfasura in perioada 
26.11-07.12 2007 si in cadrul acesteia se vor folosi in premiera in Romania drepturile de alocare, tranzactionarea propriu-
zisa a acestora urmand sa inceapa la aproximativ trei zile de la data decontarii. In acest mod, investitorii nu vor mai trebui sa 
stea cu banii blocati timp de doua luni pana la listarea actiunilor si vor putea lichidiza investitia chiar anul acesta. Compania 
de transport de gaze naturale Transgaz Medias urmeaza a se lista la BVB in luna februarie 2008. 

Balanţa bugetului de stat a înregistrat un surplus în luna octombrie, însă în noiembrie s-a înregistrat un deficit al balanţei. 
Deficitul bugetului general consolidat va fi diminuat de la 2,7% la 2,4% din PIB, prin a treia rectificare a bugetului pe 2007, 
au declarat agenţiei Mediafax surse din Ministerul Economiei şi Finanţelor. La rectificările bugetare din lunile iunie şi 
septembrie, Guvernul a menţinut plafonul de deficit bugetar la 2,7% din PIB, nivel prevăzut pentru întregul an. CE a 
avertizat, însă, că deficitul va fi de 3,2% din PIB la sfârşitul anului, conform metodologiei europene, dacă nu vor fi luate 
măsuri pentru controlul strict al cheltuielilor. La finele celui de-al treilea trimestru, bugetul general consolidat a înregistrat un 
excedent bugetar de 732,7 mil. lei, reprezentând 0,19% din PIB. Veniturile totale au ajuns la 91,997 mld. lei, iar cheltuielile 
au însumat 91,264 mld. lei.

 Listarea titlurilor de stat la Bursa de Valori Bucureşti va avea loc în următoarele câteva săptămâni, în condiţiile în 
care banca centrală, BVB şi Ministerul Economiei şi Finanţelor mai au de rezolvat doar câteva probleme de ordin tehnic, a 
declarat prim viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu.

România –Evoluţia pieţelor financiare

Piata de capital

Piaţa instrumentelor cu venit fix

Piaţa monetară



• Incepand cu data de 12 noiembrie 2007, Banca Nationala 
a Romaniei a inclus in lista cursurilor pietei valutare si rubla 
ruseasca (RUB).

• Analistii considera ca evolutia monedei nationale a fost 
sustinuta de interventia BNR. Dupa o perioada de depreciere 
sustinuta, moneda nationala a inregistrat, in data de 27 noiembrie 
2007, pentru a doua sedinta consecutiv, o revenire usoara. 
Cursul raportat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 
3,5865 lei/euro, cu 0,56 bani sub cel afisat in ziua precedenta. 
Dealerii sunt de parere ca scaderea cotatiilor din piata a fost 
rezultatul ordinelor de vanzare de valuta in schimbul leilor, dar ca 
aprecierea leului a fost franata de cumpararile de euro din partea 
strainilor, la un curs de 3,59 lei/euro.

• Evolutia in jos a cotaţiilor este cauzată de politica 
intervenţionistă a băncii centrale, chiar şi dacă aceasta nu este 
pusă in practică. Ceea ce vreau să spun este că simpla 
ameninţare a unei posibile intervenţii este în măsura sa 
influenţeze cursul de schimb", a adăugat Dragoş Cabat. Analistul 
mai este de părere că un astfel de curs nu este sustenabil pe 
termen lung, dar că va da roade până la finalul anului. 

• Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, a declarat, recent, ca 
o criza pe piata valutara nu poate fi negata si ca banca centrala 
va interveni ori de cate ori va fi nevoie, mai ales avand in vedere 
faptul ca miscarile violente de curs nu sunt de dorit.

• Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii 
Centrale, a declarat că muncitorii români din străinătate ar putea 
trimite în ţară aproximativ un miliard de euro, cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă. Efectele acestor transferuri vor fi benefice 
pentru economia românească şi pentru cursul de schimb, care va 
cunoaşte sub acest impuls o depreciere a monedei europene şi o 
apreciere a leului. Totuşi, cererea de valută este încă în creştere 
şi va fi interesant de văzut cum va evolua cursul. Vasilescu mai 
este de părere că o astfel de evoluţie va avea un impact favorabil 
şi asupra deficitului de cont curent.

