
Tercer trimestre 2022

Dades identificatives de l’OIC

CreditFund Active Allocation Usd F2 Diversity

Nº de registre AFA 0179-01

Fons de capitalització/distribució: Fons de capitalització

Divisa de referència: USD

Tipus de fons: Altres-MULT

Classificació: Altres OIC

Índex de referència: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (LUS0) + 100 pb

Palanquejament: Aquest compartiment no podrà palanquejar-se.

Data inici activitats: 11/05/2018

Inversió mínima inicial: No s'ha establert

Societat gestora: Crèdit Andorrà Asset Management, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella

Entitat dipositària: Crèdit Andorrà, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella

Entitat auditora: PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona

Dades relatives a la gestió

1. Política d’inversió

Inversió en derivats: SI Objectiu inversió en derivats: Cobertura / Inversió

Inversió en mercats reglamentats: SI

Detall de la inversió en actius emesos o gestionats per les societats vinculades: (Veure annex adjunt de la cartera del fons)

2. Context de la gestió:

Context macro

Context del fons

Distribució per tipus d'actiu Distribució per països

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

El trimestre va començar amb un optimisme generalitzat als mercats, ja que el consens de mercat creia que les males dades macroeconòmiques aturarien el ritme de pujades de tipus 

dels bancs centrals, cosa que va propiciar un ral·li que va durar fins a mitjans d'agost. Va ser llavors quan els comentaris hawkish dels bancs centrals a Jackson Hole van capgirar el 

sentiment inversor i van provocar correccions substancials que van continuar la resta del trimestre, però no va ser això l'únic detonant. El tall del subministrament del Gas rus a Europa, 

primer voluntàriament, i després de manera forçosa pel sabotatge al gasoducte, i l'esbojarrada política fiscal d'UK després del nomenament de la nova PM també van causar caigudes a 

les borses, que perdien un 4% i 5% a l'Eurostoxx50 i S&P500 respectivament. La renda fixa també es va veure tensionada i les rendibilitats dels bons governamentals van pujar fins al 

3.8% del Treasury o el 2.1% del Bund. Per la seva banda, els diferencials de crèdit van imitar el comportament i van veure els seus spreads ampliar-se. Els actius de grau d'inversió van 

pujar als 100pb i els d'alt rendiment fins als 600pb i van reflectir el deteriorament en les condicions de liquiditat.

Els Bancs Centrals van adoptar un to restrictiu, decidits a lluitar contra la inflació, encara que comporti una desacceleració del creixement i del mercat laboral. Les pujades de tipus van 

ser de 150pb per part de la FED, 125pb pel BCE i 100pb pel BoE. El tipus terminal indica que el mercat espera pujades fins al 4.5% a la FED i el 3.5% al BCE.

A nivell macroeconòmic, tornem a veure com els PMI cauen a territori de contracció. A la zona euro el PMI compost va acabar als 48 punts, una mica menys que als EUA, que 

aguantava als 49.5 punts. La confiança del consumidor se situava en nivells mínims històrics a banda i banda de l'atlàntic.

Les pressions inflacionàries van caure gràcies a la caiguda de les primeres matèries. El cru WTI va perdre gairebé un 30% pel temor a una reducció de la demanda causada per una 

recessió global, que el deixava en nivells de 80-85 USD/barril. El dòlar va mantenir la seva tendència alcista davant de la resta de divises, superant la paritat vs. euro i s'assentava en 

nivells de 0,98 EUR/USD.

Durant el trimestre el patrimoni del fons va disminuir en un -20.21% fins els 5754819.29 euros. La rendibilitat del fons durant el període va ser de -3.95%. El major contribuïdor al 

rendiment del fons va ser PRT Exane 2 Pleiad (LU0616900857) amb una aportació de 0.06%. Per altra banda, la posició PRT Fid Eur Sh Bd Y (LU0346393704) ha sigut el principal 

detractor al rendiment de la cartera, amb una contribució de -0.58%.
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Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.

Per mes informació relativa als nostres fons podeu consultar la nostra web www.creditandorra.ad



Distribució per divises

3. Riscos de l’OIC, 

Risc per tipus d'interès:

Risc per divisa:

Risc per mercat:

Risc per crèdit:

Dades relatives als resultats de la gestió (Rendiments passats no determinen/impliquen rendiments futurs)

1. Variació del patrimoni de l’OIC - Període de referència:

Patrimoni:

Patrimoni inicial del període:

Subscripcions:

Reembossaments:

Patrimoni final del període:

Distribucions del trimestre:

Comissions:

Comissió de gestió del període:

Comissió dipositària del període:

Altres despeses i comissions:

Nombre de participacions:

Nombre de participacions inicial del període:

Nombre de participacions final del període:

Evolució del nombre de participacions del període:

Valor de la participació:

Valor de la participació en la divisa de referència a l'inici del període:

Valor de la participació en la divisa de referència al final del període:

Rendiment:

Rendiment del període:

2. Comissions aplicades amb impostos indirectes inclosos: Base de càlcul:

Comissió anual de gestió: Patrimoni mig de l'exercici

Comissió anual de dipositària: Patrimoni mig de l'exercici

Comissions de subscripció: Percentatge fix

Comissions de reembossament: Percentatge fix

Prima de resultat: Patrimoni brut diari

TER del periode (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig del període

TER del periode (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig del període

TER any en curs (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER any en curs (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER sintètica any en curs (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER sintètica any en curs (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs
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El risc de mercat derivat de les inversions en renda variable s’ha cobert de manera parcial i puntual a través de futurs i opcions sobre l’Eurostoxx.  Aquesta cobertura ha donat un 

rendiment positiu en el darrer trimestre.

El risc de crèdit assumit a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir durant el darrer trimestre.
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-1,199,204.96

5,754,819.29

-

18,217.11

2,613.15

0.00

71,144.03

El risc de divisa inherent a les inversions efectuades en moneda diferent a la de referència de l’OIC s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.

El risc de tipus d’interès inherent a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.
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Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.

Per mes informació relativa als nostres fons podeu consultar la nostra web www.creditandorra.ad



3. Liquiditat: Remuneració:

Compte corrent amb Crèdit Andorrà en divisa de referència:

Interessos de Tresoreria en divisa de referència:

Dipòsits a llarg termini amb Crèdit Andorrà en divisa de referència: Tipus mig dipòsits:

4. Comportament de l’OIC:

Rendibilitats netes: 

Rendibilitat neta any en curs:

Rendibilitat neta any: 2021

Rendibilitat neta any: 2020

Rendibilitat neta any: 2019

Rendibilitat neta any: 2018

Rendibilitat neta any: 2017

Paràmetres de risc:

Volatilitat:

Duració:

Qualificació creditícia dels emissors:

Ràtios:

Ràtio de Sharpe

Tracking error

Alfa

Beta

Rotació del període

Rotació de l'any en curs

5. Detall de la cartera i posicions obertes en derivats a l'annex adjunt. 

Fets rellevants del període
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Durant el trimestre es va sol·licitar a l'AFA el canvi de denominació de l'OIC, canviant la denominació "VB USD F2 Diversity lnvestment Fund" per 

"Creditfund Active Allocation USD F2 Diversity", en el marc de la fusió per absorció per part Crèdit Andorrà a VallBanc.
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Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.

