
2, DADES ECONÒMIQUES
 2,1,a) DADES GENERALS PERÍODE PERÍODE
 (participacions) ACTUAL ANTERIOR

Num de participacions 1.468.283,44 1.578.489,31
Num de partícips 1.299 1.271
Beneficis bruts distribuïts per participació     
Inversió mínima (Euros) 600

 2,1,b) DADES GENERALS Patrimoni final de període Valor liquidatiu
 (Patrimoni/VL) (milers d’EUR) final de període

Període de l’informe 22.748 15,4928
2021 28.869 18,2888
2020 21.257 15.0261
2019 20.238 14.2696

 2,1,b) DADES GENERALS Període Període Any 2021
 (Rotació/Rendibilitat) actual anterior actual

Índex de rotació de la cartera 0,49  0,16  0,49  0,34
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat) -0,26  -0,35  -0,26  -0,40
El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas, En el cas d’IIC que el seu valor liquidatiu no es
determini diàriament, les dades es refereixen a l’últim disponible,

Rendibilitat -15,29  -11,86  -3,89  5,03  0,99  21,71  5,30  21,68  8,23

El valor liquidatiu i, per tant, la seva rendibilitat no recullen l’efecte derivat del càrrec individual al partícip de la comissió de gestió sobre resultats,

 2.2 COMPORTAMENT   A) Individual Acumulat                            Trimestral                              Anual
 Rentabilidad (% sense anualitzar) any actual Darrer trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

2.2. COMPORTAMENT               RENDIBILITAT SEMESTRAL DELS DARRERS 5 ANYS 2,2, COMPORTAMENT             EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU DARRERS 5 ANYS

1, POLÍTICA D’INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ

Categoria
Tipus de Fons,- Fons inverteix majoritàriament altres fons i/ò societats
Vocació Inversora: Renda Variable Internacional
Perfil de Risc: 5 en una escala de l’1 al 7

Descripció general
Política d’inversió: El fons invertirà un mínim del 50% del patrimoni en IIC financeres 
que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al Grup de la Gestora, 
normalment al voltant del 60%. El fons podrà invertir un màxim del 30% en IIC no 
harmonitzades. Un mínim del 75% de l’exposició del fons serà en Renda Variable 
(RV) i la resta en Renda Fixa (RF), de països membres de l’OCDE i com a màxim el 
15% seran actius de països emergents. Normalment, l’exposició del fons en RV serà 
al voltant del 95%, i s’invertirà principalment en empreses d’elevada capitalització. 
Les emissions de RF seran d’emissors públics o privats, amb ràtings: un màxim del 
25% de les emissions seran de qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+). La 
resta seran de qualitat alta (A- o superior). No obstant això es podrà invertir en 
actius que tinguin una qualificació creditícia almenys igual a la que tingui el Regne 
d’Espanya a cada moment. La durada podrà ser a llarg, mitjà i curt termini. Dins de la 
RF s’inclouen dipòsits, fins a un 10% del patrimoni, així com instruments del mercat 

monetari no negociats que siguin líquids, fins a un 5%, amb la mateixa qualitat 
creditícia que la resta de RF. L’exposició a risc divisa serà superior al 30%, encara que 
normalment se situarà al voltant del 85%. El fons no invertirà en mercats de reduïda 
dimensió i limitat volum de contractació. Es podrà operar amb derivats negociats en 
mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d’inversió. Aquesta 
operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta i pel 
palanquejament que comporten. El grau màxim d’exposició al risc de mercat a través 
d’instruments financers derivats és l’import del patrimoni net.

Operativa en instruments derivats
La metodologia aplicada per calcular l’exposició total al risc de mercat és el mètode 
del compromís,
La IIC ha fet operacions en instruments derivats en el període amb la finalitat de cobertura de 
riscos i inversió, per tal de gestionar d’una manera més eficaç la cartera,
Una informació més detallada sobre la política d’inversió del fons es pot trobar en el seu fullet 
informatiu,

Divisa de denominació
EUR

Núm, de Registre CNMV: 3766
Data de Registre: 13/02/2007

Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, S,A,
Grup Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, S,A,
Dipositari: CACEIS BANK SPAIN, SA.
Grup Dipositari: CREDIT AGRICOLE SA
Auditor: DELOITTE, S,L,

El present informe, juntament amb els últims informes periòdics, es troben 
disponibles per mitjans telemàtics a www,gesiuris,com

L’Entitat Gestora atendrà les consultes dels clients, relacionades amb les IIC 
gestionades a:

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S,A,  -  Rb, Catalunya, 38, 9ª  -  08007 · Barcelona  
Tel: 932 157 270  ·  atencionalcliente@gesiuris,com
Així mateix compta amb un departament o servei d’atenció al client encarregat de 
resoldre les queixes i reclamacions, La CNMV també posa a la seva disposició l’Oficina 
d’Atenció a l’Inversor (902 149 200, correu electrònic: inversores@cnmv,es),

Catalana Occidente
Bolsa Mundial, FI

Ràting Dipositari: Aa3 (Moody’s)

Fons d’inversió

1r Semestre 
2022

     2,1,b) DADES GENERALS (Comissions)
  COMISSIÓ DE GESTIÓ    COMISSIÓ DE DIPOSITARI
  % efectivament cobrat Base de càlcul Sistema d’imputació % efectivament cobraT Base de càlcul
 Període  Acumulada    Període Acumulada 

 s/ patrimoni s/ resultats Total s/ patrimoni  s/ resultats  Total 

 0,99  0,99 0,99  0,99 Patrimoni  0,04 0,04 Patrimoni

Gestora Dipositari Comercialitzador

Grupo Gesiuris
Rambla de Catalunya, 38  9ª pl.
08007 Barcelona
www.gesiuris.com

CACEIS BANK SPAIN, SA.
Parque Empresarial La Finca
Paseo Club Deportivo 1 Edificio 4, Planta 2
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Avda. Alcalde Barnils, 63
08174 Sant Cugat del Vallés



3, INVERSIONS FINANCERES

2,4, Estat de variació                                              % sobre patrimoni mitjà  % variació
  Variació Variació Variació respecte fi
  del període del període acumulada període
  actual anterior anual anterior

