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BRD USDFond – Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954 din 04.06.2015 “Fondul este autorizat de catre ASF sa detina, pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente 
ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
Potrivit art.91 alin(2) din O.U.G. nr.32/2014, A.S.F. a aprobat prin Autorizatia nr.87/04.06.2015 pentru fond derogare de la art.85-88 pe o perioada de sase luni de la data autorizarii acestuia cu asigurarea supra-
vegherii respectarii principiului dispersiei riscului.
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Politica de 

investiţii

Obiectivul
fondului

Avantaje
pentru investitori

Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD 
şi plasarea lor pe piaţa de obligațiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca 
obiectiv principal obţinerea de venit.

Obţinerea de venituri şi performanţe financiare stabile prin investirea resurselor 
colectate în principal pe pieţele de obligaţiuni şi cele cu venit fix.

Expunere limitată la riscuri: 
BRD USD FOND este un fond de obligaţiuni 
denominat in USD. Risc scăzut prin diversificarea
portofoliului. Fondul nu investeşte în acţiuni.

Randamente: 
Investiţia în fondul BRD USD Fond îţi permite să 
obţii randamente corespunzătoare gradului de 
risc al fondului cu respectarea perioadei minime 
recomandate.

Buletin lunar
BRD USD Fond

Subscriere

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

0%
0%

Perioada

Performanța% 0.53% N/A N/A N/A -1.12%

Ultima 
lună

Ultimele 
3 luni

Ultimele 
6 luni

Ultimul 
an

De la
înființare

Performanța

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management

31-Jul-15

22-Jun-15

2,623

98,8779

32

2 

(Scăzut)

Data Activ NetData 

Lansare

Activ net (mil USD)  

Valoare titlu (USD)

Nr. Investitori

Grad de risc
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BRD USDFond – Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954 din 04.06.2015 “Fondul este autorizat de catre ASF sa detina, pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente 
ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
Potrivit art.91 alin(2) din O.U.G. nr.32/2014, A.S.F. a aprobat prin Autorizatia nr.87/04.06.2015 pentru fond derogare de la art.85-88 pe o perioada de sase luni de la data autorizarii acestuia cu asigurarea supra-
vegherii respectarii principiului dispersiei riscului.
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Politica de 

investiţii

Obiectivul
fondului

Avantaje
pentru investitori

Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD 
şi plasarea lor pe piaţa de obligațiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca 
obiectiv principal obţinerea de venit.

Obţinerea de venituri şi performanţe financiare stabile prin investirea resurselor 
colectate în principal pe pieţele de obligaţiuni şi cele cu venit fix.

Expunere limitată la riscuri: 
BRD USD FOND este un fond de obligaţiuni 
denominat in USD. Risc scăzut prin diversificarea
portofoliului. Fondul nu investeşte în acţiuni.

Randamente: 
Investiţia în fondul BRD USD Fond îţi permite să 
obţii randamente corespunzătoare gradului de 
risc al fondului cu respectarea perioadei minime 
recomandate.

Buletin lunar
BRD USD Fond

Subscriere

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

31-Aug-15

22-Jun-15

 5.36 

98.9223

64

2 (Scăzut)

0%
0%

Perioada

Performanța% 0.04% N/A N/A N/A -1.08%

Ultima 
lună

Ultimele 
3 luni

Ultimele 
6 luni

Ultimul 
an

De la
înființare

Performanța

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management

Data Activ NetData 

Lansare

Activ net (mil USD)

Valoare titlu (USD)

Nr. Investitori

Grad de risc
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BRD USDFond – Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954 din 04.06.2015 “Fondul este autorizat de catre ASF sa detina, pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente 
ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
Potrivit art.91 alin(2) din O.U.G. nr.32/2014, A.S.F. a aprobat prin Autorizatia nr.87/04.06.2015 pentru fond derogare de la art.85-88 pe o perioada de sase luni de la data autorizarii acestuia cu asigurarea supra-
vegherii respectarii principiului dispersiei riscului.
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Politica de 

investiţii

Obiectivul
fondului

Avantaje
pentru investitori

Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD 
şi plasarea lor pe piaţa de obligațiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca 
obiectiv principal obţinerea de venit.

Obţinerea de venituri şi performanţe financiare stabile prin investirea resurselor 
colectate în principal pe pieţele de obligaţiuni şi cele cu venit fix.

Expunere limitată la riscuri: 
BRD USD FOND este un fond de obligaţiuni 
denominat in USD. Risc scăzut prin diversificarea
portofoliului. Fondul nu investeşte în acţiuni.

Randamente: 
Investiţia în fondul BRD USD Fond îţi permite să 
obţii randamente corespunzătoare gradului de 
risc al fondului cu respectarea perioadei minime 
recomandate.