Per mes informació relativa als nostres fons podeu consultar la nostra web www.creditandorra.ad



Annex - Detall de la cartera i posicions obertes en derivats

CreditFund Active Allocation Usd F2 Diversity

#
ISIN / Identificador Nom actiu

Tipus 

d'interes

Data de 

venciment
Divisa Nominal

Cupó 

Corregut

Cotització 

actual

Valor Actual en 

divisa del fons

% sobre total 

cartera

% Trimestre 

anterior

# POSICIONS EN MERCAT MONETARI

CA01EUR CA01EUR Cash Account BPP 0.000% EUR 0.0 -196,009.6 -3.41% 0.18%

CA01USD CA01USD Cash Account 0.000% USD 0.0 -138,801.1 -2.41% 2.79%

CA04EUR CA04EUR Altura 0.000% EUR -7 0.0 0.98 -6.8 0.00% 0.00%

CA04USD CA04USD Altura 0.000% USD -16 0.0 1.00 -16.5 0.00% 0.00%

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

# 661525640000 CREDIT FONS, FI - MONEY MARKET USD 0.000% USD 40,281 0.0 9.97 401,468.6 6.98% 6.45%

AD000A2QRNS7 AD000A2QRNS7 VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI0.000% USD 4,867 0.0 70.92 345,204.7 6.00% 5.16%

AD000A2QRNV1 AD000A2QRNV1 VALL BANC FONS SHORT TERM USD FI 0.000% USD 2,093 0.0 105.33 220,461.1 3.83% 3.08%

AD000A3CR267 AD000A3CR267 VALL BANC FONS WOMEN MICROFINANCE FI0.000% EUR 2,044 0.0 103.50 207,419.2 3.60% 3.05%

# FI0008812011 Evli No EUR-SrIB-Ac 0.000% EUR 878 0.0 137.25 118,090.5 2.05% 2.06%

# FR0007053749 Ost Cr Ul Sh Pl SIC Parts -SIC- 0.000% EUR 167 0.0 1,548.26 253,439.9 4.40% 4.34%

# FR0012502268 Cand Idx Arbit I Parts -I- Capitalisation 0.000% EUR 233 0.0 1,541.46 352,048.8 6.12% 8.13%

# IE00B6WYL972 GAM St USD-Ins-Acc Accum.Ptg.Shs Institutional Class USD0.000% USD 3,390 0.0 16.48 55,864.8 0.97% 0.88%

# IE00B87NSN68 BMO RE Mkt USD-A-Ac Accum Shs -A- USD 0.000% USD 6,260 0.0 13.80 86,388.0 1.50% 1.40%

# IE00BWBXTM69 Lyn Chenavari I/USD 0.000% USD 702 0.0 122.59 86,057.9 1.50% 1.36%

# IE00BYMJ8F32 ANI St Hi EUR-A-Acc Accum Shs -A- EUR 0.000% EUR 7,454 0.0 6.27 45,835.3 0.80% 0.80%

# IE00BYRPFT92 ML Myg USD-Ins-Acc 0.000% USD 686 0.0 122.30 83,896.8 1.46% 1.35%

# LU0108940858 Ab Liq L USD I2 Shs -I-2- Capitalisation 0.000% USD 255 0.0 1,318.95 336,332.8 5.84% 5.38%

# LU0128497707 Pictet-STMM USD I Shs -I- Capitalisation 0.000% USD 2,284 0.0 147.53 336,950.5 5.86% 5.39%

# LU0156671504 CANDR BONDS-EURO SHRT TR-I-C 0.000% EUR 119 0.0 2,094.50 244,310.4 4.25% 4.27%

# LU0346393704 Fid Eur Sh Bd YC Shs -Y-ACC-Euro- Capitalisation0.000% EUR 9,898 0.0 25.25 244,966.3 4.26% 6.75%

# LU0571101715 G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC 0.000% EUR 436 0.0 1,114.04 476,104.2 8.27% 8.20%

# LU0616900857 Exane 2 Pleiad AC Shs -A USD- Capitalisation 0.000% USD 7 0.0 13,658.62 95,610.3 1.66% 1.47%

# LU0951570687 S GAIA Cat Bd IFC Shs -IF- Capitalisation 0.000% USD 41 0.0 1,394.92 57,191.7 0.99% 0.86%

# LU1202926330 BGF Eur Sh Bd D2HC Shs -D2-USD-Hedged- Capitalisation0.000% USD 22,330 0.0 10.74 239,825.2 4.17% 3.91%

# LU1331972650 Eleva Ab R Eur IHC Shs -I (USD) acc. (hedged)- Capitalisati0.000% USD 41 0.0 1,234.05 50,596.1 0.88% 0.82%

# LU1334564140 HELIUM-HELIUM FUND-I CAP 0.000% EUR 265 0.0 1,143.89 297,129.4 5.16% 5.32%

# LU1694215796 N1 LowD Eur Bd HBID Shs -HBI-USD- Distribution0.000% USD 4,048 0.0 126.36 511,505.3 8.89% 8.25%

# LU2023200319 Pareto Nor Cros HC Shs -H USD- Capitalisation0.000% USD 1,289 0.0 104.89 135,243.6 2.35% 2.16%

# LU2112292250 BGF China Bd D2HC Shs -D2 USD Hedged- Capitalisation0.000% USD 7,045 0.0 9.54 67,209.2 1.17% 1.10%

# LU2213651438 BRSF Eu AR D2HC Shs -D2 USD Hedged- Capitalisation0.000% USD 496 0.0 107.23 53,186.1 0.92% 0.84%

# LU2226672835 AGIF Cred IT13H2C Shs -IT13 (H2-USD)- Capitalisation0.000% USD 278 0.0 983.53 273,804.9 4.76% 4.40%

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

#

 Actius emesos o gestionats per societats vinculades a Crediinvest

La Societat Gestora disposa de procediments interns per evitar situacions de conflictes d’interès i vetllar que les operacions entre parts vinculades es realitzen en 

interès exclusiu del client, i a preus o en condicions iguals o millors que les de mercat.

Operacions amb Forwards, Futurs, Derivats i altres

Tipus d'operació Divisa Venciment
Preu de l'operació 

a la compra
Preu actual

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.000

Cartera a 30 de setembre de 2022

Import compromès

0

Crediinvest Societat Gestora, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella. Tl. (376) 889520 



Segon trimestre 2022

Dades identificatives de l’OIC

VB Usd F2 Diversity Investment Fund

Nº de registre AFA 0179-01

Fons de capitalització/distribució: Fons de capitalització

Divisa de referència: USD

Tipus de fons: Altres-MULT

Classificació: Altres OIC

Benchmark: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (LUS0) + 100 pb

Palanquejament: Aquest compartiment no podrà palanquejar-se.

Data inici activitats: 11/05/2018

Inversió mínima inicial: No s'ha establert

Societat gestora: Crèdit Andorrà Asset Management, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella

Entitat dipositària: Crèdit Andorrà, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella

Entitat auditora: PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona

Dades relatives a la gestió

1. Política d’inversió

Inversió en derivats: SI Objectiu inversió en derivats: Cobertura / Inversió

Inversió en mercats reglamentats: SI

Detall de la inversió en actius emesos o gestionats per les societats vinculades: (Veure annex adjunt de la cartera del fons)

2. Context de la gestió:

Context macro

Context del fons

Distribució per tipus d'actiu Distribució per països

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

Acaba el mes de juny i amb ell un dels pitjors començaments en les últimes 6 dècades per a alguns mercats, entre els quals hi ha l'S&P500. La invasió russa a Ucraïna, que resisteix 

gràcies a l'ajuda rebuda per països de tot el món , estrictes confinaments a la Xina imposats per l'aparició de múltiples rebrots de contagis de Covid, i una creixent preocupació per una 

possible recessió que diversos analistes situen en algun punt del 2023, al mateix temps que els bancs centrals continuen lluitant contra la inflació, van fer que les borses van registrar 

caigudes de doble dígit: l'S&P500 va perdre un 16.5%, mentre que l'Eurostoxx 50 retrocedia un 11.5%, tot i que la pitjor nota se la va emportar el Nasdaq, amb una caiguda superior al 

22%. La Tir del Treasury americà va augmentar fins al 3%, alhora que el Bund alemany pujava fins a l'1.34% El crèdit corporatiu va veure com els seus diferencials es van ampliar fins 

als 100-120 punts en les emissions de grau d'inversió i als 580 punts a les d'alt rendiment.

