
 

Capital protejat 98,5%  - Allianz                      - produs nou- 

Activ suport: Allianz Data emisiunii: 20 aprilie 2015 

Emitent: SSIF Broker Prima zi de calcul: 20 aprilie 2015 

Capital protejat: 98,5% Ultima zi de calcul: 14 decembrie 2016 

Participaţie: 66% Data maturităţii: 22 decembrie 2016 

Nivel activ suport: 163.5 Euro Moneda produsului: RON 

Nivel de exercitare: 160 Euro Moneda activului suport: Euro 

 

Descrierea produsului:  

Viziune asupra pieţei: creştere pe termen lung, cu fluctuaţii importante;  

Profilul investitorului: produsul se adresează investitorilor care doresc să participe la creşterea activului 

suport, protejându-şi capitalul împotriva deprecierilor, în acelaşi timp;  

Caracteristici: Produsul garantează protejarea capitalului în proporţie de 98,5%. Rata de participare la 

creşterea activului suport este de 66%. Procentul protejat şi rata de protecţie sunt valabile numai la 

maturitatea produsului. 

Riscuri: Creşterea dobânzilor poate avea un impact negativ asupra preţului de-a lungul vieţii produsului.  

- Preţul produsului poate scădea sub nivelul protejat de-a lungul duratei de viaţă;  

- Preţul produsului poate fi afectat de fluctuaţiile cursului de schimb EURO/RON;  

 

 Scenarii privind randamentul produsului în funcţie de rentabilitatea activului suport 

Evoluţia activului  

suport 
-30.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 30.00% 

Randamentul 

produsului 
-1,5% -1,5% -1,5% 0% 3,3% 6,6% 9,9% 19,8% 

  

Evoluţia istorică a activului suport 
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Fondata in anul 1890 la Berlin, Allianz este cea mai mare companie 
de asigurari din Europa si, totodata, unul dintre cei mai mari furnizori 
de servicii financiare din lume. Allianz SE, compania-mama a grupului 
Allianz, are sediul in Munchen, Germania. In prezent, marca Allianz 
este reprezentata in peste 70 de tari ale lumii, cea mai mare parte a 
operatiunilor Allianz fiind derulate in Europa. In cadrul grupului 
Allianz lucreaza cca 147.000 de angajati care ofera servicii financiare 
integrate, la standarde internationale, unui numar de aproximativ 85 
milioane de clienti in intreaga lume. 

Pe fiecare dintre cele 3 mari segmente de activitate pe care opereaza: 
1) asigurari de bunuri si raspundere, 2) asigurari de viata si sanatate 
si 3) servicii de administrare a investitiilor, grupul Allianz a capatat 
recunoastere internationala atat pentru profesionalismul si expertiza 
reprezentantilor sai, cat si pentru soliditatea afacerilor derulate. 
Datorita caracteristicilor diferite ale produselor, a riscurilor implicate 
si a modului de alocare a capitalului, produsele de asigurare sunt 
impartite in doua mari categorii: asigurari de bunuri si raspundere,   
respectiv asigurari de viata si de sanatate. Pe filiera administrarii de 
active financiare, Allianz Asset Management opereaza doua divizii 
majore de business PIMCO si AllianzGI, care administreaza active 

PROFILUL COMPANIEI

(+) brand puternic, lider mondial pe segmentul 
asigurarilor de calatorie, sanatate si de viata
(+) cel mai mare administrator de active financiare 
din Europa si al III-lea din intreaga lume
(+) nivel solid de capitalizare (rata solvabilitatii: 
181%, rating foarte bun: AA de la Standard & 
Poor’s)
(+) parteneriate strategice cu mari corporatii din 
industria auto (ex: BMW)
(+) extinderea operatiunilor pe continentul asiatic