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers d’EUR) 28.869 27.242 28.869  
(+/-) Subscripcions / Reemborsaments (net) -7,31 -0,07 -7,31 9.207,80
(-) Beneficis Bruts Distribuïts    
(+/-) Rendiments Nets -16,80 5,89 -16,80 -359,11
  (+) Rendiments de Gestió -15,75 7,00 -15,75 -304,25
 (+) Interessos -0,02 -0,02 -0,02 -9,69
 (+) Dividends 0,22 0,24 0,22 -16,11
 (+/-) Resultats en renda fixa (realitzats o no)    
 (+/-) Resultats en renda variable (realitzats o no) -1,53 1,32 -1,53 -205,73
 (+/-) Resultats en dipòsits (realitzats o no)    
 (+/-) Resultats en derivats (realitzats o no) -2,65 -0,46 -2,65 427,41
 (+/-) Resultats en IIC (realitzats o no) -12,05 5,86 -12,05 -286,75
 (+/-) Altres Resultats 0,27 0,06 0,27 312,28
 (+/-) Altres Rendiments    
  (-) Despeses repercutides -1,07 -1,15 -1,07 -15,80
 (-) Comissió de gestió -0,99 -1,01 -0,99 -10,70
 (-) Comissió de dipositari -0,04 -0,04 -0,04 -10,70
 (-) Despeses per serveis exteriors -0,01 -0,01 -0,01 8,52
 (-) Altres despeses de gestió corrent    49,51
 (-) Altres despeses repercutides -0,03 -0,09 -0,03 -75,84
  (+) Ingressos 0,02 0,04 0,02 -54,75
 (+) Comissions de descompte a favor de la IIC    
 (+) Comissions retrocedides 0,02 0,01 0,02 11,52
 (+) Altres ingressos  0,02  -97,91
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers d’EUR) 22.748 28.869 22.748  
El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas,

3,1, Inversions financeres a valor estimat de realització (en milers d’EUR)
i en percentatge sobre el patrimoni, a tancament del període,

Inversió i Emissor Divisa            Període actual        Període anterior
   Valor de mercat % Valor de mercat %

PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DIN FI EUR 502 2,21  

PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES EUR 217 0,96 252 0,87

PARTICIPACIONES|IURISFOND EUR 192 0,84 199 0,69

TOTAL IIC  911  4,01 451 1,56

TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR  911  4,01 451 1,56

PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE AMERICA USD 570 2,50  

PARTICIPACIONES|BAILLIE G W ASIA EX EUR 103 0,45 125 0,43

PARTICIPACIONES|FIDELITY SUST WATER& EUR 156 0,69 105 0,36

PARTICIPACIONES|FIDELITY SUST. CLIMA USD 383 1,68 490 1,70

PARTICIPACIONES|FIDELITY ASEAN FUND USD 238 1,05 272 0,94

PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY- EUR 112 0,49 138 0,48

PARTICIPACIONES|MATTHEWS ASIA FD USD 282 1,24 330 1,14

PARTICIPACIONES|EVLI EMERGING FRONTI EUR 113 0,50 138 0,48

PARTICIPACIONES|EVLI NORDIC IB EUR 390 1,71 523 1,81

PARTICIPACIONES|DWS INVEST LATIN AME EUR 214 0,94 207 0,72

PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORD EUR 100 0,44 124 0,43

PARTICIPACIONES|VERITAS ASIAN FUND A EUR 262 1,15 249 0,86

PARTICIPACIONES|FIRST TRUST CLOUD CO EUR 67 0,29 99 0,34

PARTICIPACIONES|FIRST TRUST INDXX IN EUR 74 0,33 87 0,30

PARTICIPACIONES|FIRST TRUST CYBERSEC EUR 175 0,77 214 0,74

PARTICIPACIONES|ISHARES S&P GROWTH E USD   2.875 9,96

PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EUR 1.513 6,65 1.703 5,90

PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL EUR 457 2,01 580 2,01

PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GLOBAL EUR 343 1,51 493 1,71

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY EMERG EUR 164 0,72 273 0,94

PARTICIPACIONES|JPMORGAN KOREA EQ USD 168 0,74 213 0,74

PARTICIPACIONES|ALLIANZ THEMATICA CL EUR 486 2,13 601 2,08

PARTICIPACIONES|JPMORGAN F EUROPE DY EUR 372 1,64 528 1,83

PARTICIPACIONES|BB ADAMANT ASIA PACI EUR 183 0,81 212 0,73

PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLB ARTIFICI EUR 274 1,21 416 1,44

PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 VALU USD 1.986 8,73 2.726 9,44

PARTICIPACIONES|ISHARES SMI ETF CH CHF 147 0,65 170 0,59

PARTICIPACIONES|BNY MELLON JAPAN SMA EUR 910 4,00 963 3,34

PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUROPE EUR 240 1,06 354 1,23

PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY USD 316 1,39  

PARTICIPACIONES|STATE STREET CANADA CAD 586 2,57 615 2,13

PARTICIPACIONES|JP MORGAN F.AFRICA E EUR 78 0,34 84 0,29

PARTICIPACIONES|JPMORGAN F.EMGNG MKT USD 397 1,75 511 1,77

PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLAND EQU EUR 171 0,75 258 0,89

PARTICIPACIONES|FIDELITY EMERGING EU EUR   231 0,80

PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW USD 293 1,29 480 1,66

PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL TECH EUR 1.157 5,09 1.383 4,79

PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM&M CHF 410 1,80 549 1,90

PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ET USD   395 1,37

PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT EUR 32 0,14 116 0,40

PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ EUR 422 1,86 450 1,56

PARTICIPACIONES|F. GL DEMOGRAPHICS USD 353 1,55 445 1,54

PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS USD 139 0,61 144 0,50

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 284 1,25 337 1,17

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 257 1,13 347 1,20

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 1.260 5,54 1.236 4,28

PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS EUR 319 1,40 360 1,25

PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. GBP 123 0,54 145 0,50

PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. USD 689 3,03 799 2,77

PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS USD 1.238 5,44 1.347 4,67

PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS USD   1.596 5,53

TOTAL IIC  19.006  83,56 27.036 93,64

TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR  19.006  83,56 27.036 93,64

TOTAL INVERSIONS FINANCERES  19.917 87,57 27.487 95,20

El període es refereix al final del trimestre o semestre, segons sigui el cas.

2,3, Distribució del patrimoni a tancament del període (Imports en milers d’EUR)

                              Fi període actual                 Fi període anterior
  Import %  s/patrim,  Import %  s/patrim,

(+) INVERSIONS FINANCERES 19.919 87,57 27.473 95,17
 Cartera Interior 911 4,00 451 1,56
 Cartera Exterior 19.008 83,56 27.022 93,61
 Interessos de la Cartera d’Inversió    
 Inversions dubtoses, moroses o en litigi    
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 2.540 11,17 1.258 4,36
(+/-) RESTA 288 1,27 137 0,47
TOTAL PATRIMONI 22.747 100,00% 28.868 100,00%  
El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas,
Les inversions financeres s’informen a valor estimat de realització,

 2.2 COMPORTAMENT                 Trimestral actual          Darrer any         Darrers 3 anys
 Rendibilitats extremes (i) % Data % Data % Data
Rendibilitat mínima (%) -3,21  13-06-2022  -3,21  13-06-2022  -8,38 12-03-2020
Rendibilitat màxima (%) 2,31  24-06-2022  2,55 16-03-2022  6,53 24-03-2020
(i) Només s’informa per les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s’hagi modificat la seva vocació
inversora, en cas contrari s’informa ‘N.A.’
Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius.   
La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diaria.   
Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s’informa si s’ha mantingut una política 
d’inversió homogènia en el  període.