Els bancs centrals, en un esforç per pal·liar la inflació galopant, han adoptat un to hawkish. La Fed va fer dues pujades de tipus de 50 i 75 punts, cosa que no es veia des de fa 30 anys. 

El BCE, tot i que encara no ha començat a pujar tipus, sí que va anunciar una escalada gradual a partir de la reunió del juliol, encara que de manera més calmada, a més d'anunciar la 

posada en marxa d'un nou mecanisme d'ajudes enfocat a aquells països de la zona de l'euro que més ho necessitin, com els perifèrics.

A nivell macro, l'FMI va actualitzar a la baixa les estimacions de creixement mundial per al 2022 i el 2023, que va coincidir amb la dada del PIB dels EUA mostrant una contracció de 

l'1.6% el primer trimestre. La zona euro resisteix de moment, mostrant un creixement del 0,6%. La inflació als dos continents supera el 8% anual, on alguns dels seus contribuents 

(Espanya) van arribar a superar el doble dígit (10.2%).

El dòlar s'ha vist reforçat per les diverses pujades de tipus, que tanca el semestre en nivells de 1,05 EUR/USD. Pel que fa a primeres matèries, el cru continua la seva escalada després 

del bloqueig a Rússia, i malgrat els esforços per augmentar la producció de l'OPEP, arribant a nivells de 115 dòlars per barril de Brent.

Durant el trimestre el patrimoni del fons va disminuir en un -9.54% fins els 7212688.05 euros. La rendibilitat del fons durant el període va ser de -6.85%. El major contribuïdor al 

rendiment del fons va ser PRT BGF Wld Min D2C (LU0252968341) amb una aportació de 0.06%. Per altra banda, la posició VALL BANC FONS AMERI (AD000A2QRNS7) ha sigut el 

principal detractor al rendiment de la cartera, amb una contribució de -0.63%.
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Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.

Per mes informació relativa als nostres fons podeu consultar la nostra web www.creditandorra.ad



Distribució per divises

3. Riscos de l’OIC, 

Risc per tipus d'interès:

Risc per divisa:

Risc per mercat:

Risc per crèdit:

Dades relatives als resultats de la gestió (Rendiments passats no determinen/impliquen rendiments futurs)

1. Variació del patrimoni de l’OIC - Període de referència:

Patrimoni:

Patrimoni inicial del període:

Subscripcions:

Reembossaments:

Patrimoni final del període:

Distribucions del trimestre:

Comissions:

Comissió de gestió del període:

Comissió dipositària del període:

Altres despeses i comissions:

Nombre de participacions:

Nombre de participacions inicial del període:

Nombre de participacions final del període:

Evolució del nombre de participacions del període:

Valor de la participació:

Valor de la participació en la divisa de referència a l'inici del període:

Valor de la participació en la divisa de referència al final del període:

Rendiment:

Rendiment del període:

2. Comissions aplicades amb impostos indirectes inclosos: Base de càlcul:

Comissió anual de gestió: Patrimoni mig de l'exercici

Comissió anual de dipositària: Patrimoni mig de l'exercici

Comissions de subscripció: Percentatge fix

Comissions de reembossament: Percentatge fix

Prima de resultat: Patrimoni brut diari

TER del periode (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig del període

TER del periode (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig del període

TER any en curs (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER any en curs (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER sintètica any en curs (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER sintètica any en curs (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

0.22%

0.22%

0.22%

0.22%

-2,111.38

108.8405

101.3815

-6.85%

1.10%

0.15%

0.00%

0.00%

20.00%

0.24%

0.47%

71,144.03

El risc de mercat derivat de les inversions en renda variable s’ha cobert de manera parcial i puntual a través de futurs i opcions sobre l’Eurostoxx. Aquesta cobertura ha donat un 

rendiment negatiu en el darrer trimestre.

El risc de crèdit assumit a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir durant el darrer trimestre.

7,973,156.02

7,593,964.25

-105,849.35

7,212,688.05

N/A

13,992.89

1,998.97

0.00

73,255.41

El risc de divisa inherent a les inversions efectuades en moneda diferent a la de referència de l’OIC s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.

El risc de tipus d’interès inherent a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.
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Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.
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3. Liquiditat: Remuneració:

Compte corrent amb Crèdit Andorrà en divisa de referència:

Interessos de Tresoreria en divisa de referència:

Dipòsits a llarg termini amb Crèdit Andorrà en divisa de referència: Tipus mig dipòsits:

4. Comportament de l’OIC:

Rendibilitats netes: 

Rendibilitat neta any en curs:

Rendibilitat neta any: 2021

Rendibilitat neta any: 2020

Rendibilitat neta any: 2019

Rendibilitat neta any: 2018

Rendibilitat neta any: 2017

Paràmetres de risc:

Volatilitat:

Duració:

Qualificació creditícia dels emissors:

Ràtios:

Ràtio de Sharpe

Tracking error

Alfa

Beta

Rotació del període

Rotació de l'any en curs

5. Detall de la cartera i posicions obertes en derivats a l'annex adjunt. 

Fets rellevants del període

4.77%

-7.04%

-3.06

60.39%

-94.68%

Durant el trimestre s'ha canviat la societat gestora i dipositari degut a la fusió per absorció per part Crèdit Andorrà a VallBanc.

4.76%

-

-

-2.46

214,131.05 0

0.00

0.00 -

-11.75%

6.61%

8.99%

Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.

Per mes informació relativa als nostres fons podeu consultar la nostra web www.creditandorra.ad



Segon trimestre 2022

Dades identificatives de l’OIC

VB Usd F2 Diversity Investment Fund

Nº de registre AFA 0179-01

Fons de capitalització/distribució: Fons de capitalització

Divisa de referència: USD

Tipus de fons: Altres-MULT

Classificació: Altres OIC

Benchmark: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (LUS0) + 100 pb

Palanquejament: Aquest compartiment no podrà palanquejar-se.

Data inici activitats: 11/05/2018

Inversió mínima inicial: No s'ha establert

Societat gestora: Crèdit Andorrà Asset Management, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella

Entitat dipositària: Crèdit Andorrà, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella

Entitat auditora: PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona

Dades relatives a la gestió

1. Política d’inversió

Inversió en derivats: SI Objectiu inversió en derivats: Cobertura / Inversió

Inversió en mercats reglamentats: SI

Detall de la inversió en actius emesos o gestionats per les societats vinculades: (Veure annex adjunt de la cartera del fons)

2. Context de la gestió:

Context macro

Context del fons

Distribució per tipus d'actiu Distribució per països

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

Acaba el mes de juny i amb ell un dels pitjors començaments en les últimes 6 dècades per a alguns mercats, entre els quals hi ha l'S&P500. La invasió russa a Ucraïna, que resisteix 

gràcies a l'ajuda rebuda per països de tot el món , estrictes confinaments a la Xina imposats per l'aparició de múltiples rebrots de contagis de Covid, i una creixent preocupació per una 

possible recessió que diversos analistes situen en algun punt del 2023, al mateix temps que els bancs centrals continuen lluitant contra la inflació, van fer que les borses van registrar 

caigudes de doble dígit: l'S&P500 va perdre un 16.5%, mentre que l'Eurostoxx 50 retrocedia un 11.5%, tot i que la pitjor nota se la va emportar el Nasdaq, amb una caiguda superior al 

22%. La Tir del Treasury americà va augmentar fins al 3%, alhora que el Bund alemany pujava fins a l'1.34% El crèdit corporatiu va veure com els seus diferencials es van ampliar fins 

als 100-120 punts en les emissions de grau d'inversió i als 580 punts a les d'alt rendiment.