(-) dependenta ridicata fata de industria auto

(-) concurenta acerba cu alti jucatori de talie 
mondiala

(-) cresterea fraudelor in domeniul asigurari  

(-) cresterea numarului de accidente aviatice si a 
dezastrelor naturale

Evaluare cantitativă

Multiplii evaluare Curent Medie 5 ani Medie Sector Medie ţară

P/E ttm 12.0 9.6 14.1 21.5

Forward P/E 11.7 — 12 14.7

Price/Cash Flow 2.4 2.4 9.7 11.7

Price/Free Cash Flow — — 22.1 22.1

Dividend Yield 4.2% 4.5% 2.9% 2.1%

Price/Book 1.2 0.9 1.1 1.9

Price/Sales 0.9 0.5 2.9 1.0

Puncte tari/Oportunităţi 

Puncte slabe/Ameninţări 

Sursa: Morningstar

totale de peste 1800 miliarde de euro la finalul anului 2014, din care 1310 miliarde de euro reprezinta valoarea activelor 
apartinand tertilor aflate in administrarea Allianz. 

Conform ierarhiei celor mai puternice 100 de branduri la nivel global, intocmita de Interbrand pentru anul 2014, 
brandul Allianz era evaluat la 7.7 miliarde USD, in crestere cu 15% fata de anul 2013. 

In anul financiar 2014, la nivel consolidat, Grupul Allianz a realizat venituri totale de peste 122 miliarde de euro, in 
crestere cu 10% fata de anul precedent, in timp ce profitul operational la nivelul grupului a avansat cu 3.3% pana la 10.4 
miliarde de euro. 

In Romania, Allianz este prezenta prin compania Allianz-Tiriac Asigurari, liderul pietei de asigurari din Romania. si 
prin societatea de administrare a fondurilor de pensii Allianz-Tiriac Pensii Private - al doilea jucator pe piata pensiilor 
obligatorii.
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Allianz Group este una dintre cele mai mari companii de 
asigurari din lume, lider mondial pe segmentul asigurarilor de 
calatorie, serviciilor de asistenta si asigurarilor de credite, si 
unul dintre primii 3 administratori de fonduri la nivel global. 
Beneficiind de expertiza unei complexe retele internationale, 
Allianz Group furnizeaza produse si servicii financiare la scara 
globala si opereaza dupa un model structural descentralizat, 
care promoveaza initiativa locala, societatile membre ale 
Allianz Group au posibilitatea sa implementeze strategii de 
dezvoltare adaptate contextului si conditiilor locale. In acest 
fel, este creat cadrul identificarii celor mai bune oferte de 
asigurari de viata, de sanatate, de bunuri si proprietati, auto, 
croite dupa nevoile clientilor din fiecare regiune, beneficiind 
in acelasi timp de sprijinul unor experti internationali.

Mixul de operatiuni pe cele doua mari filiere operationale 
(asigurari, respectiv administrarea de fonduri) si diversitatea 
produselor si serviciilor oferite in sfera asigurarilor a sustinut 
o crestere relativ constanta a veniturilor grupului Allianz 
dealungul timpului. In ultimii ani, volumul mai mare de polite 
incheiate pe segmentul comercial si cresterea preturilor in 
sfera asigurarilor auto din Europa au compensat dinamica 
mai slaba a vanzarilor de polite de asigurari de viata. 

Cu toate ca linia de afaceri destinata asigurarilor de bunuri 
si de raspundere genereaza doar 40% din veniturile anuale 
ale grupului Allianz, datorita marjelor inalte de profit acest 
segment de business  contribuie intr-o masura tot mai 
mare la rezultatele operationale ale companiei (peste 51% 
in anul 2014). In contextul in care economiile din Europa 
dau semne de revenire si par a reintra pe un nou trend de 
crestere economica vedem oportunitati pentru o majorare 
a preturilor politelor de asigurari, ceea ce se va transpune 
intr-o crestere a marjelor de profit ale companiei tinand 
cont ca majoritatea operatiunilor grupului sunt concentrate 
pe batranul continent. Totodata, inafara pietelor europene 
caracterizate de un ritm lent de crestere, un potential mai 
ridicat de crestere il reprezinta pietele din Asia. Cu toate 
acestea, extinderea pe noi piete nu asigura de la inceput 
castiguri impresionante, de altfel marjele operationale pe 
pietele chineze nu au fost la fel de ridicate cum era de asteptat 
initial.

