
Fons de renda variable

Indicador de risc del fons ►Objectiu d'inversió

Característiques del fons
Data de llançament:

Número de registre (INAF): 0166

Política de dividends: Capitalització ►Evolució comparativa del fons versus índex any en curs
Periodicitat del càlcul: Diari

Inversió mínima: 1 participació

Moneda: USD

Actiu total del fons (milions):

Valor liquidatiu:

Comissions (Impostos indirectes inclosos)
Comissió de subscripció:

Comissió de reembors:

Comissió anual de gestió:

Comissió anual de dipositari:

Paràmetres de risc
Volatilitat (12m):

Ratio de Sharpe (12m):

Beta del fons (12m): ►Rendibilitats per períodes
Percentatge d'inversió:

Principals posicions
Aryzta AG

Dixons Carphone PLC

Renault SA

Babcock International Group PL

Porsche Automobil ►Rendibilitats anyals

(*) MSCI World Local fins al 14/06/17

►Distribució per sectors Distribució per països

Aquest document no constitueix una oferta en ferm per part de Crèdit Andorrà Asset Management i / o qualsevol de les empreses del Grup Crèdit Andorrà, ni representa en cap cas, ni 

pretén ser una recomanació de compra o venda d'actius. Els clients hauran de prendre les seves decisions en base al seu pròpi anàlisi i amb l'assessorament de tercers experts que 

considerin necessaris. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Prospecte, reglament i informació addicional sobre el fons estan disponibles a https://comercial.creditandorragroup.ad

© Crèdit Andorrà Asset Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular, promociona els seus serveis.
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A l'agost, la notícia que més ha impactat els 

mercats ha estat la forta depreciació de la 

lira turca. L'amenaça de sancions per part 

dels Estats Units ha estat el detonant 

perquè augmentin les preocupacions pels 

problemes econòmics estructurals que 

travessa Turquia. El seu dèficit fiscal i el 

seu dèficit per compte corrent evidencien 

que serà molt difícil per al país fer front al 

seu nivell de deute. Com sempre, cada 

vegada que salta una alarma, els mercats 

cauen a l'uníson en un primer moment, 

encara que, òbviament, cauen més els 

mercats directament relacionats, en aquest 

cas, Europa (-3,76%) i els mercats 

emergents.
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L’objectiu és proporcionar als inversors o partícips del fons una maximització del rendiment del 

capital amb un horitzó temporal de tres anys mínim. La inversió es fa en valors de la borsa europea, 

en empreses de qualsevol mida i sector que tinguin un gran potencial de creixement a llarg termini. 

Aquesta classe en dòlars està coberta davant l'Euro.
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Crèdit Andorrà Asset  Management, Bonaventura Armengol, 6-8, 2ª planta, AD500 Andorra La Vella. Principat d'Andorra. Tel. (376) 88 95 20 - Fax (376) 88 95 23
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