Els bancs centrals, en un esforç per pal·liar la inflació galopant, han adoptat un to hawkish. La Fed va fer dues pujades de tipus de 50 i 75 punts, cosa que no es veia des de fa 30 anys. 

El BCE, tot i que encara no ha començat a pujar tipus, sí que va anunciar una escalada gradual a partir de la reunió del juliol, encara que de manera més calmada, a més d'anunciar la 

posada en marxa d'un nou mecanisme d'ajudes enfocat a aquells països de la zona de l'euro que més ho necessitin, com els perifèrics.

A nivell macro, l'FMI va actualitzar a la baixa les estimacions de creixement mundial per al 2022 i el 2023, que va coincidir amb la dada del PIB dels EUA mostrant una contracció de 

l'1.6% el primer trimestre. La zona euro resisteix de moment, mostrant un creixement del 0,6%. La inflació als dos continents supera el 8% anual, on alguns dels seus contribuents 

(Espanya) van arribar a superar el doble dígit (10.2%).

El dòlar s'ha vist reforçat per les diverses pujades de tipus, que tanca el semestre en nivells de 1,05 EUR/USD. Pel que fa a primeres matèries, el cru continua la seva escalada després 

del bloqueig a Rússia, i malgrat els esforços per augmentar la producció de l'OPEP, arribant a nivells de 115 dòlars per barril de Brent.

Durant el trimestre el patrimoni del fons va disminuir en un -9.54% fins els 7212688.05 euros. La rendibilitat del fons durant el període va ser de -6.85%. El major contribuïdor al 

rendiment del fons va ser PRT BGF Wld Min D2C (LU0252968341) amb una aportació de 0.06%. Per altra banda, la posició VALL BANC FONS AMERI (AD000A2QRNS7) ha sigut el 

principal detractor al rendiment de la cartera, amb una contribució de -0.63%.

14.2%

51.7%

16.1%

0.0%

18.1%

MM

RF

RV

OIC

Altres

0.0%

0.0%

0.0%

21.6%

60.0%

18.4%

Alemanya

Anglaterra

Espanya

Andorra

Luxemburg

Altres

Crèdit Andorrà Asset  Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular de la mateixa, promociona els seus serveis.

Per mes informació relativa als nostres fons podeu consultar la nostra web www.creditandorra.ad



Distribució per divises

3. Riscos de l’OIC, 

Risc per tipus d'interès:

Risc per divisa:

Risc per mercat:

Risc per crèdit:

Dades relatives als resultats de la gestió (Rendiments passats no determinen/impliquen rendiments futurs)

1. Variació del patrimoni de l’OIC - Període de referència:

Patrimoni:

Patrimoni inicial del període:

Subscripcions:

Reembossaments:

Patrimoni final del període:

Distribucions del trimestre:

Comissions:

Comissió de gestió del període:

Comissió dipositària del període:

Altres despeses i comissions:

Nombre de participacions:

Nombre de participacions inicial del període:

Nombre de participacions final del període:

Evolució del nombre de participacions del període:

Valor de la participació:

Valor de la participació en la divisa de referència a l'inici del període:

Valor de la participació en la divisa de referència al final del període:

Rendiment:

Rendiment del període:

2. Comissions aplicades amb impostos indirectes inclosos: Base de càlcul:

Comissió anual de gestió: Patrimoni mig de l'exercici

Comissió anual de dipositària: Patrimoni mig de l'exercici

Comissions de subscripció: Percentatge fix

Comissions de reembossament: Percentatge fix

Prima de resultat: Patrimoni brut diari

TER del periode (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig del període

TER del periode (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig del període

TER any en curs (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER any en curs (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER sintètica any en curs (sense incloure despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

TER sintètica any en curs (incloent despeses transaccionals): Patrimoni mig any en curs

0.22%

0.22%

0.22%

0.22%

-2,111.38

108.8405

101.3815

-6.85%

1.10%

0.15%

0.00%

0.00%

20.00%

0.24%

0.47%

71,144.03

El risc de mercat derivat de les inversions en renda variable s’ha cobert de manera parcial i puntual a través de futurs i opcions sobre l’Eurostoxx. Aquesta cobertura ha donat un 

rendiment negatiu en el darrer trimestre.

El risc de crèdit assumit a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir durant el darrer trimestre.

7,973,156.02

7,593,964.25

-105,849.35

7,212,688.05

N/A

13,992.89

1,998.97

0.00

73,255.41

El risc de divisa inherent a les inversions efectuades en moneda diferent a la de referència de l’OIC s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.

El risc de tipus d’interès inherent a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.
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3. Liquiditat: Remuneració:

Compte corrent amb Crèdit Andorrà en divisa de referència:

Interessos de Tresoreria en divisa de referència:

Dipòsits a llarg termini amb Crèdit Andorrà en divisa de referència: Tipus mig dipòsits:

4. Comportament de l’OIC:

Rendibilitats netes: 

Rendibilitat neta any en curs:

Rendibilitat neta any: 2021

Rendibilitat neta any: 2020

Rendibilitat neta any: 2019

Rendibilitat neta any: 2018

Rendibilitat neta any: 2017

Paràmetres de risc:

Volatilitat:

Duració:

Qualificació creditícia dels emissors:

Ràtios:

Ràtio de Sharpe

Tracking error

Alfa

Beta

Rotació del període

Rotació de l'any en curs

5. Detall de la cartera i posicions obertes en derivats a l'annex adjunt. 

Fets rellevants del període

4.77%

-7.04%

-3.06

60.39%

-94.68%

Durant el trimestre s'ha canviat la societat gestora i dipositari degut a la fusió per absorció per part Crèdit Andorrà a VallBanc.

4.76%

-

-

-2.46

214,131.05 0

0.00

0.00 -

-11.75%

6.61%

8.99%
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Annex - Detall de la cartera i posicions obertes en derivats

