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Fondurile mutuale (sau de investiții) reprezintă o alternativă aceesibilă și simplu de înțeles pentru
majoritatea investitorilor, atât cei începători cât și cei mai experimentați. Modul de funcționare al
fondurilor de investiții poate fi simplu explicat astfel – mai multe entități (persoane fizice, persoane
juridice) își pun banii împreună, pentru a fi investiți de profesioniști (de societatea de administrare),
în diferite instrumente financiare, cu scopul de a obține profit, profitul obținut împărținduse între
investitori, proporțional cu sumele investite. În lume, astăzi, există peste 110.000 fonduri de
investiții, care acoperă o sumedenie de strategii, diferite instrumente financiare, cu investiții în
diferite valute și cu expunere geografică vastă.

În România, industria fondurilor de investiții este destul de dezvoltată, iar cererea pentru astfel de
produse este în creștere – activele nete ale tuturor fondurilor de investiții disponibile spre vânzare în
România, atât cele deschise cât și cele închise, locale și străine, a ajuns, la începutul lunii martie la
52,1 miliarde lei (10,5 miliarde euro), doar de la începutul anului 2022, activele în administrare au
scazut cu 2,9%. Totodată, la sfârșitul lunii februarie 2022, românii pot alege dintre 233 fonduri

mutuale.

Fondurile mutuale pot fi clasificate diferit după cum urmează:

Clasificare în funcție de modalitatea de subscriere și răscumpărare

· Fonduri deschise de investiții · Fonduri închise de investiții

Fonduri deschise de investiții – reprezintă majoritatea fondurilor de investiții, disponibile în România
– reprezentând peste 80% din fondurile distribuite. Caracteristicile acestui tip de fond sunt
următoarele: · Fondul emite zilnic noi unități de fond

· Răscumpărarea din aceste fonduri se face zilnic (în orice zi lucrătoare)

· Acest tip de fond are o perioadă de viață nelimitată – cel puțin teoretic

· Investitorii pot în orice moment să cumpere sau să vândă unități de fond, la fondurile deschise.

Fondurile închise de investiții – au o politică mai restrictivă cu privire la cumpărarea și vânzarea
unităților de fond, caracteristicile acestui tip de fond fiind următoarele:

·Majoritatea permite cumpărarea și răscumpărarea unităților de fond doar în anumite perioade · Au
o perioadă limită de viață · La sfârșitul perioadei de viață, fondurile se lichidează automat și valoarea
rezultată în urma lichidării se împarte proporțional între investitori.

• În principiu, fondurile închise de investiții se adresează unui număr limitat de investitori, iar
sumele de intrare pot fi mai mari.
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• În unele situații, fondurile închise plătesc către investitori, cu anumită periodicitate venituri
rezultate din încasarea dividendelor (pentru investițiile în acțiuni) și cupoane (din investițiile în
obligatiuni).

• Investitorilor în fonduri închise de investiții le este recomandat să stea până la finalul perioadei de
existență a fondului, răscumpărarea înainte de termen se poate face doar în anumite perioade,
eventual cu plata unei penalități, ca și comision de răscumpărare.

Clasificarea fondurilor în funcție de instrumentele în care investește

La nivel European, clasificarea generală împarte
fondurile în 4 categorii: • Fonduri monetare – investesc minim 90% din active într-un portofoliu
diversificat de depozite și instrumente financiare cu venit fix, având maturități de maxim 1 an. •
Fonduri de obligațiuni – investesc minim 80% într-un portofoliu diversificat de obligațiuni, denumite
și instrumente financiare cu venit fix. Exemple de obligațiuni pot fi: titluri de stat, obligațiuni
municipale, obligațiuni corporative. • Fonduri de acțiuni – investesc minim 85% din portofoliu în
acțiuni.

În general, acțiunile care se regăsesc în portofoliile fondurilor de acțiuni sunt acțiuni listate pe
bursele locale sau internaționale și care au lichiditate zilnică. • Fonduri diversificate (sau mixte) –
reprezintă o categorie mai vastă, această categorie de fonduri are mai multe subcategorii, în funcție

de componenta instrumentelor din portofoliu.

― Fonduri diversificate defensive – deținerea în acțiuni poate fi de maxim 35% ― Fonduri
diversificate echilibrate – deținerea în acțiuni putând fi între 35 și 65%. ― Fonduri diverificate
dinamice – ponderea investițiilor în acțiuni putând fi de peste 65% ― Fonduri flexibile – în această
categorie, în funcție de așteptările administratorului cu privire la evoluția pieței de capital,
componenta de acțiuni din portofoliu poate fi cuprinsă între 0 și 100%.

 

Există, pe lângă cele 4 mari categorii menționate mai sus, o altă categorie de fonduri, incluse în
umbrella – Alte tipuri de fonduri. Sub această umbrella putem găsi următoarele categorii: • Fonduri
de randament absolut – urmăresc să obțină randamente pozitive, în orice condiții de piață, pe
orizontul de investiții minim recomandat • Fonduri speculative • Fonduri imobiliare (REIT – Real
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Estate Investment Trusts) • Fonduri de fonduri– investetesc într-un portofoliu diversificat de fonduri.
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