
Primer trimestre 2020

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 2, FI

Nº de registre AFA 0180
Fons de capitalització/distribució: Fons de distribució
Divisa de referència: EUR
Tipus de fons: Altres OIC
Fons obert/tancat: Fons obert als clients fins assolir un patrimoni màxim de 8.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 05/07/2018
Inversió mínima: 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
Delegacions efectives: N/A
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:

Distribució per venciments Distribució per rating

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

Context macro

El primer trimestre del 2020 ha estat dominat per el coronavirus. El brot va ser percebut inicialment com un problema exclusiu de la Xina. Amb el pas dels dies, la infecció es va expandir 
per tot el món i això va fer que diversos països prenguessin mesures estrictes per tractar de contenir el virus, cosa que va acabar amb un ral·li en els mercats que havia impulsat 
diversos índexs a màxims històrics. Aquesta situació va provocar que els inversors van començar a vendre i índexs com l'S&P 500 o l'Eurostoxx 50 van caure un 35% i 40%, 
respectivament, tot i que les notícies sobre l'aplanament de la corba de contagis han ajudat a recuperar part de la caiguda i tanquen el trimestre perdent un 20% i 25%. En RF, el crèdit 
va ser el més afectat, especialment HY, on els diferencials a Europa i els EUA van augmentar fins als 600 punts. Els bons del govern alemany i nord-americà van actuar com a actiu 
refugi i van situar els seus rendiments en el -0,47% i el 0,67%, respectivament.
Els bancs centrals es van veure obligats a treure tot un arsenal de mesures per fer front a la deterioració econòmica. La Fed va retallar els tipus fins a deixar-los en el rang del 0% i el 
0,25% i va anunciar un nou programa de compres d'actius per valor de 700.000 M de dòlars. El BCE, per la seva banda, va deixar invariables els seus tipus d'interès, però va anunciar 
el llançament d'un Programa de Compres d'Emergència per a Pandèmies (PEPP) per valor de 750.000 milions d'euros no subjectes als límits actuals del 33% per emissió i emissor.
Les diverses publicacions macro van reflectir el deteriorament de les dades, a mesura que l'activitat es paralitzaba en cada vegada més països. Els PMI s'han desplomat fins a mínims 
històrics i diverses cases d'anàlisis apunten a una contracció del PIB nord-americà proper al 20% per al 2Q 2020. Destaca també la dada rècord de subsidis d'atur a Amèrica del Nord, 
que vaporitza la dada més important registrada en la seva història (600.000 el 2008) i augmenta fins a gairebé set milions d'aturats nous.
La contracció de la demanda global va causar una caiguda en el preu del cru, que va ser alimentada per una guerra de preus entre l'Aràbia Saudita i Rússia. L'or negre va perdre un 
66% fins als 20 USD per barril, nivell que no s’havia vist des de l'any 2001.
L'or va acabar el trimestre pujant un 4%, després de caure un 12,5% a mitjans de març motivat per la falta de liquiditat en el sistema. Això també va afectar el dòlar nord-americà, que 
finalment es va revalorar un 1,6% enfront de l'euro fins a un valor d'1,10

Context del fons

El fons ha tancat el trimestre amb una rendibilitat del 0.06% positiva enfront el -0.07% del benchmark. L´objectiu del fons es aconseguir una rendibilitat predeterminada i no garantida. La 
cartera conté bons governamentals amb un venciment a 2020.
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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 països 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:
Beneficis distribuïts 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

0.00

10.0494
10.0557

0.06%

0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%

0.05%
0.00%
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5,061.25
1,265.32
3,585.65

995,531.00
995,531.00

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

0.00

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

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 renda variable inherent a les inversions 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: -0.25%
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: 2019
Rendibilitat neta any: 2018
Rendibilitat neta any: 2017
Rendibilitat neta any: 2016
Rendibilitat neta any: 2015

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

-

Res a destacar.

