
Primer trimestre 2021

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 3, FI

Nº de registre AFA 0185

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 15.000.000 Eur

Benchmark: Euribor 12M EUR

Data inici activitats: 14/11/2018

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 l'any ha comportat una nova administració nord-americana, on els demòcrates van prendre el control tant de Congrés com del Senat després d'una ajustada 

votació. El nou govern va llançar un paquet d'estímuls fiscals per valor de 1.900 milions de dòlars per tal d'impulsar l'economia a nivells previs a virus, la campanya de vacunació ha anat 

vent en popa especialment als EUA i al Regne Unit, ambdues superant àmpliament el 50% de la població vacunada. Gràcies precisament a l'avanç en les vacunes i a la millora en les 

perspectives de reobertura de les economies, els mercats borsaris van acabar en positiu, amb l'S&P 500 pujant un 5.8% i l'Eurostoxx50 un 10.32%.

El bo a 10 anys americà va augmentar considerablement la seva rendibilitat fins l'1.74% impulsat principalment per una inflació que augmenta considerablement per les mesures fiscals 

que s'estan prenent en ambdós costats de l'Atlàntic. El Bund alemany va acabar el trimestre amb una Tir del -0.29% després de l'acceleració de compres del programa PEPP per part 

del BCE vista a finals de març. El crèdit també va augmentar les seves diferencials, quedant-se en els 50 punts per als bons de grau d'inversió, i entre 250 i 300 per als d'alt rendiment a 

Europa i EUA.

Els Bancs Centrals van seguir cauts pel que fa a una possible retirada d'estímuls i descartant un tapering a curt termini, arribant a allargar aquesta situació fins 2023 segons les 

estimacions de la Fed.

Les dades macroeconòmiques van millorar respecte al trimestre anterior. A Europa, el PMI manufacturer va escalar fins als 62 punts, compensant la lleu però creixent de l'indicador de 

serveis, que es quedava en 49.6, just per sota del llindar que separa la contracció i l'expansió, i deixant una dada composta de 53. Als EUA, les dades van ser més homogenis, amb les 

dades publicant-se conjuntament al voltant dels 60 punts.

El cru va registrar la pujada més forta després del temporal de fred que va afectar EUA, situant el preu del barril de Brent i el del West Texas en els 63 i 59 USD/Barril (+ 21.5% tots 

dos). L'or però va caure un 9.6% com a resultat de l'escenari de Risk On viscut en els mercats.

El dòlar nord-americà es va enfortir enfront de la majoria de les divises avançades i emergents. El tipus de canvi enfront de l'euro va acabar en nivells de 1,17 EUR/USD.

Context del fons

El fons ha tancat amb una rendibilitat del -0.24% enfront del -0.12% del benchmark. L´objectiu del fons es aconseguir una rendibilitat predeterminada i no garantida. El contingut de la 

cartera son bons governamentals amb un venciment a 2021.

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:

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

13,507,313.24

0.00

10,147.56

1,691.29

230.92

1,336,509.00

1,336,224.00

-285.00

10.1326

10.1086

El risc de crèdit assumit a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir durant el darrer trimestre.
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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: -0.50%

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: 2020

Rendibilitat neta any: 2019

Rendibilitat neta any: 2018

Rendibilitat neta any: 2017

Rendibilitat neta any: 2016

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

-16.76

-0.24%

-0.55%

N/D

N/D

N/D

-0.25

0.96%

-0.81%

1.00

0.96%

0.02

22,199.61

Res a destacar.

