
Fons de renda fixa

Indicador SRRI de risc ►Objectiu d'inversió

►Comentari del gestor

Dades del fons
Data de llançament:

Número de registre (AFA): ►Evolució del fons versus índex any en curs
Política de dividends: Distribució

Periodicitat del càlcul: Diari

Inversió mínima: 1 participació

Moneda: EUR

Actiu total del fons (milions):

Valor liquidatiu:

Despeses (Impostos indirectes inclosos)
Comissió de subscripció:

Comissió de reembors:

Comissió anual de gestió:

Comissió anual de dipositari:

►Rendibilitats per períodes

Paràmetres de risc
Volatilitat (12m):

Duració cartera en anys:

Rating mig:

►Rendibilitats anyals
Principals posicions
BONS DEL PRINCIPAT D

►Distribució per venciments ►Distribució per rating
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0.02% -0.05% - -

3 anys Inici

El sentiment en el mercat millora. No obstant això, les projeccions macro i de resultats empresarials són 

negatives. Els diferencials de crèdit milloren després de les intervencions dels bancs centrals. La Fed 

anuncia que comprarà bons amb baix grau d'inversió. El BCE també permetrà Fallen Angels com a 

col·lateral. L'univers IG s'estreteix 15 pb i el Non IG 90 pb. El deute refugi modera el ral·li. El Treasury 

tanca a 0,61 % i el Bund a 0,59 %. Les primes de risc perifèriques augmenten davant l'expectativa de 

majors emissions de deute per fer front a virus. Espanya tanca amb el bo a 10 anys al 0,71 % i l'italià a 

l'1,76 %.
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Es tracta d’un fons de distribució limitat a un volum màxim de 10 milions i amb un objectiu de rendibilitat a

la data de venciment del fons (el 30 d’abril de 2022) del 100% del valor del liquidatiu inicial, després

d’efectuar 2 pagaments obligatoris els dies 31/05/2019 i 30/04/2020 corresponents a un cupó creixent del

0,25% i 0,50% respectivament.
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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/ca/fons-

dinversio-5

© Crèdit Andorrà Asset Management és una marca 

registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular, 

promociona els seus serveis.

El fons és de la categoria 1 perquè inverteix, d'una 

manera directa o indirecta, en instruments del mercat 

monetari d'alta qualitat. Aquests valors estan 

subjectes a moviments de preus molt baixos amb una 

exposició mínima a les fluctuacions dels tipus 

d'interès. Es tracta de valors generalment estables, 

moderats i d'alta liquiditat.

Podeu trobar informació més detallada sobre el risc en 

el Prospecte del fons.
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Les despeses que assumeix s'utilitzen per pagar els 

costos de funcionament del fons, que inclouen també 

les despeses de comercialització i de distribució. 

Aquestes taxes redueixen el creixement potencial de 

la inversió.
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