0.08
0.26%
0.36%

1.00
0.00%
0.00%

BBB

0.00

N/D
N/D

0.26%
-0.01

-13.62

0.06%
0.44%
0.31%

N/D

19,874.61

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 Rendibilitat Objectiu 2, FI

#
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 0.000% EUR -13.6 19,888.2 0.20% 0.29%

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

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

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# XS1794669025 BONS DEL PRINCIPAT D 0.000% 13/04/20 EUR 10,000 0.0 999.79 9,997,929.0 99.87% 99.76%

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

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

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

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

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

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

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

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

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

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

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

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

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

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

#

 Actius emesos o gestionats per societats vinculades a Crediinvest

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 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0

0

0

0

Cartera a 31 de març de 2020

Import compromès

0

0

0

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



Quart trimestre 2019

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 2, FI

Nº de registre AFA 0180
Fons de capitalització/distribució: Fons de distribució
Divisa de referència: EUR
Tipus de fons: Altres OIC
Fons obert/tancat: Fons obert als clients fins assolir un patrimoni màxim de 8.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 05/07/2018
Inversió mínima: 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
Delegacions efectives: N/A
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:

Distribució per venciments Distribució per rating

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

Context macro

El quart trimestre del 2019 ha donat fi a diverses de les incerteses que ens han acompanyat durant tot l'any. D'una banda, vam veure com la victòria de Boris Johnson en les eleccions 
de Regne Unit permetia ratificar l'acord de sortida pactat amb la Unió Europea. De l'altra, assistim a la consecució d'un primer acord comercial entre la Xina i EUA (Que va implicar més 
la no aplicació dels aranzels previstos per al 15 de desembre, i rebaixar el tipus als ja impostos al setembre). Les dues notícies van actuar com a catalitzadors per a la renda variable, 
on índexs com el Nasdaq o el MSCI EM es van revaloritzar un 12% i 9% respectivament. L'S & P 500 i l'Eurostoxx 50 van obtenir uns rendiments més mesurats (8.5% i 4.9%). En renda 
fixa, el Bo alemany a 10 anys va acabar en -0.18% mentre que el Tresor a el mateix termini ho va fer en 1.91%. A la perifèria europea destaca l'ampliació de el diferencial de crèdit 
d'Itàlia vs Alemanya de 20pb. A Espanya, la inestabilitat en el govern no es va traslladar a la prima de risc, que es mantenia en 65pb.

A nivell macro, vam veure com el PMI manufacturer europeu va continuar en terreny recessiu, tancant l'any en 46.3 punts, explicat en part per una forta caiguda en la producció 
industrial alemanya. En EUA l'ISM manufacturer corregia fins als 48.1 punts, encara que aquest últim era suportat pel de serveis, que encara que es va mantenir per sobre de 50, queia 
fins als 53.9 punts. Davant d'aquest context, els bancs centrals van mantenir el biaix acomodatici. Christine Lagarde, estrenant el seu càrrec com a nova presidenta de l'BCE, va 
mantenir sense canvis la política monetària (tipus depo -0.50%, represa de l'QE i condicions més favorables per a les TLTRO) i va reiterar el seu compromís amb les mesures d'estímul 
anunciades pel seu predecessor, Mario Draghi. La Fed va reduir els tipus a l'octubre fins al 1.5% -1.75% i va modificar el seu discurs indicant que no preveien més retallades a curt 
termini, llevat que les dades econòmiques mostrin signes d'un deteriorament més gran.

Quant les matèries primeres, la millora de l'sentiment inversor, juntament amb l'acord al desembre de l'OPEP per retallar la producció diària de petroli en 500.000 barrils diaris van 
impulsar el preu de l'cru WTI un 13% durant el trimestre, acumulant un rendiment anual de l' 26%.

Context del fons

Sense canvis en la posició de renda fixa que dona cobertura a la rendibilitat objectiu del fons.
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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 països 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:
Beneficis distribuïts 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

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

-44,897.81

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

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 renda variable inherent a les inversions 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: -0.25%
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: 2018
Rendibilitat neta any: 2017
Rendibilitat neta any: 2016
Rendibilitat neta any: 2015
Rendibilitat neta any: 2014

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

0.44%
0.31%

N/D
N/D

28,798.05

-

Res a destacar.

0.40
0.26%
0.40%

1.00
0.45%
0.45%

BBB+

0.00

N/D
N/D

0.26%
0.24

-6.29

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 Rendibilitat Objectiu 2, FI

#
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 0.000% EUR -6.3 28,804.3 0.29% 0.82%

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

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

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# XS1794669025 BONS DEL PRINCIPAT D 0.000% 13/04/20 EUR 10,000 0.0 998.05 9,980,546.6 99.76% 99.22%

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

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

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

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

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

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

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

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

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

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

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

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

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

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

#

 Actius emesos o gestionats per societats vinculades a Crediinvest

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 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0

0

0

0

Cartera a 31 de desembre de 2019

Import compromès

0

0

0

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



Tercer trimestre 2019

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 2, FI

Nº de registre AFA 0180
Fons de capitalització/distribució: Fons de distribució
Divisa de referència: EUR
Tipus de fons: Altres OIC
Fons obert/tancat: Fons obert als clients fins assolir un patrimoni màxim de 8.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 05/07/2018
Inversió mínima: 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
Delegacions efectives: N/A
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:

Distribució per venciments Distribució per rating

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

Context macro

A mesura que ens endinsem en l'últim trimestre d'un 2019 ple d'esdeveniments, podem observar com al mes de setembre hi va haver una reversió parcial de la variació extrema en els 
preus vista durant el mes d'agost. Més de la meitat dels actius van obtenir un rendiment positiu en les seves respectives divises, on els metalls preciosos (plata + 11%, or + 4.5%) i la 
renda fixa europea (Itàlia + 8.3%, Regne Unit + 6.5%) van liderar el rànquing de rendibilitat. Tant l'Eurostoxx 50 (+ 2.7%) com l'S&P 500 (+ 1.2%) van aconseguir modestos rendiments 
que els van situar a meitat de la taula.

En renda fixa destaquem la manca de liquiditat en el mercat de repos nord-americà que va obligar la Fed a intervenir després que el tipus intradiari arribés a un 5%. A nivell sobirà, el 
Bund alemany va perdre 24 pb fins al -0.57% mentre que, el Tresor nord-americà va caure 34pb fins al 1.67%. En crèdit, els rendiments van ser lleugerament negatius amb l'excepció 
dels bons HY nord-americans, que van pujar un 0.3%.

A nivell macro hi va haver un descens preocupant en els PMI tant d'Europa com dels Estats Units. Els seus índexs compostos van caure fins als 50.4 punts i 50.9 respectivament, just 
per sobre del nivell que diferencia l'expansió de la contracció. En tots dos, la caiguda ve de la mà del sector serveis, que perdia de mitjana 2 punts bàsics.

El BCE va rebaixar 10pb el tipus de facilitat de dipòsit fins al -0.50% i va anunciar l'inici d'un nou programa de compres de bons de 20.000 milions d'euros mensuals a partir de l'1 de 
novembre. Aquest nou QE durarà el temps necessari "per reafirmar l'impacte acomodatici de la seva política monetària". També va instaurar un sistema d'esglaonament en el qual part 
de les seves reserves no seran gravades amb aquest tipus negatiu. Amb aquestes mesures pretén impulsar el creixement del PIB, el qual s'espera que sigui del 1.1% el 2019 i 1.2% el 
2020. Les perspectives d'inflació a l'Eurozona es van situar en el 1.2%, 1% i 1.5% per a aquest i els propers 2 anys, molt per sota de l'objectiu del 2%.

Context del fons

Sense canvis en la posició de renda fixa que dona cobertura a la rendibilitat objectiu del fons.

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Menos de 1 año

1-3 años

3-5 años

5-10 años

Más de 10 años

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

AAA

AA

A

BBB

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 països 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:
Beneficis distribuïts 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

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

0.00

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

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 renda variable inherent a les inversions s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.

10,038,758.16
0.00

0.20%

10,045,007.83
0.00

5,246.33
1,311.57
2,089.77

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

10.0388
10.0450

0.06%

0.09%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%

0.05%
0.00%
0.50%
0.00%

0.09%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Alemanya

Andorra

Anglaterra

Espanya

Suïssa

Altres

100.0%

0%

0%

0%

0%

0%

EUR

USD

GBP

CHF

NOK

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



3. Liquiditat: Remuneració:

Compte corrent amb Crèdit Andorrà en divisa de referència: TOM NEXT -1%
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: 2018
Rendibilitat neta any: 2017
Rendibilitat neta any: 2016
Rendibilitat neta any: 2015
Rendibilitat neta any: 2014

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

0.39%
0.31%

N/D
N/D

82,538.92

-

Res a destacar.

0.41
0.26%
0.52%

1.00
0.00%
0.00%

BBB+

0.00

N/D
N/D

0.26%
0.47

0.00

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 Rendibilitat Objectiu 2, FI

#
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 0.000% EUR 0.0 82,538.9 0.82% 0.90%

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

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

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# XS1794669025 BONS DEL PRINCIPAT D 0.000% 13/04/20 EUR 10,000 0.0 996.64 9,966,398.2 99.22% 99.12%

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

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

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

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

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

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

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

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

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

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

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

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

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

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

#

 Actius emesos o gestionats per societats vinculades a Crediinvest

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 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0

0

0

0

Cartera a 30 de setembre de 2019

Import compromès

0

0

0

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



Segon trimestre 2019

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 2, FI

Nº de registre AFA 0180
Fons de capitalització/distribució: Fons de distribució
Divisa de referència: EUR
Tipus de fons: Altres OIC
Fons obert/tancat: Fons obert als clients fins assolir un patrimoni màxim de 8.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 05/07/2018
Inversió mínima: 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
Delegacions efectives: N/A
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:

Distribució per venciments Distribució per rating

Crèdit Andorrà Asset Management  Informe trimestral de fons

Context macro

Arribem a l'equador de l'any i, llevat d'un lleuger retrocés en el mes de maig, és difícil rebatre que el primer semestre ha estat en general positiu per a tots els mercats del món. En 
divisa local, més del 80% dels actius va aconseguir un rendiment positiu en el segon trimestre, sent els guanyadors les bosses de Grècia i Rússia, amb un 20% i 11% respectivament. A 
Europa, l'Eurostoxx 50 pujava un 3.6% gràcies al suport de l'índex alemany (+ 7.6%), mentre que als Estats Units l'S & P 500 el feia un 3.8%.
Al mercat de renda fixa va continuar el descens en les llencis dels bons europeus i americans. El bund alemany va caure 26pb fins al -0.33% mentre que la caiguda del treasury va ser 
de 40pb, situant la rendibilitat en el 2%. Pel que fa al crèdit, els retorns obtinguts van variar entre el 1.7% i el 4.9%, amb els Estats Units comportant millor que Europa, i el Investment 
Grade fent-ho millor que el High Yield.
Durant el trimestre vam veure un augment de les tensions comercials al maig, tot i que finalment Trump i Xi van acordar reprendre les converses després de la cimera del G-20 de finals 
de juny celebrada a Osaka. Al Regne Unit, Theresa May va renunciar al seu càrrec de Primera Ministra esgrimint com a argument les dificultats per consensuar una sortida de la Unió 
Europea a finals d'octubre. D'entre els possibles candidats a liderar el partit conservador, Boris Johnson es postula com el principal candidat en les votacions que tindran lloc el 22 de 
juliol.
A nivell macro va haver un deteriorament en els indicadors El PMI compost global va caure fins als 51.2 punts al maig, situant-se l'indicador manufacturer per sota dels 50 punts, llindar 
que separa l'expansió de la contracció. El PIB de l'eurozona va créixer a un ritme més moderat que el 1T (0.2%) alhora que el BCE estimava un creixement per 2019 del 1.2%, 
esmentant un entorn global més advers que deriva de les tensions proteccionistes. La inflació europea va continuar en nivells del 1.2%, després de dissipar els efectes estacionals 
ocasionats per la Setmana Santa d'abril.
Davant el risc d'un empitjorament de l'economia, i de forma preventiva, els bancs centrals d'Europa i els Estats Units van donar un gir de 180 graus a l'anunciar noves mesures 
expansives que es podrien implementar en els propers mesos, posant fi a l'enduriment progressiu de les seves polítiques monetàries.

Context del fons

Sense canvis en la posició de renda fixa que dona cobertura a la rendibilitat objectiu del fons.
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100.0%
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0.0%

AAA

AA

A-

BBB

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 països 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:
Beneficis distribuïts 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

0.00

10.0452
10.0388

-0.06%

0.08%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%

0.05%
0.00%
0.50%
0.00%

0.08%

5,078.43
1,269.58
1,583.46

1,000,000.00
1,000,000.00

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

0.00

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

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 renda variable inherent a les inversions s’ha decidit no cobrir en el darrer trimestre.

10,045,216.97
0.00

0.20%

10,038,758.16
0.00

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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100.0%

0%

0%

0%

0%

0%
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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: TOM NEXT -1%
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: 2018
Rendibilitat neta any: 2017
Rendibilitat neta any: 2016
Rendibilitat neta any: 2015
Rendibilitat neta any: 2014

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

-

Res a destacar.

0.06
0.27%
0.55%

1.00
0.00%
0.00%

A-

0.00

N/D
N/D

0.27%
0.72

0.00

0.08%
0.31%

N/D
N/D

90,154.26

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 Rendibilitat Objectiu 2, FI

#
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 0.000% EUR 0.0 90,154.3 0.90% 1.28%

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

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

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# XS1794669025 BONS DEL PRINCIPAT D 0.000% 13/04/20 EUR 10,000 0.0 995.02 9,950,189.3 99.12% 98.78%

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

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

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

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

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

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

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

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

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

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

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

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

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

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

#

 Actius emesos o gestionats per societats vinculades a Crediinvest

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 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0 0 00/01/00 0.00 0.00

0

0

0

0

Cartera a 28 de juny de 2019

Import compromès

0

0

0

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