 2.2 COMPORTAMENT Acumulat                            Trimestral                              Anual
 Despeses (% s/patrimoni mitjà) any actual Darrer trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Ràtio total de despeses 1,39  0,70  0,69  0,70  0,69  2,76  2,73  2,74  2,86

Inclou les despeses directes que ha tingut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari i despeses per serveis bancaris (excepte despeses de finançament), i resta de despeses de gestió corrent, en termes 
de percentatge sobre patrimoni mitjà del període. En el cas de fons / compartiments que inverteixen més d’un 10% del seu patrimoni en altres IIC s’inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d’aquestes inversions, que 
inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos de transacció per la compravenda de valors.   
      En el cas d’inversions en IIC que no calculen la seva ràtio de despeses, aquesta s’ha estimat per a incorporar-lo en la ràtio de despeses.
      Volcat de ràtio de despeses de la IPP al DFI.

Volatilitat (ii) de:
 Valor liquidatiu 15,71 16,36 15,07 9,28 8,67 8,90 22,76 9,09 7,87
 Ibex-35 22,45 19,79 24,95 18,01 16,21 16,19 34,16 12,41 12,89
 Lletra Tresor 1 any 0,68 0,85 0,44 0,33 0,21 0,23 0,44 0,87 0,59
 MSCI AC World Index (EUR) TR 18,31 20,46 16,03 12,76 9,15 11,13 27,50 10,42 8,82
VaR històric (iii) 8,55 8,55 7,91 7,62 7,62 7,62 8,16 7,00 5,95º
(ii) Volatilitat històrica: indica el risc d’un valor en un període, a major volatilitat major risc. De manera comparativa s’ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s’informa de la volatilitat pels períodes amb política d’inversió homogènia.
(iii) Var històric: Indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d’1 mes, si es repetís el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

 2.2 COMPORTAMENT   A) Individual Acumulat                            Trimestral                              Anual
 Mesures de risc (% sense anualitzar) any actual Darrer trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

 2.2.b) COMPORTAMENT  Patrimoni Núm de Rendibilitat
 Comparativa gestionat* partícips* semestral
 Vocació inversora (milers d’euros)  mitja**
Renda Fixa Euro 9.478 1.192 -1,73
Renda Fixa Internacional   
Renda Fixa Mixta Euro 6.648 168 -3,71
Renda Fixa Mixta Internacional 4.473 125 -0,99
Renda Variable Mixta Euro 6.783 101 -1,96
Renda Variable Mixta Internacional 2.717 114 -12,71
Renda Variable Euro 32.070 1.917 -5,62
Renda Variable Internacional 137.263 3.280 -12,61
IIC de Gestió Referenciada (1)   
Garantit de rendiment fix   
Garantit de Rendiment Variable   
De Garantia Parcial   
Retorn Absolut   
Global 66.026 1.889 -6,64
FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Variable   
FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Constante Deuda Publica   
FMM Corto Plazo Valor Liquidativo Baja Volatilidad   
FMM Estandar Valor Liquidativo Variable   
Renta Fija Euro Corto Plazo 6.404 104 -1,68
IIC Que Replica Un Indice
IIC Con Objetivo Concreto De Rentabilidad No Garantizado
Total fons  271.862  8.890  -9,03
* Mitjanes.
(1): inclou IIC que repliquen o reprodueixen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit.
** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període.



 3,3, Operativa en derivats, Resum de les posicions obertes Instrument Import nominal Objectiu
           a tancament del període (imports en milers d’EUR)                                                                                                                                           compromès                     de la inversió

DJ EURO STOXX 50 INDEX  C/ Fut. FUT. EUX EUROSTOXX (16/09/22)  527  inversió

S&P 500 INDEX  C/ Fut. FUT. CME MINI S&P 500 (16/09/22)  1.970  inversió

NASDAQ-100 SHARES INDEX  C/ Fut. FUT. CME MINI NASDAQ 100 (16/09/22)  463  inversió

NIKKEI 225 INDEX (USD)  C/ Fut. FUT. CME NIKKEI 225 (08/09/22)  508  inversió

Total subjacent renda variable   3.468 

EURO  C/ Fut. FUT. CME EUR/USD (19/09/22)  5.365  cobertura

Total subjacent tipus de canvi   5.365 

TOTAL OBLIGACIONS  8.833

4, FETS RELLEVANTS
   SÍ NO

 a. Suspensió temporal de subscripcions / reemborsaments  	

 b. Represa de subscripcions / reemborsaments  	

 c. Reemborsament de patrimoni significatiu  	

 d. Endeutament superior al 5% del patrimoni  	

 e. Substitució de la societat gestora  	

 f. Substitució de l’entitat dipositària  	

 g. Canvi de control de la societat gestora  	

 h. Canvi en elements essencials del fulletó informatiu  	

 i. Autorització del procés de fusió    	

 j. Altres fets rellevants    	

5, ANNEX EXPLICATIU DELS FETS RELLEVANTS

No aplicable.

6, OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS
   SÍ NO

a, Partícips significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%) 	

b, Modificacions d’escassa rellevància en el Reglament 	

c, Gestora i dipositari són del mateix grup (segons article 4 de la LMV) 	

d, S’han realitzat operacions d’adquisició i venda de valors en els quals el
    dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament 	

e, Adquirits valors / instr, financers emesos / avalats per alguna entitat del grup
    gestora / dipositari, o algun d’aquests ha estat col,locador / assegurador /
    director / assessor, o prestats valors a entitats vinculades 	

f, S’han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat 
   una entitat del grup de la gestora o dipositària, o una altra IIC gestionada per la
   mateixa gestora o una altra gestora del grup 	

g, S’han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen
    comissions o despeses satisfetes per la IIC 	

h, Altres informacions o operacions vinculades 	

7, ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES  
I ALTRES INFORMACIONS

A 30/06/2022 existia una participació equivalent a 312480,67 títols, que representava 
el 21,28 per cent del patrimoni de la IIC. La IIC pot realitzar operacions amb el dipositari 
que no requereixen d’aprovació prèvia.

3,2, DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE: 
        PERCENTATGE RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL

8, ADVERTÈNCIES A INSTÀNCIES DE LA CNMV

No aplicable.



