
Fons mixt (Asset Allocation)

Indicador de risc del fons ►Objectiu d'inversió

Característiques del fons
Data de llançament:

ISIN: LU0908761470

Política de dividends: Capitalització

Periodicitat del càlcul: Diari

Inversió mínima: 1 participació ►Evolució comparativa del fons versus índex any en curs
Moneda: EUR

Actiu total del fons (milions):

Valor liquidatiu:

Comissió de subscripció:

Comissió de reembors:

Comissió anual de gestió:

Informació sobre el fons

Investment Advisor: Credi-Invest S.A.

Domicili del fons: Luxembourg

Estructura del fons: UCITS Compliant SICAV ►Rendibilitats per períodes
Paràmetres de risc

Volatilitat (12m):

Percentatge d'inversió:

Principals posicions
Goldman Sachs - SICAV I - GS G

Lyxor MSCI World UCITS ETF ►Rendibilitats anyals
Crediinvest SICAV Money Market Eur (A)

Seilern International Funds PL

Crediinvest SICAV Short Term Fixed Income Eur (I1)

►Distribució per tipus d'actiu

78.8%

Opinió del gestor

La guerra comercial, el Brexit i Itàlia han

continuat sent els protagonistes durant el

mes de novembre. A la cimera del G-20,

l'últim cap de setmana del mes, es va

arribar a una treva entre els EUA i la Xina,

que van acordar no imposar més aranzels i

negociar un acord comercial. A l'altra banda

de l'Atlàntic, es va assolir un acord entre la

UE i Theresa May, tot i que encara cal que

l'11 de desembre el Parlament britànic

l'aprovi. En l'àmbit dels bancs centrals, les

actes de la reunió del BCE el passat

octubre confirmen la intenció de posar fi a

les compres netes el pròxim desembre.

Mentrestant, la Fed es va apuntar a una

nova pujada de tipus d'interès el desembre.

L'Euro Stoxx 50 va caure un 0,76%, mentre

que l'S&P 50 va tancar amb una pujada de

l'1,79%, liderat pels sectors de consum

discrecional i industrials.
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Aquest document no constitueix una oferta en ferm per part de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg 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, KIID, reglaments i informació addicional sobre el fons estan disponibles a http://ca-assetmanagementlux.com

© Credit Andorra Asset Management Luxembourg, S.A. és una marca registrada per mitjà de la qual Crèdit Andorrà Financial Group,

titular, promociona els seus serveis.
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Proactive Protection Opportunity, Class I1 EUR
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L'objectiu del fons és proporcionar als inversors o partícips el màxim rendiment sobre el capital

invertint a llarg termini, amb la preservació del capital de la cartera en entorns adversos i la seva

capitalització de mercat en un entorn favorable, controlant el nivell predefinit de risc de la cartera en

termes de volatilitat anual, que s'estableix en un màxim del 10% per a aquest fons. La inversió es

realitzarà principalment en fons. La quantitat invertida en renda variable en la cartera del fons

s'espera que romangui per sota del 50%.
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