VB Usd F2 Diversity Investment Fund

#
ISIN / Identificador Nom actiu

Tipus 
d'interes

Data de 
venciment

Divisa Nominal Cupó Corregut
Cotització 

actual
Valor Actual en 
divisa del fons

% sobre total 
cartera

% Trimestre 
anterior

# POSICIONS EN MERCAT MONETARI

UR CA01EUR Cash Account BPP 0.000% EUR 0.0 12,665.4 0.18% 1.94%

SD CA01USD Cash Account 0.000% USD 0.0 201,465.7 2.79% 0.00%

UR CA04EUR Altura 0.000% EUR -7 0.0 1.05 -7.3 0.00% 0.00%

SD CA04USD Altura 0.000% USD -22 0.0 1.00 -22.2 0.00% 0.00%

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

# 661525640000 CREDIT FONS, FI - MONEY MAR 0.000% USD 46,758 0.0 9.94 464,999.0 6.45% 0.00%

S7 AD000A2QRNS7 VALL BANC FONS AMERICAN D 0.000% USD 4,867 0.0 76.39 371,849.2 5.16% 0.00%

V1 AD000A2QRNV1 VALL BANC FONS SHORT TERM 0.000% USD 2,093 0.0 106.25 222,373.7 3.08% 0.00%

67 AD000A3CR267 VALL BANC FONS WOMEN MIC 0.000% EUR 2,044 0.0 102.68 220,055.4 3.05% 0.00%

# FI0008812011 Evli No EUR-SrIB-Ac 0.000% EUR 1,019 0.0 139.40 148,880.7 2.06% 0.00%

# FR0007053749 Ost Cr Ul Sh Pl SIC Parts -SIC- 0.000% EUR 194 0.0 1,538.28 312,840.3 4.34% 0.00%

# FR0012502268 Cand Idx Arbit I Parts -I- Capitalis 0.000% EUR 361 0.0 1,548.75 586,103.2 8.13% 0.00%

# IE00B6WYL972 GAM St USD-Ins-Acc Accum.Ptg. 0.000% USD 3,935 0.0 16.21 63,789.5 0.88% 0.00%

# IE00B87NSN68 BMO RE Mkt USD-A-Ac Accum S 0.000% USD 7,266 0.0 13.91 101,070.1 1.40% 0.00%

# IE00BWBXTM69 Lyn Chenavari I/USD 0.000% USD 815 0.0 120.63 98,311.7 1.36% 0.00%

# IE00BYMJ8F32 ANI St Hi EUR-A-Acc Accum Shs 0.000% EUR 8,652 0.0 6.33 57,444.2 0.80% 0.00%

# IE00BYRPFT92 ML Myg USD-Ins-Acc 0.000% USD 796 0.0 122.16 97,242.1 1.35% 0.00%

# LU0108940858 Ab Liq L USD I2 Shs -I-2- Capitali 0.000% USD 296 0.0 1,312.03 388,359.7 5.38% 0.00%

# LU0128497707 Pictet-STMM USD I Shs -I- Capita 0.000% USD 2,651 0.0 146.66 388,801.0 5.39% 0.00%

# LU0156671504 CANDR BONDS-EURO SHRT TR 0.000% EUR 138 0.0 2,126.53 307,635.3 4.27% 0.00%

# LU0346393704 Fid Eur Sh Bd YC Shs -Y-ACC-Eu 0.000% EUR 18,060 0.0 25.70 486,616.9 6.75% 0.00%

# LU0571101715 G FUND-ALPHA FIXED INCOME 0.000% EUR 506 0.0 1,115.43 591,668.5 8.20% 0.00%

# LU0616900857 Exane 2 Pleiad AC Shs -A USD- C 0.000% USD 8 0.0 13,258.93 106,071.4 1.47% 0.00%

# LU0951570687 S GAIA Cat Bd IFC Shs -IF- Capit 0.000% USD 41 0.0 1,512.21 62,000.6 0.86% 0.00%

# LU1202926330 BGF Eur Sh Bd D2HC Shs -D2-U 0.000% USD 25,920 0.0 10.87 281,751.4 3.91% 0.00%

# LU1331972650 Eleva Ab R Eur IHC Shs -I (USD) 0.000% USD 48 0.0 1,227.47 58,918.6 0.82% 0.00%

# LU1334564140 HELIUM-HELIUM FUND-I CAP 0.000% EUR 323 0.0 1,132.18 383,358.2 5.32% 0.00%

# LU1694215796 N1 LowD Eur Bd HBID Shs -HBI-U 0.000% USD 4,699 0.0 126.63 595,034.4 8.25% 0.00%

# LU2023200319 Pareto Nor Cros HC Shs -H USD- 0.000% USD 1,496 0.0 103.96 155,570.4 2.16% 0.00%

# LU2112292250 BGF China Bd D2HC Shs -D2 US 0.000% USD 8,178 0.0 9.69 79,244.7 1.10% 0.00%

# LU2213651438 BRSF Eu AR D2HC Shs -D2 USD 0.000% USD 576 0.0 105.01 60,485.8 0.84% 0.00%

# LU2226672835 AGIF Cred IT13H2C Shs -IT13 (H 0.000% USD 323 0.0 981.04 317,258.5 4.40% 0.00%

# 0 0 0.000% 00/01/00 0 0 0.0 0.00 0.0 0.00% 0.00%

#

 Actius emesos o gestionats per societats vinculades a Crediinvest

La Societat Gestora disposa de procediments interns per evitar situacions de conflictes d’interès i vetllar que les operacions entre parts vinculades es realitzen en 

interès exclusiu del client, i a preus o en condicions iguals o millors que les de mercat.

Operacions amb Forwards, Futurs, Derivats i altres

Tipus d'operació Divisa Venciment
Preu de l'operació 

a la compra Preu actual

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.000

Cartera a 30 de juny de 2022

Import compromès

0

Crediinvest Societat Gestora, Bonaventura Armengol, 6-8, AD500 Andorra La Vella. Tl. (376) 889520 



Fitxa informativa a:

Perfil de risc Evolució darrers 3 anys

1 2 3 4 5 6 7

▲

Objectiu i política d'inversions

Dades identificatives

Núm. Registre (AFA) 0179-01

Divisa base USD

Classificació Altres multidivisa

Index de referència ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (LUS0) + 100 pb

Tipus d'OIC Altres OIC de capitalització

Càlcul valor liquidatiu Diari

Data d'inici activitats

ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (LUS0) + 100 pbComissió de subscripció 0,00%

Comissió de reemborsament 0,00% Rendibilitat YTD 2021 2020 2019 2018 2017

Comissió de gestió anual 1,10% OIC -4,90% 1,12% 6,61% 8,99% -2,59% -

Comissió de gestió sobre resultats 20,00% 0,27% 1,31% 1,79% 3,46% 2,50% -

Comissió dipositaria 0,15%

Codi ISIN AD000A2QRNW9 Mètriques de risc OIC Index

Codi Bloomberg VBUSF2D AD       Volatilitat darrers 3 anys 6,5% 0,1%

Societat Gestora VALL BANC FONS, SAU Màxim drawdown darrers 3 anys -12,7% 0,0%

Domicili social C. Unió 3, 1a planta, AD700. Escaldes- Engordany Duració de la cartera - -

Entitat Dipositària VALL BANC, SAU

Entitat Auditora ERNST & YOUNG, SL Dades de l'OIC

Hora de tall 13:00 Patrimoni USD

Inversió mínima 1 participació Valor liquidatiu 108,84 USD

 

Distribució per tipus d'actiu Distribució per divisa

Mentre 

Principals inversions (% sobre el patrimoni) Distribució per classe d'actiu

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS 10,0%

BGF-EUR SHRT DUR-D2 USD HDG 7,4%

ROBECO GLOBAL CREDITS-FH USD 7,3%

ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A 7,2%

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC USD 7,0%

BGF-ESG EM MK CRP-D2 USD 6,1%

LM BRANDYWN GL IN OP-X USD A 5,3%

ISHARES USD TREASURY 3-7YR 5,1%

TABULA US ENHANCED INFLATION 4,5%

ISHARES USD CORP INTRST HDG 4,3%

Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes les

dades incloses en aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons SAU no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions i

estimacions que figuren en aquest informe constitueixen la nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avís. Vall Banc Fons SAU no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues

directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu contingut. Cap dels receptors d’aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. Rendiments passats no garanteixen ni son indicatius de rendibilitats

futures. Comissions amb impostos indirectes inclosos. Els càlculs de rendiments es basan en la reinversió dels dividends. La duració està calculada sobre les inversions directes en renda fixa i dipòsits a termini, no inclou

l'exposició en derivats ni les inversions en OIC de renda fixa. Es pot consultar en qualsevol oficina de Vall Banc o de la Societat Gestora el reglament del fons, el prospecte complet i simplificat, els informes trimestrals i els

estats financers públics auditats. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats.

7.973.156

VB USD F2 Diversity Investment Fund 

31/03/2022

Fons global multiactiu que inverteix principalment en divisa USD, a través d'OIC i ETF de

renda fixa, renda variable de mercats desenvolupats, renda variable de mercats

emergents i actius no tradicionals (or, TIPS, etc...).