-
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0.02%
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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 3, 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 -16.8 22,216.4 0.16% 0.30%

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

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

# POSICIONS EN RENDA FIXA

# IT0005330961 OBL 0.05 Italia 21 0.050% 15/04/21 EUR 13,490,000 3,094.6 100.01 13,488,524.3 99.91% 99.78%

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

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

# POSICIONS EN RENDA VARIABLE

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

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

# POSICIONS EN PRODUCTES ESTRUCTURATS

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

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

# POSICIONS EN ACCIONS PREFERENTS

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

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

# POSICIONS EN ORGANISMES D'INVERSIÓ

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

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

#

 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 2021

Import compromès

0

0

0

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



Quart trimestre 2020

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 3, FI
Nº de registre AFA 0185
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 15.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 14/11/2018
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

L'últim trimestre del 2020 va començar amb caigudes motivades per una nova onada de contagis de Covid-19 a Europa i EUA. No obstant això, la victòria del partit demòcrata a les 
eleccions nord-americanes, la qual va ser interpretada com a positiva pels mercats, l'aprovació de diverses vacunes per part de les diferents agències de salut i la seva posterior 
distribució i inici de campanyes de vacunació, i l'acord entre Europa i el Regne Unit que resolia la incertesa respecte a un Brexit dur van donar un fort impuls als mercats, on 
l'Eurostoxx50 i l'S&P500 van pujar al voltant d'un 11.5% recolzats per la recuperació dels sectors financer, energètic i de consum cíclic després de les perspectives de reobertura de 
les diferents economies gràcies a les vacunes.
El bo alemany a 10 anys va acabar amb una rendibilitat del -0.57% mentre que el seu homòleg nord-americà ho feia en el 0.91% augmentant la pendent en la corba de tipus. El 
crèdit per la seva banda va reduir els seus diferencials fins als 50 punts en els bons de grau d'inversió i, 240 i 290 per als d'alt rendiment a Europa i EUA respectivament.
Els bancs centrals van mantenir sense canvis els tipus d'interès. No obstant això, el BCE va incrementar el Programa de compres d'Emergència Pandèmica (PEPP) mentre que la 
Fed va adoptar un enfocament pacient en lloc de preventiu en matèria d'inflació.
Els PMI europeus van caure lleugerament respecte al trimestre anterior, principalment pel retrocés de l'índex de serveis fins als 46 punts, i que la pujada de l’índex manufacturer 
(55) no aconseguia compensar, deixant a l'índex compost (49) per sota de el nivell que separa l'expansió de la contracció. Per contra, als EUA van pujar tant el PMI manufacturer 
(57) com el de serveis (55) resultant en una dada compost de 55 punts. El PIB d'Europa i dels EUA per al tercer trimestre va llançar una dada de l'12.5% i 33.4% respectivament.
El cru va ser un dels principals beneficiats de l'anunci de les vacunes, recuperant un 25% des de setembre en el cas del Brent i arribant als 50 dòlars per barril. L'or va pujar un 0,7% 
addicional, mentre que la plata el feia un 13.7%.
L'euro va continuar enfortint davant el dòlar fins a arribar a 1.22 EUR / USD, un nivell no vist des del 2018.

Context del fons

El fons ha tancat amb una rendibilitat del -0.54% enfront del -0.31% del benchmark. L´objectiu del fons es aconseguir una rendibilitat predeterminada i no garantida. El contingut de 
la cartera son bons governamentals amb un venciment a 2021.
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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

-0.18%

-29,586.45

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.

13,595,652.61
0.00

El risc de crèdit assumit a les inversions de renda fixa s’ha decidit no cobrir durant 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: -0.50%
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.

-

1.48%

0.44%
120.32%

BBB-

0.00

0.29

40,175.99

-0.37
1.47%

-1.14%
1.00

1.47%

-29.02

-0.55%
1.31%

N/D
N/D

N/D

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 3, 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

CA01EUR CA01EUR Cash Account 0.000% EUR -29.0 40,205.0 0.30% 0.40%

# 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

# IT0005330961 OBL 0.05 Italia 21 0.050% 15/04/21 EUR 13,490,000 1,426.8 100.16 13,510,157.2 99.78% 99.69%

# 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 2020

Import compromès

0

0

0

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



Tercer trimestre 2020

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 3, FI

Nº de registre AFA 0185
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 15.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 14/11/2018
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