9, ANNEX EXPLICATIU DE L’INFORME PERIÒDIC

1, SITUACIÓ DELS MERCATS I EVOLUCIÓ DEL FONS

a) Visió de la gestora / societat sobre la situació dels mercats,

Les Borses mundials, liderades per les caigudes de la renda variable nord-americana, 
van tenir el pitjor semestre dels últims cinquanta anys, canviant la tendència dels 
anys anteriors. El descens de l’índex més representatiu, el S&P500, va ser del -21% 
semestral, i el pitjor de la història per al cas de l’índex tecnològic Nasdaq (-29,5% ), 
després de tres anys consecutius de guanys de dos dígits. A Europa els resultats van 
ser els pitjors des de març de 2020. No s’intuïa desenllaç, després de l’inici alcista en 
les tres primeres sessions de l’any i que van servir per a aconseguir nous màxims 
històrics en els índexs nord-americans. No obstant això, la tendència es va revertir 
durant la segona setmana de l’any i la volatilitat i intensitat de les caigudes de la r. 
variable va ser protagonista en els mercats al llarg del semestre. Els principals índexs, 
Dow Jones, Sp500 i Nasdaq100 van experimentar les majors caigudes des de l’inici de 
la pandèmia al març de 2020, fins a registrar el pitjor començament anual de la 
història. Amb caigudes superiors al -10% des de les quotes màximes, alguns índexs 
van entrar en el que s’entén “correcció tècnica” i que auguraven caigudes superiors 
en els mesos següents. Els índexs de Volatilitat així ho vaticinaven, amb registres del 
37% als EUA (màxims des d’octubre 2020) i del 32,68% a Europa. Les preocupacions 
entorn de la inflació i els missatges més agressius dels Bancs Centrals van passar a 
condicionar les actuacions dels inversors al que es va sumar l’augment de la tensió 
geopolítica (conflicte entre Rússia i Ucraïna, amb l’OTAN intensificant la seva 
vigilància), així com una certa deterioració que van començar a mostrar algunes xifres 
econòmiques de rellevància. En aquest sentit, durant el mes tant el Banc Mundial com 
l’FMI van revisar a la baixa les previsions econòmiques per al present any, quedant en 
el +4,1% segons el primer i en el +4,4% per al segon. Tots dos Organismes van 
assenyalar un creixement més feble tant als EUA com a la Xina, unit a la persistent 
inflació amb els problemes de subministraments mundials, com les raons principals 
per a aquest descens d’expectatives. Les xifres d’inflació van seguir amb l’escalada 
iniciada l’any passat i trencant sèries històriques de consideració. Als EUA la taxa 
general va aconseguir ja el +7%, mentre que a Europa al desembre es va disparar al 
5% marcant nou rècord enfront del 4,9% de novembre. En aquest context no és 
d’estranyar que tant la FED com el BCE van canviar els seus discursos a un to més 
agressiu que a l’utilitzat fins al moment, encara que va ser la primera la més 
contundent. En la seva reunió mensual, la Fed va mantenir els tipus sense canvis i va 
anticipar que finalitzaria el tapering a principis de març obrint les portes a una pujada 
de tipus donada la fortalesa del mercat laboral (que ja va aconseguir el seu objectiu 
amb la taxa d’atur del 3,9%) i l’elevat nivell d’inflació que estava generant els 
desequilibris d’oferta i demanda relacionats amb la pandèmia i la reobertura de 
l’economia. Si bé l’any va començar amb l’assignació, per part del mercat, d’un 70% 
de probabilitats d’augment de tipus el mes de març, en finalitzar gener les 
probabilitats ja eren del 100% i la qüestió a discutir era de si aquest augmento 
seriosa de 0,25 pb o del 0,50 pb. Com és habitual, més vacil·lant va estar el BCE; si 
bé el vicepresident L. de Guindos va dubtar del “caràcter transitori” atribuït 
anteriorment, la seva presidenta C. Lagarde va voler desmarcar-se de la quantia 
d’actuacions a la qual es pot veure obligada la FED, encara que sí que va reconèixer 
que aquestes podrien arribar abans de finalitzar el present any. A més de l’anterior, 
la resta de protagonisme va recaure en l’inici de publicació de resultats empresarials 
als EUA, corresponents al quart trimestre de l’any i que ja donava el còmput anual 
anterior. El 77% de les empreses publicades en l’SP500 van millorar les previsions per 
al present any i totes elles ignoren els riscos associats a una pujada de tipus 
d’interès, que era més que evident. Els títols del sector financer van ser castigats, a 
pesar que moltes entitats van publicar bones xifres globals i també va estar penalitzat 
el sector tecnològic, per l’augment de les Tiris de la corba de tipus d’interès. Icones 
com Netflix i Facebook, exponents del sector, van sofrir sessions amb forts descensos. 
Pel costat positiu cal assenyalar que Apple es convertia en la primera companyia a 
aconseguir la capitalització històrica de 3 bilions de usd$. A nivell de xifres, les va 
haver de tot tipus. El PIB del quart trimestre als EUA va accelerar el seu creixement 
fins al +6,9% (vs. el 5,5% previst), sent aquest el seu ritme més ràpid en quatre 
dècades. Les vendes de cases i permisos de construcció van aconseguir quotes 
màximes des de l’inici de la pandèmia, no obstant això, van sorprendre negativament, 
per exemple, l’índex ISM (amb la seva lectura més baixa en un any: 58,7 pts.) i les 
vendes minoristes amb un -1,9% vs. el -0,1% previst. A Europa, el PIB alemany va ser 
del -0,7% al desembre, a pesar que es van conèixer repunts significatius punt en 
l’índex ZEW (51,7 pts. vs. 29,9 anterior) i el repunt de la confiança empresarial, amb 
un indicador IFO a 95,7 pts. enfront dels 94,7 ptos esperats. Poques novetats en les 
àrees emergents que també van viure la inestabilitat de la renda variable 
desenvolupada, encara que en menor quantia. A inicis de febrer, la renda variable 
mundial va recuperar bona part de les caigudes del mes anterior, a la calor de la 
temporada de publicació de resultats empresarials. Al febrer, amb la continuïtat de la 
publicació de resultats empresarials, el protagonisme va ser per al sector tecnològic 
que va recollir amb alces la majoria de resultats publicats: Amazon, Google, AMD, 
Qualcom, tots van batre expectatives i les seves accions van reaccionar a l’alça. En 
canvi, Meta Plataforms, l’antiga Facebook, malgrat haver superat també les 
previsions, va llançar un “profit warning” per al primer trimestre del present i la 
companyia va perdre un terç de la seva valoració en quatre sessions. Amb una pèrdua 
en una sessió de 230.000 mill. usd$ de valoració, va registrar la major pèrdua de 
capitalització borsària en un dia per una empresa en la borsa nord-americana. Tot 
aquest escenari optimista i de recuperació post Covid continuava xocant amb unes 
xifres d’inflació que no donaven treva. Als EUA, amb un +0,6% al gener (major pujada 
mensual des de 1982), la taxa interanual es va situar ja en el +7,5% interanual, si bé 
la rebaixa en la subjacent 6% vs 6,5% va ser l’única cosa positiva. A Europa, els preus 
de producció van augmentar un 25% en el mes. La translació d’aquestes dades i 
preocupacions als mercats de renda fixa va ser una constant en el mes, alhora que els 
màxims dirigents de política monetària ja no van poder amagar més l’evidència i van 
començar a canviar els seus discursos. El més radical va ser el BCE que, després de la 
seva reunió mensual, ja no va descartar els primers moviments a l’alça de tipus 
d’interès per a l’últim trimestre del present any. Als EUA, amb les xifres comentades, 
un increment de 50 pb al març ja semblava indiscutible, i fins i tot va haver-hi qui va 
parlar de la necessitat d’un primer moviment de 100 pb. Tots els trams de la corba de 