Pe segmentul asigurarilor de viata Allianz ofera o gama 
larga de asigurari de viata, sanatate, economii si cu o 
componenta investitionala, inclusiv contracte de asigurare 
de viata de grup, canalele de distributie fiind agenti afiliați, 
brokeri si parteneriate cu diverse banci. Portofoliul de 
investitii asociat asigurarilor de viata vandute de Allianz a 
trecut printr-un amplu proces de transformare dupa criza 
financiara.  Schimbarea strategiei de investitii si orientarea 
pe planificarea atenta a subscrierilor a ajutat la stabilizarea 
afacerii. In opinia specialistilor, competentele companiei in 

sfera prelucrarii operatiunilor de subscriere si revendicare 
pot fi dezvoltate in continuare pentru a deveni un avantaj 
competitiv durabil.

De la momentul anuntului plecarii lui Bill Gross de la 
conducerea PIMCO, cel mai mare administrator de obligatiuni 
din lume cu active in administrare de cca 1860 miliarde dolari, 
in septembrie 2014, obiectivul companiei a fost de a stopa 
iesirile de active. Stabilizarea iesirilor de capital si gestionarea 
atenta a activelor financiare administrate de PIMCO este un 
obiectiv deosebit de important pentru Allianz, in conditiile in 
care aceasta subsidiara a contribuit in ultimii ani cu cca 25-
35% la profiturile totale ale grupului Allianz.

Allianz este o companie cu un istoric bogat in privinta platii 
de dividende, in fiecare din ultimii 5 ani randamentul brut 
annual din dividende fiind de cel putin 4%. Pentru a spori 
atractivitatea actiunilor si a atrage investitori pe termen 
lung, conducerea companiei a anuntat 3 masuri ce privesc: 
cresterea ratei de distributie a dividendelor la 50% din 
profitul net anual incepand cu 2014 (40% anterior), fixarea 
dividendului pe actiune la un nivel cel putin egal cu cel din 
anul precedent indiferent de evolutia profitului (cata vreme 
rata solvabilitatii depaseste 160%), si evaluarea la fiecare 3 
ani a bugetului neutilizat pentru investitii si achizitii si plata 
catre actionari a sumelor ramase nefolosite (prima perioada 
de evaluare va fi la finele anului 2016). Dividendul brut propus 
pentru acest an este de 6.85 EUR/actiune, ceea ce confera un 
randament brut din dividende de 4.2% la cotatiile actuale.

Din punct de vedere al riscului atribuim companiei Allianz 
un rating relativ ridicat de incertitudine. Principalele riscuri 
pentru Allianz provin din sfera portofoliul sau de active 
financiare. In ciuda eforturilor depuse in ultimii ani de reducere 
a riscului aferent portofoliului de investitii, compania are in 
continuare o expunere ridicata fata de datoriile suverane, 
in special, pe titluri de stat italiene si obligatiuni corporative 
(cca 16% din active) ceea ce o face vulnerabila la potentiale 
pierderi. In plus, compania detine, de asemenea, si anumite 
produse structurate de tipul MBS (instrumente financiare 
derivate securitizate cu ipoteci). 

Pe de alta parte, Allianz este mai bine capitalizata decat 
alte companii globale de asigurari datorita mixului echilibrat 
de operatiuni, care pune accent pe asigurari generale si 
de viata si activitati de administrare a activelor financiare. 
Aceasta combinatie de operatiuni permite companiei sa 
gaseasca un echilibru bun intre maturitatea obligatiilor 
asumate si costul capitalului imprumutat. Cu toate acestea, 
baza de capital a Allianz este mult mai sensibila decat cea 
a principalilor competitori in ceea ce priveste modificarea 
ratelor de dobanda si volatilitatea pietelor de capital, datorita 
portofoliului de investitii aferent asigurarilor de viata si 
expunerea sa la datoriile suverane.