Després del fort rebot viscut en el trimestre anterior, i gairebé havent finalitzat un estiu protagonitzat per la reactivació de l'activitat i el suport de les mesures econòmiques imposades 
pels diversos governs i bancs centrals, les males notícies sobre nous repunts en contagis per Covid -10 i la falta d'acord respecte a noves mesures d'estímuls fiscals als EUA, entre 
altres assumptes, van donar la volta al mercat. Les borses van començar a tenir rendiments dispars, com l'Eurostoxx50 i l'S&P500 que mentre el primer queia un 1,25% arrossegat pels 
sectors financer i de telecomunicacions, el segon pujava un 8.5%. La mateixa divergència es va veure en la renda fixa, la TIR del bo nord-americà a 10 anys va pujar fins al 0.68% al 
mateix temps que el seu homòleg alemany queia fins al -0.52%. El crèdit va seguir estrenyent els seus diferencials situant-se el high yield en 350 i 410 punts per a Europa i EUA, i el de 
grau d'inversió en els 60 punts per a les dues regions.
El BCE va mantenir el rumb fixat al juny pel que fa a política monetària es refereix. La presidenta Lagarde va indicar que segueix sense haver-hi risc de deflació a l'eurozona i que faran 
ús de la totalitat del PEPP abans de 2021 en cas que fos necessari. La Fed va adquirir un to lleugerament més dovish canviant a l'agost la seva política d'inflació, passant d'un objectiu 
fix de el 2% a una inflació mitjana del 2% a llarg termini i també va deixar la porta oberta a nous estímuls en cas necessari.
Els PMI europeus van millorar lleugerament respecte a el trimestre anterior. L'índex manufacturer va recuperar fins als 53.7 punts i el de serveis va retrocedir 3 punts fins als 48, deixant 
a l'índex compost en 50.4. Als EUA la recuperació va ser més accentuada. El PMI compost pujava fins als 54.3 punts després d'una forta expansió de les dades de serveis (54.6) i 
manufacturer (53.2).
L'empitjorament del sentiment inversor al setembre va fer que les divises refugi es revaloritzessin. No obstant això, l'euro va aconseguir apreciar davant el dòlar un 4% en el trimestre 
fins als 1,17 EUR/USD. Aquesta fugida a actius refugi va impulsar un 5.9% el preu de l'or superant de nou els seus màxims històrics. També va afectar a les matèries primeres, com el 
petroli, les pujades registrades al juliol i agost de les quals es van esvair al mes de setembre. Tot i així, el preu del cru WTI va augmentar un 2.4% fins als 40 dòlars per barril.

Context del fons

El fons ha tancat amb una rendibilitat del 0,37% negativa enfront el -0.18% del benchmark. L´objectiu del fons es aconseguir una rendibilitat predeterminada i no garantida. El contingut 
de la cartera son bons governamentals amb un venciment a 2021.
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0.0%

0.0%
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0.0%

0.0%

0.0%

100.0%
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A
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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

13,595,652.61
0.00

10,438.02
1,739.72
2,755.04

1,340,348.00
1,339,426.00

-922.00

10.1589
10.1504

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

0.05%
0.00%
0.50%
0.00%

0.11%
0.11%
0.32%
0.33%
0.32%
0.33%

0.35%

-0.08%

-9,364.49

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.

13,616,425.61
0.00

0.3%

0.0%

0.0%

99.7%

0.0%

0.0%

Andorra

Anglaterra

Espanya

Itàlia

Luxemburg

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: -0.50%
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

-15.12

-0.37%
1.31%

N/D
N/D

N/D

-0.06
1.49%

-1.30%
1.00

1.49%
0.53

54,107.74

Res a destacar.

-

1.48%

0.55%
119.55%

BBB

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 3, 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 -15.1 54,122.9 0.40% 0.11%

# 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

# IT0005330961 OBL 0.05 Italia 21 0.050% 15/04/21 EUR 13,520,000 3,103.0 100.22 13,546,776.3 99.69% 99.97%

# 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 2020

Import compromès

0

0

0

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



Segon trimestre 2020

Dades identificatives de l’OIC

Creditfund Rendibilitat Objectiu 3, FI

Nº de registre AFA 0185
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 15.000.000 Eur
Benchmark: Euribor 12M EUR
Data inici activitats: 14/11/2018
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