tipus d’interès van tenir desplaçaments a l’alça. El T-noti nord-americà ja es va situar 
en nivells clarament pre-covid per sobre del 2%, i després del retorn en positiu del 
Bund alemany, els tipus d’interès es van situar en nivells de 2015 per al 2 anys i de 
2019 per al 10 anys. El BCE va confirmar que tenia intenció de suspendre el Programa 
de Compres “PEPP” a la fi del mes de març, alhora que va informar que ja ho estava 
executant a menor ritme. En el mateix sentit es va pronunciar el Banc d’Anglaterra, 
que a més va tornar a pujar els tipus d’interès per segon més consecutiu al 0,5%, 
després que la inflació se situés en el 5,4% (major xifra dels últims 30 anys). El Deute 
Públic dels EUA va superar els 30 bilions de usd$ a la fi de l’any passat, després d’un 
augment de 7 bilions en els últims 2 anys. D’aquests, 23’5 bilions es troben en mans 
de bonistes (8 bilions en mans d’estrangers), d’aquí la transcendència de tot el que 
succeïa en els mercats de tipus d’interès. Durant la segona quinzena, ja va venir tot 
condicionat pels desgraciats esdeveniments, coneguts per tots, en la relatiu a la 
invasió militar d’Ucraïna per part de Rússia. A pesar que el president Biden va avisar 
amb dies d’antelació de l’alta probabilitat d’invasió, la comunitat inversora va 
continuar confiant que els intents diplomàtics negociadors per part dels màxims 
dirigents europeus detindrien el fatal desenllaç. A més de la desgràcia social, les 
repercussions econòmiques del conflicte tornaven a apuntar en la mateixa direcció, 
en agreujar la problemàtica de la inflació. Després dels primers dies de conflicte ja 
assistim a alces desorbitades de la majoria de matèries primeres, tant industrials com 
agrícoles, preocupades pels problemes de proveïment i subministrament, per la qual 
cosa no calia esperar cap bona notícia en matèria d’inflació. De nou, els Bancs 
Centrals es trobaven en la cruïlla d’haver d’elevar els tipus d’interès en un moment 
que no semblava el més idoni, pel menor dinamisme econòmic que implicarà el 
conflicte militar. Les principals Borses mundials van aconseguir finalitzar el mes de 
març amb avanços, si bé no van evitar les pèrdues trimestrals per primera vegada des 
de l’any 2020. I aquest avanç mensual es va produir després de moments de 
volatilitat extrema durant la primera quinzena de març. La majoria d’índexs van sofrir 
inflades pèrdues que en molts casos van ser superiors al -20% des de les quotes 
màximes aconseguides en les primeres sessions de l’any. Els esdeveniments entorn 
del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna van passar a centrar l’atenció i marcar el pas 
en els mercats financers en l’últim mes del trimestre. Qualsevol notícia sobre aquest 
tema, passava a ser interpretada en clau inflacionista, repercutint sobre els mercats 
de tipus d’interès i renda variable. No existia gran preocupació per l’impacte sobre el 
creixement econòmic de manera directa, però si per la transcendència en matèria de 
preus d’energia, aliments (productes agrícoles), etc. i que influirà en les decisions 
que hauran de prendre els Bancs Centrals en el futur. En el mes, tal com s’esperava, 
la FED inicio la primera pujada de tipus d’interès des de l’any 2018, de 25 pb. Algunes 
veus van sol·licitar increments més agressius però la institució va preferir esperar a 
l’evolució dels esdeveniments. Els mercats de deute europeus van reaccionar amb 
augments de rendiments en tots els terminis. Tots els indicadors d’inflació van 
continuar registrant quotes màximes, en el que s’havia convertit el principal motiu de 
preocupació per als inversors. Als EUA, l’IPC es va accelerar al febrer per sisè mes 
consecutiu fins a nivells màxims des de 1982. El component subjacent (ex energia i 
aliments frescos) va repuntar al 6,4% front el 6% anterior. A Europa, l’indicador clau 
que més segueix el BCE (expectatives d’inflació a llarg termini) es va disparar al nivell 
més alt des de finals de 2013 (2,23%). Els canvis de missatge dels Bancs Centrals, 
provocats per unes xifres d’inflació que van seguir la seva escalada alcista, van ser 
els fets més destacats del mes d’abril en el qual els mercats de tipus d’interès (alces 
de rendiments) van tornar a centrar l’atenció dels inversors en renda variable. A això 
se li va unir unes xifres de creixement més moderat i una rebaixa per part del FMI de 
les previsions de creixement mundial fins al 3,6%. El circulo viciós que el conflicte 
militar està generant sobre els preus de l’energia, al qual es va unir una nova ronda 
de confinaments a la Xina que segueix amb la seva política de “tolerància 0” enfront 
del Covid19, va tornar a generar incertesa en la cadena de subministraments i fan 
preveure que difícilment hi haurà notícies positives en matèria d’inflació en el curt/
mitjà termini. Als EUA la taxa d’inflació va aconseguir el 8,5% al març (+0,6% 
mensual) i en la zona euro va ser de +7,5%, versus el 5,9% de febrer., amb un 
increment del 44,7% interanual dels components energètics. En el primer cas es 
tracta de la major xifra des de 1981 i per al segon, rècord de tota la sèrie històrica. En 
tots dos, suposa més que triplicar els objectius de les autoritats monetàries, que ja 
no van poder seguir amb el seu pronòstic anterior de “transitòria” i es van veure 
obligats a endurir els seus missatges i previsions. Als EUA, a més de l’ajust de tipus 
d’interès, la FED va comunicar la seva intenció de començar amb la reducció de la 
grandària del seu Balanç al maig, amb un import d’uns 500 mil mil usd$ mensuals i 
1,2 bilions en 2023 (la grandària actual és de 9 bilions usd$). Encara que previsible, 
gens menyspreable les xifres, atès que això suposaria un “quantitative tightening” al 
doble de ritme del “quantitative easing” que es va dur a terme entre 2017 i 2019. 
L’inici de la temporada de publicació de resultats del 1r trim. de l’any, es va veure 
eclipsada pels fets assenyalats anteriorment. El 80% de les companyies publicades 
als EUA van superar les seves previsions, per sobre de la mitjana històrica del 66%. 
Així i tot, va haver-hi certes alertes en les seves guies futures (inflació, conflicte 
militar Rússia-Ucraïna) i va haver-hi sessions amb caigudes importants en algunes 
icones del creixement econòmic: Amazon, Netflix… . A la fi de mes es va conèixer que 
el PIB anualitzat del primer trimestre de l’any als EUA va ser de -1,4%, amb el que les 
preocupacions per un escenari de “estagflació” van tornar a planejar sobre els 
mercats. En la zona euro, l’índex compost d’indicadors líders (CLI) va experimentar al 
març el seu primer descens dels últims dos anys (100,43 pts. front els 100,60 pts. de 
febrer). L’enfortiment del USD$ fins a màxims dels dos últims anys (1,056 eur/usd$) 
contra tots els encreuaments, a causa d’un major repunt de tipus als EUA i les 
compres refugi pel conflicte bèl·lic (feblesa del euro) unit als confinaments de la Xina, 
també van condicionar la mala evolució de la renda variable emergent que va perdre 
un -5,75% (índex Msci emerging mkts usd$) a l’abril. Entrat maig, nombrosos països 
van continuar amb els moviments d’alces dels tipus d’interès. Al moviment més 
representatiu dels EUA (+50 pb en el mes), li van seguir +25pb a Anglaterra, +100 pb 
al Brasil, +50 pb a Austràlia i Nova Zelanda per citar exemples. I en la zona euro, si bé 
encara no es va produir cap moviment, el canvi de discurs per part de tots els 
membres del BCE va ser un aspecte destacable preparant per a imminents moviments 
ja el mes de juny. Els mercats monetaris van passar a descomptar fins a +75pb abans 
de finals d’any i a la fi de mes fins i tot no es va descartar 115 pb a la fi de desembre. 