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna noiembrie 2007 faţă de 
luna anterioară este de 100,93%. 

Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (decembrie 
2006 - noiembrie 2007) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 
2005 - noiembrie 2006) determinată pe baza IPC este de 4,7%, iar 
cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum 
(IAPC) este de 4,8%.

In luna noiembrie 2007 fata de luna anterioara, preturile marfurilor 
alimentare au crescut cu 1,2%, cele ale marfurilor nealimentare cu 
0,6%, iar tarifele serviciilor cu 1,2%. Cele mai mari cresteri de 
preturi, in cadrul grupei marfuri alimentare, s-au inregistrat la oua 
(6,56%), lapte de vaca ( 4,72%), ulei comestibil (4,57%). in cadrul 
grupei marfuri nealimentare, cele mai mari cresteri de preturi s-au 
constatat la energie termica (2,61%) si combustibili (1,63%). 
Tarifele in cazul grupei servicii au crescut cel mai mult pentru cele 
de transport aerian (3,41%) si cele pentru telefonie (3,38%).

Indicele preţurilor de consum exclusiv pentru bături alcoolice şi 
tutun a fost în noiembrie de 0,95%, pentru combustibili de 0,88%, 
pentru produse ale căror preţuri sunt reglementate (medicamente, 
energie, bilete CFR, telefonie fixă, abonamente radio-TV) a fost de 
0,99%, iar pentru legume, fructe, ouă, combustibili şi produse ale 
căror preţuri sunt reglementate de 0,83%.

În luna octombrie, inflaţia anuală a fost de 6,84%, iar indicele
preţurilor de consum a crescut faţă de luna septembrie cu 0,97%.

Sursa: Banca Naţională a României

Piaţa valutară

Inflaţia



Piaţa asigurărilor va creşte de cinci ori în următorii 8-10 ani, atingând aproximativ 10 miliarde de euro, a apreciat 
ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. Potrivit acestuia, pe lângă creşterea naturală a industriei de 
profil, sectorul construcţiilor, finanţările în leasing pentru echipamente tehnologice şi industria bunurilor tehnologice 
vor susţine dezvoltarea pieţei asigurărilor în următorii ani. "Un alt aport major la creşterea veniturilor din prime îl va 
constitui segmentul poliţelor de viaţă. În prezent, populaţia trăieşte în captivitatea imediatului, planurile se fac pe 
termen scurt şi foarte scurt, dar odată cu schimbarea mentalităţilor şi orientarea către astfel de poliţe şi ponderea lor, 
care prin definiţie sunt orientate pe termen lung, va creşte", a afirmat Vosganian, citat de Mediafax. În ceea ce 
priveşte sectorul asigurărilor de sănătate, Vosganian s-a arătat încrezător că acesta va deveni unul din elementele de 
susţinere a pieţei asigurărilor, opus celor de malpraxis, care nu fac decât să genereze profituri pentru asigurători. 
"Acest tip de asigurare este o iluzie. Deşi cadrele medicale plătesc primele de asigurare, iar firmele de profil 
încasează anual zeci de milioane de euro, posibilele cauze pentru care ar trebui să se facă plăţi nu prea există. 
Practic, veniturile se transformă în proporţie de aproape 100% în profituri pentru asigurători", a explicat ministrul 
Economiei, referindu-se la asigurările de malpraxis.

• În data de 5 noiembrie 2007, Standard & Poor’s a schimbat raitingul pentru România din „stabil” în „negativ”, 
argumentând că motivul principal al acestei decizii este politica limitată a guvernului ca răspuns la creşterea rapidă 
a deficitului de cont curent. 

• Banca Naţională a României a schimbat previziunea pentru rata inflaţiei din 2007 de la 3,9% la 5,7% yoy şi pentru 
2007 de la 3,7% la 4,3% yoy. 

• Investitorii străini au devenit mai precauţi în ceea ce priveşte creşterea riscului generat de dezechilibrul 
macroeconomic.  Acest lucru s-a reflectat şi în deprecierea cursului leului faţă de euro.

Piaţa Asigurărilor în România

România – Rezumat macroeconomic




