POLITICA de TRANSMITERE a ORDINELOR si de EXECUTARE a TRANZACTIILOR

1. Analiza oportunitatilor investitionale este responsabilitatea Departamentului Analiza Oportunitati Investitionale si
Plasarea Activelor.
Procesul de analiza a oportunitatilor cuprinde:
•
•
•

•
•
•

Analiza furnizată de propriul departament, în urma selectării și monitorizării continue a oportunităților de investiții;
Analiza furnizată de surse externe;
Analizele vor ține cont de contribuția investiției respective la:
1. Structura fondului
2. Lichiditatile disponibile ale fondului,
3. Profilul de risc al fondului.
Analizele vor fi efectuate numai pe baza unor date fiabile și actualizate, atât din punct de vedere cantitativ, cît și calitativ
(de exemplu ratingul emitenţilor, al pietei ) dupa caz;
Lichiditatea pieţei, unde e cazul;
Cash-flow-ul fondului.

2. Transmiterea ordinelor de tranzacționare se face de către unul dintre Directorii SAI spre societățile de servicii de investiții
financiare partenere sau direct prin intermediul unor platforme electronice consacrate ( Bloomberg, Reuters,etc.) daca e ste
cazul.
3. La transmiterea ordinelor de tranzacționare, se urmareste ca în urma transmiterii ordinelor de tranzacționare să se obțină
cele mai bune rezultate posibile pentru fondul administrat dar si prevenirea şi evitarea conflictelor de interese care pot să
apară.
4. Instrumentele financiare sau sumele de bani primite în urma executării ordinelor trebuie transferate imediat şi corect în contul
fondului administrat.
5. Ulterior, in baza confirmărilor de tranzacționare primite se va face actualizarea în baza de date a ordinelor transmise în piaţă.
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