Pensiile private îşi caută randamentul la bursă
Fondurile de pensii private obligatorii rivalizează la active cu fondurile mutuale. La
sfârşitul anului trecut, activele fondurilor din Pilonul II și Pilonul III au ajuns la 4,66
miliarde lei, foarte aproape de cele ale fondurilor mutuale, care se ridicau la 5,67
miliarde lei.
Cel mai probabil, activele pensiilor private le vor depăşi pe cele ale fondurilor de
investiţii. Pilonul II, care însumează 4,33 miliarde lei, se bazează pe contribuţiile
obligatorii de 2,5% din salariu, procent care urmează să fie mărit la 3% din martie.
Contribuţiile nete intrate în fonduri anul trecut s-au ridicat la 1,52 miliarde lei, adică
cea mai mare parte a creşterii de 1,96 miliarde lei. Cum activele pensiilor private au
crescut, în 2010, cu 81%, cu o majorare asemănătoare în acest an va ajunge din urmă
sau va depăşi fondurile mutuale.
Numărul participanţilor la sistem este de peste 5,2 milioane în prezent, însă efectivul
de salariați a ajuns la 4,16 milioane, iar numărul conturilor care au avut contribuții în
decembrie 2010 a fost de 3,35 milioane. În schimb, numărul total al investitorilor în
fondurile deschide de investiții este de doar 225.000, ceea ce înseamnă că valoarea
medie a unui cont este mult mai mare decât cea a unui cont de pensii private.
Titlurile de stat reprezintă principala destinație a investițiilor fondurilor de pensii.
Ponderea acestora în total a crescut de la 64,7%, în 2009, la 66,35%, la finele anului
trecut. Depozitele bancare au o pondere de 7,18%, în creștere de la 4,9%,
obligațiunile corporative reprezintă 11%, în scădere de la 13,23%, iar obligațiunile
emise de BERD, BEI și BM au coborât la 1,7% de la 3,8%.
Investițiile în acțiuni au crescut de la 9,3% la 12,2%, iar valoric au urcat cu 137,5%.
Acţiunile companiilor listate reprezintă, de altfel, și cele mai mari expuneri ale
fondurilor de pensii, evident după cea față de Ministerul Finanțelor Publice (titlurile
de stat).
Se poate observa astfel o preferință a administratorilor pentru investițiile în bănci.
Expunerea pe societățile din grupul Erste, adică Erste Group AG, BCR și Erste Asset
Management, este de 3,56%, pe locul secund fiind BRD - Groupe Société Générale,
cu 2,27%. Royal Bank of Scotland se află pe locul următor, față de care fondurile au o
expunere de 1,92%, iar pe Lloyds TSB Bank PLC, una de 1,6%. Abia pe locul
următor se găsește o corporație care nu este financiară, respectiv Grupul OMV, cu o
pondere de 1,37%.
(din www.capital.ro)

