
Crediinvest SICAV Sustainability, Class B EUR

Tipus de fons: Risc mes baix Risc mes alt 

Moneda:

Data de llançament:

ISIN: LU0436008188

Bloomberg: CISUI1E LX

Política de dividends: Capitalització

Periodicitat del càlcul: Diari

Inversió mínima: 1 participació

Valor liquidatiu:

Actiu total del fons (milions):

Comissió anual de gestió:

Societat gestora: Volatilitat (12m):

Ratio de Sharpe (12m):

Investment Manager: Beta del fons (12m):

Domicili: Luxembourg

Estructura: UCITS

1 mes

Microsoft Corp 3 mesos

Honeywell International Inc 12 mesos

salesforce.com Inc 3 anys

Prologis Inc 5 anys

Morgan Stanley Inici  MSCI World Local fins al 01/01/20

9.25% 11.17% 60.83% -49.66%

8.56% 71.33% 234.72% -163.39%

10.14% 2.60% 16.78% -14.19%

9.88% 10.99% 36.35% -25.35%

2.65% 0.93%

14.86% 3.15% 2.17% 0.97%

Rendibilitats acumulades

 Fons  Índex Dif.

Principals posicions 2021 3.16% 10.87% -7.71%

3.58%

4.42% 5.99%

0.90 -

0.18 -

Rendibilitats any en curs

17.1331

1.09

0.75%

Podeu obtenir més informació sobre costos,

comissions i despeses associades a la

contractació del fons consultant el vostre

assessor financer o distribuïdor de fons.

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.

Paràmetres de risc
Rendibilitats anyals

 Fons  Índex

El fons és de la categoria 5 perquè inverteix

exclusivament, d'una manera directa o

indirecta, en valors de renda variable que han

emès empreses que segueixen criteris

d'inversió socialment responsable d'arreu del

món. Aquests valors estan subjectes a

moviments de preus importants atesos la

fluctuació general del mercat de valors i altres

factors econòmics.

Podeu trobar informació més detallada sobre

el risc en el Document de dades fonamentals

per a l'inversor (KIID) i el Prospecte del fons,

que teniu disponible de forma gratuïta al

domicili social de la societat gestora prèvia

sol·licitud.

MC Square, SA

Luxembourg

Credi-Invest, SA

Andorra

Dades del fons Indicador SRRI de risc Evolució del fons a data 29/10/2021

Retorn absolut 1 mes 2021 12 mesos Inici

6 7 3.58% 3.16% 2.60% 71.33%
EUR
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 Fons 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate + 50% MSCI World Euro
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Fons 11.11% 11.99% 6.52% 7.75% 2.56% 8.96% -17.94% 21.90% -5.10%

 Índex 12.13% 27.01% 8.62% 0.29% 6.34% 16.35% -10.00% 25.52% 4.37%



Crediinvest SICAV Sustainability, Class B EUR

EUA
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Altres

+376 88 88 88

info@creditandorra.ad

És un fons de retorn absolut que inverteix en diversos tipus d’actius ESG

(principalment, accions) i que realitza cobertures per mantenir el risc baix adequat a

un perfil conservador. L’objectiu d’aquest fons és tenir una volatilitat controlada

(objectiu intern de volatilitat màxima anual del 4%) i, encara que s’inverteixi

principalment en accions seleccionades sota criteris ESG i financers, es realitzaran

cobertures de manera recurrent i es modificarà el grau d’inversió mitjançant l’eina

Crèdit Andorrà Market Timing Indicator per adequar el fons a un perfil de risc baix.

L'octubre ha estat un mes realment fort per a les borses a escala global, encara que,

analitzant-ho detingudament, no hi ha hagut cap notícia positiva que expliqui aquest

rebot. En realitat, s'han confirmat les notícies potencialment negatives per als actius

de risc que es van posar en preu el setembre, com, per exemple, que el Tapering

començarà tan aviat com el mes que ve. El que sí que és notícia són els resultats

empresarials, que són força positius i és on el mercat s'està centrant. Així mateix,

sorprèn també que els tipus hagin revisitat els nivells més alts durant els últims

mesos i la renda variable, de moment, ho està digerint bé. S'hauran de veure nivells

més alts per veure si això afecta negativament els índexs. A Europa, l'Eurostoxx ha

pujat un 5% durant l'octubre, cosa que situa l'índex amb una rendibilitat del 19,65%

en el YTD.
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Comentari del gestor
Industrials

Immobiliari

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 propi 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 https://www.mcsquare.lu/crediinvest-sicav/ o

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.

Bonaventura Armengol, 6-8

AD500 Andorra la Vella

Distribució per països i zones

Comunicacions 12.73%

Financer 15.13% Consum no cíclic 3.83%

10.30%

18.79% Matèries primeres 4.12%

Objectiu d'inversió Distribució per sectors

Tecnologia 46.22% Consum cíclic 9.50%
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