11/05/2018

Index

sobre import subscrip.

sobre import reemb.

sobre patrimoni mig

sobre resultat positiu

sobre patrimoni mig
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34,6%

32,7%

13,4%
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Fitxa informativa a:

Comentari

### #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! ### #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Variació patrimonial de l'OIC Valor liquidatiu i participacions

Patrimoni inicial del període Valor liquidatiu a l'inici del període

Subscripcions Valor liquidatiu al final del període

Reemborsaments Dividend unitari repartit en el període

Rendiments Variació del valor liquidatiu incloent dividends

Comissió de gestió Participacions a l'inici del període

Comissió de dipositaria Participacions al final del període

Altres despeses i comissions Variació del número de participacions

Beneficis distribuïts

Patrimoni final del període Inversions en OIC superior al 20% Patrim.(%)

- -

Ratis - -

Rati TER anualitzada 1,30% - -

Rati TER + transaccional anualitzada 2,24% - -

Rati TER sintètica + transaccional anualitzada 2,68% - -

Sharpe -0,01

Tracking error 0,05 Principals riscos correguts per l'OIC en el trimestre

Alfa 0,03 Risc de divisa (inversió superior al 5% en instruments denominats en divisa). Sí

Beta 0,66 Risc de crèdit (inversió superior al 5% en valors amb rating High yield o NR ). Sí

Rotació any en curs 0,62 Risc tipus d'interès (inversió superior al 5% en valors amb venciment +1 any). No

Risc de mercat de renda variable (inversió directa o indirecte superior al 5%). Sí

Fets rellevants

Operacions de préstec de títols No Operacions amb entitats vinculades

Reemborsament de més del 20% del patrimoni No Gestora i dipositari son del mateix grup Sí

Incompliments dels límits d'inversions No Compravenda de valors on el dipositari ha actuat de contrapart No

Operacions d'endeutament que superin el 5% No Compra de valors emesos o avalats pel dipositari No

Substitució de la societat gestora o del dipositari Sí Inversions en OIC gestionats per la gestora Sí

Actualització de prospecte No Dipòsits a termini contractats amb l'entitat dipositària No

Remuneració de la liquiditat en comptes corrents del dipositari 0%

Detall fets rellevants

Data inici Tipus Descripció límit Causa Valor Data resolució Estatus Classe

174570

274570

374570

474570

574570

Informació addicional
L’11 de febrer de 2022, una vegada rebudes les pertinents autoritzacions dels organismes supervisors Andorrans i Espanyols, Crèdit Andorrà va formalitzar la compra del 100% del capital social de Vall Banc. Arrel dels esmentats canvis

accionarials del Grup Vall Banc, la Societat Gestora i el Dipositari de l’OIC van sol·licitar a l’AFA la seva substitució amb l’objectiu que les seves funcions siguin assumides per part de CREDI-INVEST, SA i CRÈDIT ANDORRÀ, SA respectivament.  

Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes les dades incloses en

aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons SAU no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions i estimacions que figuren en aquest

informe constitueixen la nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avís. Vall Banc Fons SAU no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu

contingut. Cap dels receptors d’aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. Rendiments passats no garanteixen ni son indicatius de rendibilitats futures. Comissions amb impostos indirectes inclosos. Els càlculs de

rendiments es basan en la reinversió dels dividends. La duració està calculada sobre les inversions directes en renda fixa i dipòsits a termini, no inclou l'exposició en derivats ni les inversions en OIC de renda fixa. Es pot consultar en qualsevol

oficina de Vall Banc o de la Societat Gestora el reglament del fons, el prospecte complet i simplificat, els informes trimestrals i els estats financers públics auditats. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats.

114,45

77.060,30

108,84

-4,90%

-4,9%

73.255,41

0,00

0,00

7.973.156,02

-505.109,78

-348.732,86

-18.954,40

-2.843,15

-45.695,46
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8.819.366,67

75.125,00

Durant el mes de gener els mercats van estar agitats davant la inflació i les diferents notícies sobre les autoritats monetàries de diferents països anunciant de manera clara noves mesures d'enduriment en les

polítiques monetàries.

Les borses van respondre amb caigudes rellevants que es van accentuar durant el mes de febrer per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Durant el mes es van produir fortíssimes sancions econòmiques i

financeres a Rússia, provocant efectes adversos com l'encariment de l'energia, les matèries primeres i alguns aliments bàsics.

Durant el mes de març la renda variable s’ha recuperat una mica després de dos mesos de caigudes notables. L'energia i els materials van superar el rendiment juntament amb el petroli, els metalls industrials i els

metalls preciosos. La tecnologia va estar en la mateixa línia, però els sectors de semiconductors i de software es van quedar enrere. Les accions dels EUA, el Regne Unit i el Japó van acabar el mes de març entre un

1% i un 4% en moneda local i l'MSCI EMU va caure un -0,7% durant el mes després de caure més d'un -11%.

La inflació va continuar sent una preocupació crítica, amb l'informe de l'IPC dels EUA mostrant un augment en 12 mesos del 7,9%, el ritme més ràpid des de 1982. Després d'una pujada de 25 punts bàsics al principi

de mes i un programa molt probable de 8 pujades més durant 2022, els comentaris dels membres de la FED només han pres un aspecte més hawkish. Mentre la perspectiva d'un ràpid enduriment de la FED

augmenta els temors de la recessió (i el ràpid aplanament de la corba de tipus i les inversions a segments clau no ajuden), es va considerar que el mercat laboral continuava sent resistent. 

Aquesta recuperació del sentiment va ser un fort contrast amb els riscos d'estagflació, el creixement més lent dels beneficis, la disminució dels estímuls fiscals i l’actual incertesa geopolítica.

En aquest context, hem vist una forta acceleració en l'augment dels tipus d’interès. El 10 anys alemany puja +41 pb a 0,55%, als EUA +51 pb fins al 2,34%. Aquest moviment va anar acompanyat per un fort

moviment d'aplanament.

A Europa, la inflació es va accelerar fortament al març i els preus de l'energia van contribuir en gran mesura a l'alça de la inflació, un 44,7% més y/y al març enfront de l'augment del 32,0% del febrer. Els indicadors

d'activitat i de demanda s'han debilitat a causa de les tensions geopolítiques que han colpejat la confiança i han augmentat les pressions en els preus.



Fitxa informativa a:

Composició de la cartera

Trim.actual (%) Trim.ant. (%)

