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Structura active iFond Financial Romania 

Structura activelor fondului iFond Financial Romania la data de 30 

noiembrie 2011, pe clasele de active vizate de strategia investitionala a 

fondului, este prezentata in continuare:  

Detineri fond (% din activ total) 

Fondul Proprietatea 29,63 

Bursa de Valori Bucuresti 19,50 

SIF Transilvania 8,16 

SIF Banat-Crisana 7,39 

SIF Muntenia 7,15 

SIF Moldova 6,54 

SIF Oltenia 5,98 

Banca Transilvania 4,00 

BRD - Groupe Societe Generale 3,96 

Sibex 0,21 

Despre iFond Financial Romania 

iFond Financial Romania este un fond de 

investitii listat la bursa si infiintat printr-o 

oferta publica derulata prin BVB. 

Fondul este administrat de SAI Intercapital 

Investment Management SA, companie 

detinuta de SSIF Intercapital Invest SA, 

una dintre cele mai importante firme 

independente de brokeraj din Romania. 

Pentru informatii complete despre fond si 

pentru cea mai noua versiune a acestei 

fise vizitati site-ul www.ifond.ro. 

Aviz CNVM 28/20.07.2010, Nr. Reg. CNVM 

CSC08FIIR/400018. Cititi prospectul de 

emisiune inainte de a investi in acest fond.  

Performantele anterioare ale fondului nu 

reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.  

Parametri fond la 30/11/2011 (RON) 

Activ total  6.338.189,38 

Activ net 6.244.330,22 

Activ net unitar (VUAN) 156,11 

Variatie VUAN fata de IPO -21,95% 

Variatie VUAN fata de oct 0,07% 

Pret unitate fond la BVB 136,00 

Numar investitori 340 

www.ifond.ro 

Evolutia fondului in luna noiembrie 2011 

In luna noiembrie evolutia indicilor BVB a fost una mixta si s-a inregistrat 
pe o volatilitate mai ridicata determinata, pe plan extern, de posibilitatea 
organizarii unui referendum in Grecia ce a luat prin surprindere pietele 
financiare, in timp ce pe plan intern a fost determinata de reluarea 
discutiilor legate de ridicarea pragului de detinere la SIF dupa ce Comisia 
de Buget-finante din Camera Deputatilor a aprobat majorarea pragului cu 
4 puncte procentuale. In luna analizata, indicele BET a inregistrat o 
scadere de -7,30% in timp ce indicele BET-FI a inchis luna cu o crestere 
de 7,79%. 

La sfarsitul lunii noiembrie media zilnica a tranzactiilor a fost de 30,44 mil. 
de lei prin urmare lichiditatea de la BVB a crescut cu 27,35% fata de 
valoarea inregistrata in luna anterioara. 

Pe parcursul lunii analizate la BVB s-au tranzactionat 2,32% din numarul 
total de unitati emise. VUAN raportata pentru finalul lunii noiembrie a fost 
de 156,11, in crestere cu 0,07% fata de luna octombrie 2011. VUAN de 
156,11 RON/unitate de fond este o valoare ex-dividend pentru ca in luna 
mai 2011 a fost distribuit un dividend brut de 11,4 RON/unitate de fond. 

In noiembrie s-a finalizat perioada de raportari financiare pe piata 
reglementata a BVB. Desi, in general, au fost raportate rezultate bune 
comparativ cu cele ale anului trecut nu s-a observat o imbunatatire 
semnificativa a cotatiilor din piata cel mai probabil din cauza 
incertitudinilor cu privire la perspectivele economice. BVB a obtinut in 
trimestrul 3 un profit net de 3,3 mil. lei cu 84% mai mare decat cel din 
perioada similara a anului trecut. BRD a inregistrat in primele 9 luni un 
profit net de 382 mil. lei in scadere cu 19% fata de perioada similara a 
anului trecut. 
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