El PIB dels EUA del primer trimestre es va rebaixar en una dècima, fins al -1,5% (vs. el 
-1,4% anterior) i en laeurozona l’expansió del 1r trim. va ser del +0,3% i per al conjunt 
de la Unió Europea el creixement estimat entre gener i març es va situar en el +0,4% 
una dècima menys que entre octubre i desembre. Al Japó en el 1r trim. de l’any va 
haver-hi una contracció del -0,2% (quan en l’últim trim. de l’any anterior havia crescut 
un +0,9%). Per tant, l’alentiment del creixement econòmic mundial és inqüestionable, 
com també el va ratificar l’índex més representatiu de l’OCDE (CLI: índex compost 
d’indicadors líders). En paraules de l’agència Fitch “La recuperació mundial en 2021 
que va seguir al xoc del Covid19 de 2020 s’ha desaccelerat bruscament afectada pels 
preus més alts de les matèries primeres l’augment de la inflació general l’augment 
dels costos d’endeutament la desacceleració del creixement del PIB real i la guerra a 
Ucraïna”. En pla microeconòmic, amb el 95% publicat de les companyies del SP500 
els seus resultats del 1r trim. 2022 van superar les expectatives en un 77% (ràtio per 
sobre de la mitjana històrica). No obstant això, aquestes en conjunt van descendir un 
-0,5% els dies posteriors a les publicacions en clara mostra que el mercat no atén en 
aquests moments aquesta qüestió i va seguir centrat en la inflació/tipus d’interès. 
Les majors caigudes en els índexs nord-americans (es va acumular un descens 
consecutiu de 5 setmanes, alguna cosa que no havia ocorregut des de 2011) es va 
donar en el sector tecnològic encara que dins d’aquest també fa falta discernir entre 
companyies ja que les icones del creixement dels últims anys (Netflix, l’antiga 
Facebook, Amazon, Nvidia…) van sofrir forts descensos mentre que unes altres com 
IBM HPackard ho van fer de manera més lleu. A Europa amb el 41,5% de les empreses 
del Stoxx600 publicats, el ràtio va ser del 67,9% de superació d’expectatives. Els 
inflats descensos del mes de juny ( MSCI wold$ -8,77%), van ser reflex del temor dels 
inversors per un futur econòmic incert després que els EUA revisés a la baixa el PIB 
del 1r trim. -1,6% i, segons les estimacions de la FED d’Atlanta, en el 2n trim. se 
situarà en el -1% el que abocarà al concepte de “recessió tècnica”. En el seu informe 
de ”Perspectives econòmiques mundials” el Bc. Mundial va advertir sobre un major 
risc d’estagflació alhora que retallava la seva previsió anterior de creixement global 
fins al 2,9% per al present any ( vs. el 4,1% anterior). Si bé des de mitjan maig, el 
mercat havia començat a especular que en el segon semestre de l’any les autoritats 
podrien prendre’s un respir i pausar el ritme d’alces de tipus d’interès, les xifres 
d’inflació(8,6%) i del mercat laboral (taxa d’atur en 3,6%) van provocar que aquesta 
possibilitat comencés a descartar-se independentment de l’estat en què es trobés el 
cicle econòmic. Les projeccions del Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC) segons el 
diagrama de punts de la FED va reflectir pujades de, almenys, 175 pbs en el que resta 
d’any (fins al 3,4%) que suposa 150 pb per sobre de les projeccions que manejava el 
mercat al març. A més, la FED també va reiterar que seguirà amb la reducció del seu 
Balanç en 47.500 mill $ mensuals, mesura que va entrar en vigor l’1 de juny i que 
augmentarà a 95.000 milions$ al setembre pròxim. Durant el mes també van pujar 
tipus d’interès: el Canadà(50pb), Austràlia(50pb) Suïssa (50pb) i el Regne Unit(25 
pb), seguint el moviment històric de la Fed que els va augmentar en 75 pb ( major 
augment mensual dels últims 28 anys). A pesar que era una mica ja descomptat pels 
mercats i fins i tot va anar inicialment ben rebut pels mercats en transmetre 
determinació per part de les autoritats per a afrontar la situació, ràpidament els 
temors van assenyalar al fet que aquesta política monetària acabi abocant a la 
recessió com començaven a apuntar la feblesa dels principals indicadors econòmics. 
La secretària del tresor, J.Yellen, va reconèixer l’error de les autoritats en la percepció 
inicial de la inflació a les quals atribuïen caràcter “transitori” i en una trobada amb C. 
Lagarde i altres banquers centrals van afirmar que difícilment tornarem a les èpoques 
“pre-pandèmia” caracteritzats per taxes d’inflació baixes. A Europa no van ser millor 
les coses i Alemanya (+7%), el Regne Unit (9,1%), Espanya (10,2%) també van 
aconseguir xifres rècord dels últims 40 anys. Els mercats de renda fixa no van 
romandre aliens a aquests esdeveniments i també van tenir fortes oscil·lacions en el 
mes. Les corbes de tipus d’interès van tenir un moviment generalitzat d’aplanament 
(bear flattening) atès que els trams curts van repuntar més que els llargs. Els 
rendiments dels primers es van situar en nivells no vists des de 2007 i els dels segons 
des de 2011. Va haver-hi moment de màxima tensió en els mercats europeus, amb les 
primes de risc a l’alça (nivells de 2020) dels països perifèrics aconseguint 217 pb en 
el cas italià (BTP a 10 anys va tocar el +4,0%) i l’espanyola en 119 (Bono 10 anys 
espanyol a nivells del 3%). Això va obligar a una reunió extraordinària de BCE que va 
decidir aplicar flexibilitat en la reinversió dels venciments de la seva cartera de deute 
corresponent al Programa antipandèmia(PEPP), accelerant el disseny d’un nou 
instrument “anti fragmentació” dirigit a calmar les tensions de les primes de risc. De 
les poques notícies positives que va haver-hi en el mes van venir des del continent 
asiàtic, on la Xina va decidir flexibilitzar i aixecar les mesures de confinament de la 
seva política “covid 0” que va permetre generar un cert optimisme i tancaments 
mensuals lluny de la zona de mínims.