Buletin lunar
BRD USD Fond

Data Activ Net

Data Lansare

Activ net (mil USD)

Valoare titlu (USD)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

30-Sep-15

22-Jun-15

 5.82 

99.3264

81

2 (Scăzut)

0%
0%

Perioada

Performanța% 0.41% 0.98% N/A N/A -0.67%

Ultima 
lună

Ultimele 
3 luni

Ultimele 
6 luni

Ultimul 
an

De la
înființare

Performanța

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management
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BRD USDFond – Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954 din 04.06.2015 “Fondul este autorizat de catre ASF sa detina, pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente 
ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
Potrivit art.91 alin(2) din O.U.G. nr.32/2014, A.S.F. a aprobat prin Autorizatia nr.87/04.06.2015 pentru fond derogare de la art.85-88 pe o perioada de sase luni de la data autorizarii acestuia cu asigurarea supra-
vegherii respectarii principiului dispersiei riscului.
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Politica de 

investiţii

Obiectivul
fondului

Avantaje
pentru investitori

Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD 
şi plasarea lor pe piaţa de obligațiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca 
obiectiv principal obţinerea de venit.

Obţinerea de venituri şi performanţe financiare stabile prin investirea resurselor 
colectate în principal pe pieţele de obligaţiuni şi cele cu venit fix.

Expunere limitată la riscuri: 
BRD USD FOND este un fond de obligaţiuni 
denominat in USD. Risc scăzut prin diversificarea
portofoliului. Fondul nu investeşte în acţiuni.

Randamente: 
Investiţia în fondul BRD USD Fond îţi permite să 
obţii randamente corespunzătoare gradului de 
risc al fondului cu respectarea perioadei minime 
recomandate.

Buletin lunar
BRD USD Fond

Data Activ Net

Data Lansare

Activ net (mil USD)

Valoare titlu (USD)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

31-Oct-15

22-Jun-15

 6.85 

100.0145

88

2 (Scăzut)

0%
0%

Perioada

Performanța% 0.69% 1.15% N/A N/A 0.01%

Ultima 
lună

Ultimele 
3 luni

Ultimele 
6 luni

Ultimul 
an

De la
înființare

Performanța

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management
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BRD USDFond – Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954 din 04.06.2015 “Fondul este autorizat de catre ASF sa detina, pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente 
ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
Potrivit art.91 alin(2) din O.U.G. nr.32/2014, A.S.F. a aprobat prin Autorizatia nr.87/04.06.2015 pentru fond derogare de la art.85-88 pe o perioada de sase luni de la data autorizarii acestuia cu asigurarea supra-
vegherii respectarii principiului dispersiei riscului.
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Politica de 

investiţii

Obiectivul
fondului

Avantaje
pentru investitori

Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD 
şi plasarea lor pe piaţa de obligațiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca 
obiectiv principal obţinerea de venit.

Obţinerea de venituri şi performanţe financiare stabile prin investirea resurselor 
colectate în principal pe pieţele de obligaţiuni şi cele cu venit fix.

Expunere limitată la riscuri: 
BRD USD FOND este un fond de obligaţiuni 
denominat in USD. Risc scăzut prin diversificarea
portofoliului. Fondul nu investeşte în acţiuni.

Randamente: 
Investiţia în fondul BRD USD Fond îţi permite să 
obţii randamente corespunzătoare gradului de 
risc al fondului cu respectarea perioadei minime 
recomandate.

Buletin lunar
BRD USD Fond

Data Activ Net

Data Lansare

Activ net (mil USD)

Valoare titlu (USD)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

30-Nov-15

22-Jun-15

  7.35  

99.9091

105

2 (Scăzut)

0%
0%

Perioada

Performanța% -0.11% 1.00% N/A N/A -0.09%

Ultima 
lună

Ultimele 
3 luni

Ultimele 
6 luni

Ultimul 
an

De la
înființare

Performanța

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management
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BRD USDFond – Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954 din 04.06.2015 “Fondul este autorizat de catre ASF sa detina, pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente 
ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
Potrivit art.91 alin(2) din O.U.G. nr.32/2014, A.S.F. a aprobat prin Autorizatia nr.87/04.06.2015 pentru fond derogare de la art.85-88 pe o perioada de sase luni de la data autorizarii acestuia cu asigurarea supra-
vegherii respectarii principiului dispersiei riscului.
BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.
Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1,
Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377
Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: office@brdam.ro
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Politica de 

investiţii

Obiectivul
fondului

Avantaje
pentru investitori

Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD 
şi plasarea lor pe piaţa de obligațiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca 
obiectiv principal obţinerea de venit.

Obţinerea de venituri şi performanţe financiare stabile prin investirea resurselor 
colectate în principal pe pieţele de obligaţiuni şi cele cu venit fix.

Expunere limitată la riscuri: 
BRD USD FOND este un fond de obligaţiuni 
denominat in USD. Risc scăzut prin diversificarea
portofoliului. Fondul nu investeşte în acţiuni.

Randamente: 
Investiţia în fondul BRD USD Fond îţi permite să 
obţii randamente corespunzătoare gradului de 
risc al fondului cu respectarea perioadei minime 
recomandate.

Buletin lunar
BRD USD Fond

Data Activ Net

Data Lansare

Activ net (mil USD)

Valoare titlu (USD)

Nr. Investitori

Grad de risc

Subscriere

Răscumpărare

Informații despre fond

Comisioane

Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului

31-Dec-15

22-Jun-15

   8.28   

99.7455

128

2 (Scăzut)

0%
0%

Perioada

Performanța% -0.16% 0.42% -1.39% N/A -0.25%

Ultima 
lună

Ultimele 
3 luni

Ultimele 
6 luni

Ultimul 
an

De la
înființare

Performanța

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management Sursa: BRD Asset Management