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS 9,99% 11,25%

BGF-EUR SHRT DUR-D2 USD HDG 7,37% 0,00%

ROBECO GLOBAL CREDITS-FH USD 7,27% 7,15%

ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A 7,16% 8,40%

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC USD 7,01% 6,50%

BGF-ESG EM MK CRP-D2 USD 6,12% 3,98%

CASH 6,01% 0,54%

LM BRANDYWN GL IN OP-X USD A 5,31% 5,12%

ISHARES USD TREASURY 3-7YR 5,13% 5,33%

TABULA US ENHANCED INFLATION 4,53% 4,61%

ISHARES USD CORP INTRST HDG 4,31% 4,02%

VALL BANC FONS AMERICAN DOLP EQUITIES FI 3,70% 0,00%

VALL BANC FONS WOMEN MICROFINANCE FI 2,88% 1,90%

0,05 CARMGN PTF EM DEBT-FHUSDA 2,74% 0,00%

SANDS CAP EMER MKT GW-AA USD 2,73% 3,01%

ROBECO BP GLBL PREM EQT-FUSD 2,62% 2,41%

BGF-WORLD MINING FUND-USDD2 2,41% 1,35%

ISHARES USD TIPS 2,16% 5,10%

FUNDSMITH EQUITY FUND-IAUSD 1,98% 3,00%

ISHARES USD TREASURY 7-10Y 1,29% 1,26%

BGF CHINA BD FD-D2 USD HEDGE 0,99% 0,00%

WISDOMTREE ETHEREUM USD 0,58% 0,59%

MICROSOFT CORP 0,51% 0,00%

VINCI SA 0,51% 0,00%

ALPHABET INC-CL C 0,49% 0,00%

BOOKING HOLDINGS INC 0,44% 0,00%

ADOBE SYSTEMS INC 0,43% 0,00%

AIRBUS SE 0,41% 0,00%

EDENRED 0,41% 0,00%

ELECTRONIC ARTS INC 0,40% 0,00%

ADIDAS AG 0,40% 0,00%

SAFRAN SA 0,26% 0,00%

NIKE INC -CL B 0,25% 0,00%

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 0,25% 0,00%

NETFLIX INC 0,25% 0,00%

DSV A/S 0,25% 0,00%

ASSA ABLOY AB-B 0,24% 0,00%

KION GROUP AG 0,21% 0,00%

ISHARES CORE S&P 500 0,00% 3,43%

ISHARES CORE EM IMI ACC 0,00% 4,41%

BGF-EMR MRK BD-D2 USD 0,00% 4,79%

GAM STAR-EURO EQ-ORD USD ACC 0,00% 3,69%

X ESG MSCI WORLD (L) 0,00% 8,16%
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Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes les dades incloses en

aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons SAU no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions i estimacions que figuren en aquest informe

constitueixen la nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avís. Vall Banc Fons SAU no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu contingut. Cap

dels receptors d’aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. Rendiments passats no garanteixen ni son indicatius de rendibilitats futures. Comissions amb impostos indirectes inclosos. Els càlculs de rendiments es basan en la

reinversió dels dividends. La duració està calculada sobre les inversions directes en renda fixa i dipòsits a termini, no inclou l'exposició en derivats ni les inversions en OIC de renda fixa. Es pot consultar en qualsevol oficina de Vall Banc o de la

Societat Gestora el reglament del fons, el prospecte complet i simplificat, els informes trimestrals i els estats financers públics auditats. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats.



Fitxa informativa a:

Operacions en derivats

Posició Tipus Ticker Contracte Títols inici Entrades Sortides Títols final Exposició Valor raonable Divisa

Ratings dels emissors (valors de renda fixa)

Investment grade % sobre la cartera High yield % sobre la cartera

1 AAA 0,0% 11 BB+ 0,0%

2 AA+ 0,0% 12 BB 0,0%

3 AA 0,0% 13 BB- 0,0%

4 AA- 0,0% 14 B+ 0,0%

5 A+ 0,0% 15 B 0,0%

6 A 0,0% 16 B- 0,0%

7 A- 0,0% 17 CCC+ 0,0%

8 BBB+ 0,0% 18 CCC 0,0%

9 BBB 0,0% 19 CCC- 0,0%

10 BBB- 0,0% 20 CC o inferior (inclou NR/NA) 7,6%

Total 0,0% Total 7,6%
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Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes les dades incloses en aquest

informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons SAU no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions i estimacions que figuren en aquest informe constitueixen la

nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avís. Vall Banc Fons SAU no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu contingut. Cap dels receptors d’aquest

informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. Rendiments passats no garanteixen ni son indicatius de rendibilitats futures. Comissions amb impostos indirectes inclosos. Els càlculs de rendiments es basan en la reinversió dels dividends. La

duració està calculada sobre les inversions directes en renda fixa i dipòsits a termini, no inclou l'exposició en derivats ni les inversions en OIC de renda fixa. Es pot consultar en qualsevol oficina de Vall Banc o de la Societat Gestora el reglament del fons, el

prospecte complet i simplificat, els informes trimestrals i els estats financers públics auditats. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats.



Fitxa informativa a:

Perfil de risc Evolució darrers 3 anys

1 2 3 4 5 6 7

▲

Objectiu i política d'inversions

Dades identificatives

Núm. Registre (AFA) 0179-01

Divisa base USD

Classificació Altres multidivisa

Index de referència USD LIBOR 12 mesos + 100 pb.

Tipus d'OIC Altres OIC de capitalització

Càlcul valor liquidatiu Diari

Data d'inici activitats

USD LIBOR 12 mesos + 100 pb.Comissió de subscripció 0,00%

Comissió de reemborsament 0,00% Rendibilitat YTD 2020 2019 2018 2017 2016

Comissió de gestió anual 1,10% OIC 1,12% 6,61% 8,99% -2,59% - -

Comissió de gestió sobre resultats 20,00% 1,31% 1,79% 3,46% 2,50% - -

Comissió dipositaria 0,15%

Codi ISIN AD000A2QRNW9 Mètriques de risc OIC Index

Codi Bloomberg VBUSF2D AD       Volatilitat darrers 3 anys 6,3% 0,1%

Societat Gestora VALL BANC FONS, SAU (grup Vall Banc) Màxim drawdown darrers 3 anys -12,7% 0,0%

Domicili social C. Unió 3, 1a planta, AD700. Escaldes- Engordany Duració de la cartera - -

Entitat Dipositària VALL BANC, SA (grup Vall Banc)

Entitat Auditora ERNST & YOUNG, SL Dades de l'OIC

Hora de tall 13:00 Patrimoni USD

Inversió mínima 1 participació Valor liquidatiu 114,45 USD

 

Distribució per tipus d'actiu Distribució per divisa

Mentre 

Principals inversions (% sobre el patrimoni) Distribució per classe d'actiu

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS 11,1%

ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A 8,3%

X ESG MSCI WORLD (L) 8,1%

ROBECO GLOBAL CREDITS-FH USD 7,1%

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC USD 6,4%

ISHARES USD TREASURY 3-7YR 5,3%

LM BRANDYWN GL IN OP-X USD A 5,1%

ISHARES USD TIPS 5,0%

BGF-EMR MRK BD-D2 USD 4,7%

TABULA US ENHANCED INFLATION 4,5%

Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes

les dades incloses en aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons SAU no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions

i estimacions que figuren en aquest informe constitueixen la nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avís. Vall Banc Fons SAU no acceptarà cap tipus de responsabilitat per

pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu contingut. Cap dels receptors d’aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. Rendiments passats no garanteixen ni son indicatius de

rendibilitats futures. Comissions amb impostos indirectes inclosos. Els càlculs de rendiments es basan en la reinversió dels dividends. La duració està calculada sobre les inversions directes en renda fixa i dipòsits a

termini, no inclou l'exposició en derivats ni les inversions en OIC de renda fixa. Es pot consultar en qualsevol oficina de Vall Banc o de la Societat Gestora el reglament del fons, el prospecte complet i simplificat, els

informes trimestrals i els estats financers públics auditats. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats.

8.819.367
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Fons global multiactiu que inverteix principalment en divisa USD, a través d'OIC i ETF

de renda fixa, renda variable de mercats desenvolupats, renda variable de mercats

emergents i actius no tradicionals (or, TIPS, etc...).