b) Decisions generals d’inversió adoptades.

La volatilitat que ha tingut la renda variable mundial durant el primer semestre de 
l’any, ha afectat a totes les zones geogràfiques en proporcions similars i no hi ha 
hagut canvis significatius en la distribució geogràfica del Fons. La r. variable dels 
EUA ja venia estant, des de feia temps, alguna cosa infraponderada respecte al 
benchmark. El motiu no era un altre que l’excés de valoració que pensàvem que tenia, 
com finalment s’ha corregit a mesura que han canviat les condicions generals dels 
mercats. El sector tecnològic nord-americà, motor de les alces dels índexs durant els 
últims anys tenia poc pes en la composició dels Fons de la cartera. Durant l’any passat 
i segons comentem, ja havíem fet un gir feia un component més “value” en detriment 
del segment “growth” (de creixement). Cap canvi respecte la renda variable europea 
que es troba alineada amb el pes que li correspon en l’índex de referència. Finalment, 
l’exposició a r.v. emergent (limitada el 15% s/el patrimoni de la IIC) sempre ha estat 
fins a dita percentatge. La zona asiàtica és la que presenta millors perspectives, en 
tots els sentits, i a pesar que, especialment la Xina, genera moltes incerteses a la 
comunitat inversora no hem reduït la històrica exposició que mantenim. Sí que es 
va reduir l’exposició a la r. variable llatinoamericana una vegada va tornar la pressió 
sobre les seves divises.

c) Índex de referència.

L’índex de referència s’utilitza a mers efectes informatius o comparatius. En aquest 
sentit l’índex de referència o benchmark establert per la Gestora és MSCI ACWI Total 
Return (EUR). En el període aquest ha obtingut una rendibilitat del -13,18% amb 

una volatilitat del 18,13%, enfront d’un rendiment de la IIC del -15,29% amb una 
volatilitat del 15,71%.

d) Evolució del Patrimoni, partícips, rendibilitat i despeses de la IIC. 

A tancament del semestre, el patrimoni del Fons d’Inversió se situava en 22.747.754,24 
euros, la qual cosa suposa un -21,20% comparat amb els 28.868.617,61 d’euros a 
tancament del semestre anterior.

En relació al nombre d’inversors, té 1299 partícips, 28 més dels que hi havia a 
31/12/2021.

La rendibilitat neta de despeses de CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI durant 
el semestre ha estat del -15,29% amb una volatilitat del 15,71%. 

El ràtio de despeses trimestral ha estat de 0,70% (directe 0,52% + indirecte 0,18%), 
sent el de l’any del 1,39%.

No té comissió sobre resultats.

e) Rendiment del fons en comparació amb la resta de fons de la gestora. 

No existeixen en la Gestora altres IIC amb característiques similars a la present: en ser 
aquesta Fons de Fons i amb el mateix univers d’inversió, per la qual cosa entenem que 
no procedeix una anàlisi comparativa de rendibilitat. La rendibilitat de la IIC ha estat 
d’acord amb els rendiments i índexs del mercat.

2. INFORMACION SOBRE LES INVERSIONS. 

a) Inversions concretes realitzades durant el període. 

En la part final del semestre, donada la caiguda des de la zona de màxims que 
portava la renda variable de petita capitalització estatunidenca decidim invertir en 
ella a través d’un Fons especialitzat en aquest segment de la Gestora Threadneedle. 
Existeix evidència històrica encara que som conscients que no pot repetir-se aquesta 
vegada, que les companyies de baixa i petita capitalització solen fer-ho millor en 
èpoques d’inflació com el que estem vivint. Una altra inversió va ser en el Fons 
nacional Acàcia Renda Dinàmica FI, que pretén treure rendiment de les etapes de 
volatilitat com l’actual i que ens va permetre obtenir una mica de rendiment en 
saldos de liquiditat que no destinem a la inversió en renda variable i que no estaven 
retribuïts en els comptes corrents del Dipositari de la IIC.

b) Operativa de préstec de valors. 

N/A

c) Operativa en derivats i adquisició temporal d’actius. 

L’operativa en productes derivats ha estat centrada en la reducció de volatilitat del 
Fons i a aprofitar la mateixa per a obtenir rendibilitat addicional per als partícips 
del Fons. Es van utilitzar en el període productes de futur sobre nombrosos índexs 
borsaris, i sobre els quals venim operant tradicionalment. En mercat europeu es 
van utilitzar futurs sobre índex alemany Dax30 i sobre el eurostoxx50 tots dos 
del mercat euro. A nivell nord-americà futurs mini de l’indexi S&P500, Nasdaq 
100, Dow Jones industriales30 i Mini Russel 200. aquests han estat utilitzats amb 
finalitat de cobertura ( reducció d’exposició a r. variable) com d’inversió segons les 
circumstàncies de cada moment. També amb finalitat de cobertura es van realitzar 
operacions de VTA de CALL strike 100 i 90 amb venciments juliol’22 del IShares 
Allcountries ETF que cotitza en mercat americà. En matèria de divises també es 
van comprar productes de futur de la cotització €/usd del mercat CME, per a cobrir 
l’exposició al tipus de canvi del Fons, si bé aquest parell de cotització ha continuat 
amb la seva caiguda ( alça del usd$ contra els seus parells) i no ha servit per a cobrir 
el risc que intuíem. La mitjana de l’import compromès en derivats (en inversió directa 
i indirecta) en el període ha estat del 62,37%.