CONSIDERAŢII PRIVIND OPORTUNITATEA INVESTIŢIONALĂ
SSIF BROKER SA 

Rata profitabilitate Curent Medie 5 ani Medie sector Medie ţară
Rentabilitatea financiara (ROE) 11.2% 10.4% 10.1% 10.9%

Rentabilitatea activelor (ROA) 0.9% 0.7% 1.3% 4.1%
Venituri/Angajat (mii USD) 0.70 0.68 0.62 0.23

Sursa: Morningstar
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Per ansamblul anului 2014 grupul Allianz a anuntat rezultate usor peste asteptari, veniturile totale la nivel 
consolidat depasind 122 miliarde de euro si marcand o crestere cu 10% fata de anul precedent, in timp ce 
profitul operational a avansat cu 3.3% pana la 10.4 miliarde de euro, aproximativ 50% din profit fiind generat 
pe linia de business destinata asigurarilor de bunuri si de raspundere civila. 

De asemenea, profitul net al grupului Allianz a urcat cu 4.1% pana la 6.6 miliarde euro, ceea ce se transpune 
intr-o rentabilitate a capitalurilor proprii de 11.2%. 

In termeni trimestriali, rezultatul operational a inregistrat o contractie cu 3.3% in ultimul trimestru din 2014 
pana la 2.3 miliarde euro, in principal, datorita scaderii profitabilitatii pe segmentul administrarii activelor 
financiare (-16%) avand in vedere ca divizia de administrare PIMCO a inregistrat iesiri nete de fonduri de cca 
236 miliarde euro in 2014, cea mai mare parte fiind inregistrate in ultimul trimestru al anului trecut.

Pentru anul 2015, conducerea companiei isi propune sa repete performanta din anul 2014 si sa obtina un 
profit operational in jurul a 10.4 miliarde euro, plus sau minus 0.4 miliarde euro.   

Nivelul atractiv al evaluarilor (ex: P/E: 12x; P/B: 1.2x), schimbarile anuntate in privinta politicii de dividend, 
rand randamentul inalt din dividende (peste 4%), nivelul confortabil al indicatorilor de solvabilitate, 
imbunatatirea perspectivelor economice pentru statele din zona euro si expansiunea marjelor de profit 
pe filiera asigurarilor de bunuri si proprietate sunt, in opinia noastra, cateva elemente cheie pentru care 
actiunile Allianz sa ramana in gratiile investitorilor si sa aiba o evolutie pozitiva in urmatoarele trimestre.

REZULTATE FINANCIARE
SSIF BROKER SA 

Rate de creştere 1-An 3-Ani 5-Ani 10-Ani
Venituri 1.7% 2.3% 2.6% 0.8
Profit operaţional 3.3% 22.2% 10.7% -1.8%
Profit net 3.6% 34.6% -6.9% 8.6%
Dividende 17.8% 5.6% — 13.5%
Valoare contabilă 21.3% 10.7% 8.5% 4.8%
Rentabilitatea totală a acţiunii 42.1% 12.6% 4.2% 5.5%

Sursa: Morningstar

Pentru o imagine mai buna asupra performantelor financiare si nivelul evaluarii companiei Allianz, am 
extras o serie de date financiare cu privire la unii dintre cei mai importanti concurenti ai companiei la nivel 
global, fiind vorba de compania franceza de asigurari AXA SA, grupul bancar olandez ING Groep NV si cel mai 
mare administrator de fonduri din lume, compania americana BlackRock Inc.