Les fortes mesures de confinament imposades pels governs de tot el món van aconseguir aplanar la corba de contagis, el que va derivar en una tornada a la normalitat que al costat 
d'una injecció de liquiditat sense precedents per part dels BBCC, grans estímuls fiscals i les notícies positives respecte a el desenvolupament d'una vacuna contra la COVID-19 va fer 
que les caigudes esdevingudes durant el primer trimestre es revertissin en la seva majoria. La borsa va tenir el seu millor comportament en més d'una dècada, on índexs com 
l'Eurostoxx50 i l'S&P500 van pujar un 16% i 20% respectivament liderats pel sector tecnològic, que ha demostrat ser l'únic sector que ho fa bé tant en caigudes com en pujades. Les 
TIR dels bons governamentals a 10 anys van caure gràcies a les ganes inversor per comprar actius refugi. El Treasury va tancar el trimestre en 0,65% mentre que el Bund ho feia en -
0,46%. Els diferencials de crèdit es van estrènyer notablement des de les ampliacions vistes al març. El bo d'alt rendiment europeu i nord-americà va tancar en 500 i 600 punts, mentre 
que el de grau d'inversió ho va fer en 150 punts.
Els bancs centrals, tot i mantenir sense canvis els tipus d'interès, van treure tota una bateria de mesures. La Fed va expandir el seu balanç un 75% fins als 7 bilions de dòlars, 
començant a comprar per primer cop bons corporatius de grau d'inversió i "fallen angels", així com adquirir directament ETF d'alt rendiment. El BCE va implantar també la compra de 
bons corporatius i va anunciar un pla de recuperació econòmica (PEPP) per un import de 750,000 milions d'euros repartits entre transferències directes i préstecs reemborsables.
L'FMI va actualitzar a la baixa la seva previsió de creixement econòmic, calculant una caiguda de l'4,9% de l'PIB mundial, el nivell més baix des de la Gran Depressió. EUA perdrà un 
8% i l'Eurozona un 10,2% sent Espanya i Itàlia els més afectats amb caigudes de l'12,8%. No obstant això, els PMI europeus han recuperat el terreny perdut (48,5 punts per a l'índex 
compost de l'Eurozona) i fins i tot França ha tornat a la zona d'expansió (51,7). En EUA l'ISM manufacturer i de serveis ha arribat als 52,6 i 57,1 punts.
L'or continua imparable gràcies al seu caràcter d'actiu refugi i acumula un 17% en l'any, el seu nivell més alt des 2012. El cru ha començat la recuperació a mesura que l'activitat 
econòmica es normalitza, arribant als 41 dòlars per barril en el Brent, tot i que continua un 38% inferior a com estava al començament d'any. El dòlar es va depreciar un 1,8% d'acord la 
demanda per la moneda decreixia a favor d'altres actius de risc.

Context del fons

El fons ha tancat amb una rendibilitat del 0,30% negativa enfront el -0.10% del benchmark. L´objectiu del fons es aconseguir una rendibilitat predeterminada i no garantida. El contingut 
de la cartera son bons governamentals amb un venciment a 2021.
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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

13,616,425.61
120,661.56

10,336.43
1,722.75
2,534.31

1,341,784.00
1,340,348.00

-1,436.00

10.2247
10.1589

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

0.05%
0.00%
0.50%
0.00%

0.11%
0.11%
0.21%
0.22%
0.21%
0.22%

0.35%

-0.64%

-14,622.74

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.

13,719,403.91
0.00

4.0%
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11.6%

34.9%
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Altres

100.0%
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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: -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

-8.35

-0.29%
1.31%

N/D
N/D

N/D

0.01
1.74%

-0.51%
1.00

1.74%
0.74

15,293.68

Res a destacar.

-

1.48%

1.24%
118.45%

BBB-

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 3, 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 -8.4 15,302.0 0.11% 0.06%

# 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

# IT0005330961 OBL 0.05 Italia 21 0.050% 15/04/21 EUR 13,585,000 1,410.5 100.19 13,609,944.4 99.97% 100.02%

# 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 juny de 2020

Import compromès

0

0

0

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