El resultat obtingut amb l’operativa de derivats i operacions a termini ha estat de 
-672221,2e.

d) Altra informació sobre inversions. 

La present IIC és “Fons de Fons”, per la qual cosa inverteix per política d’inversió més 
del 10% del seu patrimoni en altres IIC (a tancament del semestre l’exposició en IIC 
era del 87,57%). No hi ha hagut un canvi significatiu en la composició de la cartera 
del Fons, excepte les dues adquisicions assenyalades anteriorment. Han continuat 
predominant Gestores internacionals de reconegut prestigi: Allianz, DWS, Baillie 
Gifford, Fidelity, JPMorgan, Schroder ... entre altres. Entre les dues incorporacions la 
primera va ser la incorporació en el període d’un Fons d’una Gestora nacional, “Acàcia 
Renda Dinàmica FI”, que amb una estratègia prudent i conservadora pretén obtenir un 
plus de rendibilitat al mercat de tipus d’interès de curt termini. Amb aquesta mateixa 
idea es va adquirir una participació d’aproximadament el 2% del patrimoni del Fons. 
L’altra va ser la inversió en el Threadneedle American Small Companies que tal com 
assenyala el seu nom aborda exposició en companyies nord-americanes de baixa i 
petita capitalització. Com assenyalem en l’informe del primer trimestre creiem oportú 
tornar a assenyalar l’impacte directe del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna sobre 
les inversions i, per tant, sobre els partícips del Fons. El conflicte bèl·lic entre Rússia 
i Ucraïna va tenir afectació específica en la cartera del Fons, encara que de manera 
bastant limitada. Després de l’enfonsament del mercat rus, els dos dies següents a 
l’inici de la invasió i la posterior suspensió de cotització del mercat soviètic, dos Fons 
que tenim en cartera tenien exposició directa a aquest: el Schorder Emerging Europe i 
el Fidelity Emerging Europe, M. East & Africa. En aquest últim l’exposició a Rússia era 
reduïda i la Gestora va seguir donant valoració i contrapartida als inversors i optem 
per vendre tota la posició que teníem, davant l’elevada incertesa futura. En el cas 
del Fons de la Gestora Schroder, si bé van ser suspeses les operacions del Fons, la 
Gestora ha va continuar aportant-nos una valoració de la resta de la cartera d’aquest, 
una vegada va seguir amb la pràctica unànime del mercat de valorar la renda variable 
russa a “0”. El pes d’aquesta posició sobre el patrimoni del Fons era de 0,14% a la 
fi del període.

En el període, la IIC no té incompliments pendents de regularitzar.



10, INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

No aplica en aquest informe

Catalana Occidente
Bolsa Mundial, FI

11, INFORMACIÓ SOBRE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT  DE VALORS, REUTILITZACIÓ DE LES GARANTIES I SWAPS
      DE RENDIMENT TOTAL (REGLAMENT UE 2015/2365)

A final del període no tenia operacions de recompra en cartera.

3. EVOLUCIÓ DE L’OBJECTIU CONCRET DE RENDIBILITAT. 

N/A

4. RISC ASSUMIT PEL FONS. 

El risc mitjà en Renda Variable assumit per la IIC ha estat del 94,62% del patrimoni.

La volatilitat de la IIC en el període ha estat del 15,71%.

5. EXERCICI DRETS POLÍTICS. 

La política seguida per Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Societat) en relació 
a l’exercici dels drets polítics inherents als valors que integren les IIC gestionades 
per la Societat és: “Exercir el dret d’assistència i vot en les juntes generals dels 
valors integrats en les IIC, sempre que l’emissor sigui una societat espanyola i que la 
participació de les IIC gestionades per la SGIIC en la societat tingués una antiguitat 
superior a 12 mesos i sempre que aquesta participació representi, almenys, l’un per 
cent del capital de la societat participada.”

En ser Fons de Fons, la IIC no ha participat en cap Junta d’accionistes de les empreses 
que formen part de la cartera, així com tampoc ha delegat el vot a favor de cap altra 
Gestora.

6. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS CNMV. 

N/A

7. ENTITATS BENEFICIÀRIES DEL FONS SOLIDARI I IMPORT CEDIT A AQUESTES. 

N/A

8. COSTOS DERIVATS DEL SERVEI D’ANÀLISI. 

N/A

9. COMPARTIMENTS DE PROPÒSIT ESPECIAL (SIDE POCKETS). 

N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACION PREVISIBLE DEL FONS. 

Més que evident és la deterioració de xifres econòmiques hagut, a nivell mundial 
, en el tram final del semestre i que deixa moltes incògnites per al segon. Existeix 
molt debat sobre la probabilitat, o no, d’una recessió en la primera economia del 
món i que pugui acabar arrossegant a la resta del món desenvolupat. A més a 
Europa se li afegeix la incertesa i inestabilitat que genera el conflicte militar entre 
Rússia i Ucraïna amb dosis molt elevades d’incògnites sobre la primera economia 
europea molt dependent aquesta de les fonts d’energia russes. Ningú dubte, a 
hores d’ara, sobre una probabilitat major d’aparició d’una recessió en el continent 
europeu però el que no sabem és la intensitat, afectació, ni durada d’aquesta. 
Com aspectes positius assenyalar que en els últims compassos del segon 
trimestre, va haver-hi una caiguda generalitzada del preu de les matèries primeres 
i una recuperació significativa dels tipus d’interès a llarg termini. És evident que 
els mercats (actius financers) deuen ara equilibrar-se i trobar-se en un punt mitjà 
entre: un refredament econòmic que ja hauria de permetre una clara relaxació de 
les taxes d’inflació (hi ha commodities que ja acumulen descensos de més del 
-30% des de les seves quotes màximes de febrer) i, per tant, menys pressió en 
matèria de tipus d’interès i menys penalització per al creixement econòmic. Hem 
de mantenir la nostra política inversora en aquells sectors i països que presenten 
millors valoracions i que s’han situat en nivells que feia temps que no vèiem i que 
poden continuar sent atractius.


