
Fons mixt (Asset Allocation)

Indicador SRRI de risc ►Objectiu d'inversió

►Comentari del gestor

►Evolució del fons versus índex any en curs

Dades del fons
Data de llançament:

Número de registre (AFA): 0115

Política de dividends: Capitalització

Periodicitat del càlcul: Diari

Inversió mínima: 1 participació

Moneda: USD

Actiu total del fons (milions):

Valor liquidatiu:

Despeses (Impostos indirectes inclosos)
Comissió de subscripció:

Comissió de reembors:

Comissió anual de gestió: ►Rendibilitats per períodes
Comissió anual de dipositari:

►Rendibilitats anyals

Paràmetres de risc
Volatilitat (12m):

►Distribució per tipus d'actiu
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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.

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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Crèdit Fons Renda Fixa Mixta Usd, FI
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1 2 3 4 5 6 7
Fons destinat a inversors amb un cert grau de tolerància al risc i un objectiu prioritari de creixement del

capital a mig/llarg termini. El patrimoni s'inverteix amb un grau de diversificació elevat en obligacions,

renda variable, fons d'inversió i altres actius financers i productes derivats. La inversió màxima en renda

variable serà del 30% del patrimoni total.

El fons és de la categoria 3 perquè inverteix 

principalment en altres fons que, alhora, inverteixen en 

valors de deute, en instruments del mercat monetari i 

en valors de renda variable. Els fons de fons estan 

subjectes a les fluctuacions subjacents de la inversió i 

es beneficien d'una cartera d'actius diversificada. Els 

valors subjacents estan subjectes a moviments de 

preus moderats ateses les fluctuacions generals del 

mercat de valors i del mercat de renda fixa, les 

fluctuacions dels tipus d'interès, els canvis al 

panorama econòmic i la solvència dels emissors.

Podeu trobar informació més detallada sobre el risc en 

el Prospecte del fons.

El coronavirus està afectant les perspectives de creixement. Durant el mes de febrer, els spreads de crèdit 

es van ampliar fortament, tant en els bons Investment Grade (+18 pb) com en l'espai High Yield (+72 pb), 

la qual cosa ha provocat una caiguda de preus més acusada en els bons amb una beta major. El Treasury 

i el Bund van actuar com a valor refugi, i van fer que tanquessin el mes en nivells d'1,12% (-0,75%) i -

0,609% (-0,17%), respectivament. Els inversors esperen que els bancs centrals anunciïn nous estímuls 

monetaris, la qual cosa segueix pressionant els tipus a la baixa. L'EuroStoxx va caure un -8,55%, i es va 

situar en el YTD amb una caiguda de -11,10%.
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 Fons -3.70% 3.43% 0.78% -3.18% -4.46% -1.64% -1.55% -4.55% 4.09%

 Índex 0.34% 2.58% 6.48% 2.79% 0.06% 2.37% 4.84% 0.31% 7.88%
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