11/05/2018

Index

sobre import subscrip.
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USD

EUR

98,0%

2,0%

ETF RENDA FIXA

FONS RENDA FIXA

ETF RENDA VARIABLE

FONS DE RENDA VARIABLE

ETC

LIQUIDITAT

39,9%

22,9%

16,1%

13,5%

7,1%

0,5%



Fitxa informativa a:

Comentari

### #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! ### #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Variació patrimonial de l'OIC Valor liquidatiu i participacions

Patrimoni inicial del període Valor liquidatiu a l'inici del període

Subscripcions Valor liquidatiu al final del període

Reemborsaments Dividend unitari repartit en el període

Rendiments Variació del valor liquidatiu incloent dividends

Comissió de gestió Participacions a l'inici del període

Comissió de dipositaria Participacions al final del període

Altres despeses i comissions Variació del número de participacions

Beneficis distribuïts

Patrimoni final del període Inversions en OIC superior al 20% Patrim.(%)

- -

Ratis - -

Rati TER anualitzada 1,361% - -

Rati TER + transaccional anualitzada 1,616% - -

Rati TER sintètica + transaccional anualitzada 1,905% - -

Sharpe 0,77

Tracking error 0,04 Principals riscos correguts per l'OIC en el trimestre

Alfa 0,06 Risc de divisa (inversió superior al 5% en instruments denominats en divisa). No

Beta 0,63 Risc de crèdit (inversió superior al 5% en valors amb rating High yield o NR ). Sí

Rotació any en curs 1,72 Risc tipus d'interès (inversió superior al 5% en valors amb venciment +1 any). No

Risc de mercat de renda variable (inversió directa o indirecte superior al 5%). Sí

Fets rellevants

Operacions de préstec de títols No Operacions amb entitats vinculades

Reemborsament de més del 20% del patrimoni No Gestora i dipositari son del mateix grup Sí

Incompliments dels límits d'inversions No Compravenda de valors on el dipositari ha actuat de contrapart No

Operacions d'endeutament que superin el 5% Sí Compra de valors emesos o avalats pel dipositari No

Substitució de la societat gestora o del dipositari No Inversions en OIC gestionats per la gestora Sí

Actualització de prospecte No Dipòsits a termini contractats amb l'entitat dipositària No

Remuneració de la liquiditat en comptes corrents del dipositari 0%

Detall fets rellevants

Data inici Tipus Descripció límit Causa Valor Data resolució Estatus Classe

17457005/10/2021 Fet rellevant Operació endeutament superior al 5%. Reemborsaments -6,3% 13/10/2021 Resolt Actiu

274570

374570

474570

574570

Informació addicional
 

Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes les dades

incloses en aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables; tanmateix, Vall Banc Fons SAU no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions i estimacions que figuren

en aquest informe constitueixen la nostra opinió a la data de la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avís. Vall Banc Fons SAU no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest

informe o del seu contingut. Cap dels receptors d’aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. Rendiments passats no garanteixen ni son indicatius de rendibilitats futures. Comissions amb impostos indirectes inclosos.

Els càlculs de rendiments es basan en la reinversió dels dividends. La duració està calculada sobre les inversions directes en renda fixa i dipòsits a termini, no inclou l'exposició en derivats ni les inversions en OIC de renda fixa. Es pot

consultar en qualsevol oficina de Vall Banc o de la Societat Gestora el reglament del fons, el prospecte complet i simplificat, els informes trimestrals i els estats financers públics auditats. Vall Banc Fons SAU, tots els drets reservats.

113,10

88.640,25

114,45

1,19%

-13,1%

77.060,30

0,00

0,00

8.819.366,67

-1.506.904,23

182.214,80

-23.558,64

-3.533,79

-45.295,99

VB USD F2 Diversity Investment Fund 

30/12/2021

10.025.427,41

191.017,11

Sens dubte, la preocupació per la inflació i les polítiques dels bancs centrals van dominar els pensaments dels inversors durant el 2021, amb els breakevens de la inflació de 10 anys

augmentant 60 pb des de l'any passat als Estats Units i 90 pb a Europa. 

Això encara és motiu de preocupació i aquesta va destacar durant el mes de novembre quan la FED enviava el missatge que la inflació ja no era transitòria i que el ritme de reducció de

les compres d'actius podia accelerar-se. Des de mitjans de desembre, el BCE va aturar els seus programes de compra. La inflació continua molt elevada tant als EEUU com a Europa i

sembla que es mantindrà així durant part del 2022.

Per la part de renda variable, aquest últim trimestre ha sigut bo tot i que algunes dades macro van sortir per sota les expectatives, alguns indicadors d’activitat com varis PMI de diversos

països. La temporada de publicació de resultats, corresponents majoritàriament al tercer trimestre de l'exercici, convidaven a l'optimisme, en general batent expectatives i previsions.

Per últim, cal destacar el descobriment de la nova variant Òmicron de la COVID, que sembla ser molt contagiosa, però menys agressiva i tot i els nous confinaments i tancament de

negocis d’alguns països, els mercats sembla que cada cop li donen menor importància a la pandèmia.



Fitxa informativa a:

Composició de la cartera

Trim.actual (%) Trim.ant. (%)

ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS 11,24% 9,80%

ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A 8,40% 6,77%

X ESG MSCI WORLD (L) 8,21% 7,97%

ROBECO GLOBAL CREDITS-FH USD 7,15% 8,46%

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC USD 6,48% 5,78%

ISHARES USD TREASURY 3-7YR 5,32% 6,93%

LM BRANDYWN GL IN OP-X USD A 5,12% 5,54%

ISHARES USD TIPS 5,08% 3,98%

BGF-EMR MRK BD-D2 USD 4,79% 0,00%

TABULA US ENHANCED INFLATION 4,59% 3,52%

ISHARES CORE EM IMI ACC 4,40% 3,57%

ISHARES USD CORP INTRST HDG 4,03% 4,77%

BGF-ESG EM MK CRP-D2 USD 3,97% 0,00%

0,04 GAM STAR-EURO EQ-ORD USD ACC 3,69% 9,96%

ISHARES CORE S&P 500 3,45% 5,17%

FUNDSMITH EQUITY FUND-IAUSD 3,01% 0,00%

SANDS CAP EMER MKT GW-AA USD 3,01% 0,00%

ROBECO BP GLBL PREM EQT-FUSD 2,41% 1,84%

VALL BANC FONS WOMEN MICROFINANCE FI 1,89% 0,00%

BGF-WORLD MINING FUND-USDD2 1,36% 0,96%

ISHARES USD TREASURY 7-10Y 1,26% 1,01%

WISDOMTREE ETHEREUM USD 0,59% 0,38%

CASH 0,55% 1,80%

ISHARES JPM USD EM CORP BND 0,00% 6,73%

FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY-Y USD 0,00% 1,85%

MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z 0,00% 3,20%
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Aquest document té finalitats informatives i en cap cas constitueix una oferta en ferm ni representa una recomanació de compra o venda. Els retorns històrics s'expressen nets de tot tipus de despeses i comissions. Totes les dades incloses en
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Fitxa informativa a:

Operacions en derivats

Posició Tipus Ticker Contracte Títols inici Entrades Sortides Títols final Exposició Valor raonable Divisa

COMPRA PUT SPX US 12/17/21 P4700 Index PUT SPX 4700 12/17/2021 0 1 1 0 0,0% -                USD

COMPRA PUT SX5E 12/17/21 P4400 Index PUT SX5E 4400 12/17/2021 0 3 3 0 0,0% -                EUR

COMPRA PUT SX5E 12/17/21 P4100 Index PUT SX5E 4100 12/17/2021 0 3 3 0 0,0% -                EUR

Ratings dels emissors (valors de renda fixa)

Investment grade % sobre la cartera High yield % sobre la cartera

1 AAA 0,0% 11 BB+ 0,0%

2 AA+ 0,0% 12 BB 0,0%

3 AA 0,0% 13 BB- 0,0%

4 AA- 0,0% 14 B+ 0,0%

5 A+ 0,0% 15 B 0,0%

6 A 0,0% 16 B- 0,0%

7 A- 0,0% 17 CCC+ 0,0%

8 BBB+ 0,0% 18 CCC 0,0%

9 BBB 0,0% 19 CCC- 0,0%

10 BBB- 0,0% 20 CC o inferior (inclou NR/NA) 7,1%

Total 0,0% Total 7,1%
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