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Companie (Simbol) Capitalizare* 
(mld EUR)

Venituri
(mld EUR)

EBIT
(mld EUR)

Profit net 
(mld EUR)

Allianz (Xetra: ALV) 74.9 122.2 10.4 6.6
AXA SA (Paris: AXA) 58.3 121.5 7.7 5.0
ING Groep NV (Nyse: ING) 53.3 48.3 10.8 2.7
BlackRock Inc (Nyse: BLK) 57.0 10.4 4.2 3.1

* Preţuri la data de 21.04.2015  Sursa: portal  Reuters

Multipli de evaluare P/E ttm Fwd P/E P/S P/B Divid. Yield
Allianz (Xetra: ALV) 12.0 11.8 0.9 1.2 4.2%
AXA SA (Paris: AXA) 11.6 12.0 0.5 0.9 4.0%
ING Groep NV (Nyse: ING) 27.9 15.0 3.2 1.1 0.9%
BlackRock Inc (Nyse: BLK) 18.76 16.5 5.48 — 2.36

Sursa: portal  Reuters
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SSIF BROKER SA 

Abrevieri utilizate
P/E - Preţ/Profit net pe acţiune în ultimele 12 luni;
Capitalizare - Preţ*Nr total acţiuni;
Price/Cash Flow - Preţ/Fluxuri de numerar nete;
Dividend Yield - Randament brut din dividende; 
Price/Book - Preţ/Valoare contabilă 
Price/Sales - Capitalizare/Vânzări; 
ROE - Profit net/Capitaluri proprii; 
ROA - Profit impozabil/Total active;
ROI - Profit net/Capital investit;
Marja EBITD - Profit înainte de taxe, impozite şi amortizări/Vânzări; 
EPS - Profit/acţiune; 

Evoluţie 1-lună 3-luni 6-luni 12-luni YTD
Allianz (Xetra: ALV) -0.3% 13.2% 33.9% 35.5% 17.4%
AXA SA (Paris: AXA) -1.6% 17.7% 33.6% 26.9% 22.0%
ING Groep NV (Nyse: ING) 0.5% 24.3% 28.7% 37.3% 27.4%
BlackRock Inc (Nyse: BLK) -1.2% 6.2% 18.1% 19.9% 3.4%

Rata de profitabilitate ROE ROA Marja EBIT Marja brută Marja neta
Allianz (Xetra: ALV) 11.2% 0.9% 9.2% 10.0% 7.5%
AXA SA (Paris: AXA) 8.0% 0.7% 6.4% 5.9% 4.4%
ING Groep NV (Nyse: ING) 3.9% 0.3% 22.4% 17.6% 16.5%
BlackRock Inc (Nyse: BLK)   40.3% 39.9% 30.4%

Sursa: portal  Reuters

Sursa: portal  Reuters, preţuri de referinţă la 21.04. 2015
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SSIF BROKER SA 

Denegarea responsabilităţii legale 

Acest document a fost redactat de SSIF Broker, exclusiv pentru informarea destinatarilor sai. Acest material are doar 
un scop informativ si nu reprezinta o recomandare de a achizitiona, detine sau vinde produsul financiar descris aici. 
Toate informatiile continute in acest document au fost compilate din surse considerate a fi de incredere in momentul 
in care au fost obtinute. Cu toate acestea, datele, informatiile si/sau comentariile prezentate aici sunt pur orientative 
si pot fi incomplete. Orice investitor ar trebui sa revizuiasca documentatia completa care reglementeaza problema 
a acestui produs financiar. Tranzactionarea unor astfel de produse financiare poate implica un grad ridicat de risc, 
incluzand dar fara a se limita la riscul unor evolutii negative sau neprevazute ale pietei, fluctuatiile cursurilor de schimb 
valutar, riscul de contrapartida, riscul de faliment al emitentului si riscul de lichiditate, fiecare dintre care ar putea avea 
un impact negativ asupra valorii, pretului sau veniturilor generate de produsul financiar descris in acest document. 
Inainte de a face un angajament pentru a achizitiona acest produs financiar, beneficiarii acestui document ar trebui 
sa analizeze cu atentie oportunitatea tranzactiei la circumstantele lor specifice si sa revizuiasca in mod independent 
(impreuna cu consilierii lor profesionali daca e cazul) riscurile financiare specifice, precum si cele de natura juridica si 
fiscala ale unei astfel de investitii. Acest document nu poate fi copiat, reprodus, distribuit sau publicat, in totalitate sau 
in parte, fara autorizarea prealabila a SSIF Broker SA.
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