Buletin lunar

Simfonia 1

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Jan-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

1,407.84

Valoare titlu (RON)

37.23

Nr. Investitori

19753

Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

1 (Foarte Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%
Performanța anualizată%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

0.76%
8.92%

1.69%
6.72%

2.59%
5.14%

4.55%
4.55%

272.30%
19.84%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Sursa: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Simfonia 1

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

28-Feb-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

1,494.03
37.79
19937
1 (Foarte Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

1.53%

2.83%

3.93%

5.82%

277.90%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Simfonia 1

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Mar-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

1,507.51
38.19
20015
1 (Foarte Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

1.06%

3.36%

4.69%

6.65%

281.90%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Simfonia 1

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Apr-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

1,548.81
38.3
20190
1 (Foarte Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

0.29%

2.87%

4.62%

6.60%

283.00%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

Simfonia 1

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-May-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

1,618.78
38.39
20360
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

0.23%

1.59%

4.43%

6.46%

283.90%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Jun-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)

1,572.18

Valoare titlu (RON)

38.1205

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

20414
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
inființare

-0.70%

-0.18%

3.17%

5.39%

281.21%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de d
 epozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net
Data Lansare
Activ net (mil. RON)

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

31-Jul-15
15-May-01
1.486,221

Valoare titlu (RON)

38,501

Nr. Investitori

20264

Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

1,00%

0,53%

3,41%

6,09%

285,01%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Aug-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)

1,340.09

Valoare titlu (RON)

38.6328

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

20450
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

0.34%

0.63%

2.23%

6.19%

286.33%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Sep-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)

1,371.56

Valoare titlu (RON)

38.8746

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

20497
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

0.63%

1.98%

1.79%

6.56%

288.75%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de depozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Oct-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)
Valoare titlu (RON)
Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

1,519.93
39.2
20622
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

0.84%

1.82%

2.35%

7.07%

292.00%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de d
 epozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

30-Nov-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)

1,573.17

Valoare titlu (RON)

39.2664

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

20799
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

0.17%

1.64%

2.28%

6.82%

292.66%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

Buletin lunar

BRD Simfonia

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi
instrumente cu venit fix titluri de stat şi contracte de d
 epozit, cu scadenţe ce
asigură o lichiditate ridicată pe termen scurt.

Politica de

investiţii
Obiectivul

Obiectivul principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performanţe
financiare stabile, respectând criteriile de lichiditate ridicată şi risc scăzut.

fondului

Avantaje

Diversificarea plasamentelor:
FDI Simfonia 1 este un fond cu plasamente
monetare și cu venit fix. Risc scăzut prin
investițiile în instrumente de piață monetară
(depozite, certificate de depozit, etc.) obligațiuni
și certificate de trezorerie. Fondul nu investește
în acțiuni.

pentru investitori

Informații despre fond
Data Activ Net

31-Dec-15

Data Lansare

15-May-01

Activ net (mil. RON)

1,702.68

Valoare titlu (RON)

38.9115

Nr. Investitori
Grad de risc

Randamente:
Datorită volumelor mari tranzacționate, puterea
de negociere cu partenerii financiari și bancari
este superioară unei negocieri individuale. Astfel
ai posibilitatea să obții randamente superioare
față de alte produse tradiționale de economisire.

Evoluția unității de fond de la lansare

Structura portofoliului

Sursa: BRD Asset Management

Sursa: BRD Asset Management

20885
2 (Scăzut)

Sursa: BRD Asset Management

Performanța
Perioada
Performanța%

Comisioane
Ultima
lună

Ultimele
3 luni

Ultimele
6 luni

Ultimul
an

De la
înființare

-0.90%

0.09%

2.07%

5.31%

289.12%

Subscriere
Răscumpărare

0%
0%

Source: BRD Asset Management

FDI Simfonia 1- Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400014 prin Decizie autorizare ASF: nr.329/30.01.2006
Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr.1181/04.06.2008 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia”
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. 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
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, Sector1,BucurestiTel: 0212008377
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Cititi prospectul de emsiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a
investi in acest fond.

www.brdam.ro

