
2. DADES ECONÒMIQUES
 2.1.a) DADES GENERALS PERÍODE PERÍODE
 (participacions) ACTUAL ANTERIOR

Num de participacions 621.491,72 627.916,32
Num de partícips 368 383
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 7.450 11,9870
2020 6.639 11,1646
2019 6.221 10,6342
2018 4.836 8,9614

 2.1.b) DADES GENERALS Període Període Any 2020
 (Rotació/Rendibilitat) actual anterior actual

Índex de rotació de la cartera 0,31  0,84  1,14 0,57
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat) -0,19  -0,37  -0,28 -0,33
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 7,37  0,83  -4,34  4,66  6,36  4,99  18,67  -11,33  3,01

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 2020 2019 2018 2016

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, 
encara que normalment el percentatge serà superior al 85%. Podrà invertir un 
màxim del 30% en IIC no harmonitzades. Un mínim del 75% de l’exposició serà 
en Renda Variable d’emissors de països emergents relacionats amb l’índex de 
referència. Normalment l’exposició del fons en RV serà al voltant del 95%, i s’invertirà 
principalment en empreses sense límit de capitalització. Ocasionalment podrà invertir 
en mercats considerats davantera, amb un límit del 15%.
Conjunturalment podrà invertir directament en accions fins a un màxim del 10%. 
L’exposició a risc divisa serà superior al 30%, encara que normalment se situarà 
al voltant del 95%. La resta d’exposició serà en Renda Fixa. Les emissions seran 
d’emissors públics o privats, com a mínim amb qualitat creditícia mitjana (ràting igual
o superior a BBB- o equivalents segons S&P), encara que podrà invertir en qualsevol 
cas en emissions amb ràting igualo superior a la del Regne d’Espanya a cada moment. 

La durada podrà ser a llarg, mitjà i curt termini, segons la conjuntura o visió del 
mercat del gestor. Dins de la RF s’inclouen dipòsits 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. Es podrà operar amb derivats negociats en mercats 
organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura, d’inversió i d’aconseguir 
l’objectiu concret de rendibilitat. 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

     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     

 1,01  1,01 2,00  2,00 Patrimoni  0,04 0,07 Patrimoni

Núm. de Registre CNMV: 4879
Data de Registre: 19/06/2015

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
Emergentes, FI

Ràting Dipositari: Aa3 (Moody’s)

Fons d’inversió

2n Semestre 
2021

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) 7.803  6.639 6.639  
(+/-) Subscripcions / Reemborsaments (net) -0,98 5,43 4,41
(-) Beneficis Bruts Distribuïts   
(+/-) Rendiments Nets -3,74 10,31 6,48
  (+) Rendiments de Gestió -2,69 11,49 8,71
 (+) Interessos -0,01 -0,01 -0,02
 (+) Dividends 0,15 0,16 0,31
 (+/-) Resultats en renda fixa (realitzats o no)   
 (+/-) Resultats en renda variable (realitzats o no) -0,11 1,72 1,59
 (+/-) Resultats en dipòsits (realitzats o no)   
 (+/-) Resultats en derivats (realitzats o no) 0,33 -0,06 0,27
 (+/-) Resultats en IIC (realitzats o no) -3,26 9,71 6,37
 (+/-) Altres Resultats 0,20 -0,02 0,18
 (+/-) Altres Rendiments   
  (-) Despeses repercutides -1,05 -1,19 -2,24
 (-) Comissió de gestió -1,01 -0,99 -2,00
 (-) Comissió de dipositari -0,04 -0,04 -0,07
 (-) Despeses per serveis exteriors -0,03 -0,04 -0,07
 (-) Altres despeses de gestió corrent -0,01 -0,01 -0,02
 (-) Altres despeses repercutides 0,04 -0,11 -0,07
  (+) Ingressos 0,01  0,01
 (+) Comissions de descompte a favor de la IIC   
 (+) Comissions retrocedides 0,01  0,01
 (+) Altres ingressos    68,42
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers d’EUR) 7.450 7.803  7.450  
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|FIDELITY ASEAN FUND USD 218 2,93  

PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY- EUR 210 2,82  

PARTICIPACIONES|MATTHEWS ASIA FD USD 27 0,36  

PARTICIPACIONES|MATTHEWS ASIA-CH USD 37 0,50  

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA EUR 210 2,82 613 7,85

PARTICIPACIONES|EVLI EMERGING FRONTI EUR 176 2,36 159 2,04

PARTICIPACIONES|DWS INVEST LATIN AME EUR 188 2,53 278 3,56

PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORD EUR 532 7,14 577 7,39

PARTICIPACIONES|VERITAS ASIAN FUND A EUR 307 4,12 242 3,10

PARTICIPACIONES|FIDELITY ASIAN SMALL EUR 408 5,47 397 5,09

PARTICIPACIONES|HSBC HANG SENG TECH EUR 16 0,22 81 1,03

PARTICIPACIONES|KRANESHARES SSE STAR USD 53 0,71 51 0,66

PARTICIPACIONES|ISHARES ASIA PACIFIC EUR 347 4,66 358 4,59

PARTICIPACIONES|ALLIANZ CHINA A-SHAR USD 93 1,24 146 1,87

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY EMERG USD 313 4,21 322 4,12

PARTICIPACIONES|JPMORGAN KOREA EQ USD 83 1,11 87 1,11

PARTICIPACIONES|BB ADAMANT EMERGING EUR 122 1,64 164 2,10

PARTICIPACIONES|KRANESHARES CSI CHIN USD 74 0,99 77 0,98

PARTICIPACIONES|XTRACKERS ESG MSCI E EUR   39 0,50

PARTICIPACIONES|T.ROWE PRICE FRONT EUR 336 4,51 291 3,73

PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY USD 419 5,63 432 5,54

PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A USD 70 0,94 140 1,79

PARTICIPACIONES|JP MORGAN F.AFRICA E EUR 84 1,12 80 1,03

PARTICIPACIONES|JPMORGAN F.EMGNG MKT USD 590 7,91 587 7,52

PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMER EUR   235 3,01

PARTICIPACIONES|KIM INV VIETNAM GROW USD 346 4,64 531 6,80

PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM EUR   235 3,02

PARTICIPACIONES|J O HAMBRO CAPITAL M EUR 124 1,67 127 1,62

PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI E EUR   79 1,01

PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR EUR 120 1,61 104 1,34

PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN USD 415 5,57 404 5,18

PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EMERGI USD   52 0,67

PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT EUR 312 4,19 295 3,78

PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS USD 141 1,89 183 2,34

PARTICIPACIONES|FF INDONESIA USD 148 1,99  

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. USD 263 3,53 284 3,64

PARTICIPACIONES|ISHARES MSC EM MKT USD   52 0,67

TOTAL IIC  6.782  91,03  7.702  98,68

TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR  6.782  91,03  7.702  98,68

TOTAL INVERSIONS FINANCERES  6.782  91,03  7.702  98,68

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

 2.2 COMPORTAMENT                 Trimestral actual          Darrer any         Darrers 3 anys
 Rendibilitats extremes (i) % Data % Data % Data
Rendibilitat mínima (%) -2,86  26-11-2021  -2,86  26-11-2021 -8,78 12-03-2020
Rendibilitat màxima (%) 1,43  07-12-2021  2,37  01-02-2021 5,26 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 2020 2019 2018 2016
Ràtio total de despeses 3,13  0,79  0,80  0,78  0,75  2,96  2,89  2,82  3,55

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 12,61 10,80 13,01 8,92 16,56 24,85 11,49 13,46 15,84
 Ibex-35 16,19 18,01 16,21 13,98 16,53 34,16 12,41 13,67 25,83
 Lletra Tresor 1 any 0,23 0,33 0,21 0,15 0,20 0,44 0,87 0,39 0,70
 MSCI EMERGING MKTS (EUR) NTR 14,80 13,87 15,40 10,02 18,75 23,47 11,85 14,89 17,92
VaR històric (iii) 8,34 8,34 8,39 8,06 8,11 8,67 7,73 7,88 9,67
(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 2020 2019 2018 2016

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 6.782 91,03 7.698 98,65
 Cartera Interior    
 Cartera Exterior 6.782 91,03 7.698 98,65
 Interessos de la Cartera d’Inversió    
 Inversions dubtoses, moroses o en litigi    
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 724 9,72 99 1,27
(+/-) RESTA -56 -0,75 6 0,08
TOTAL PATRIMONI 7.450 100,00% 7.803 100,00%  
El període es refereix al trimestre o semestre, segons sigui el cas.
Les inversions financeres s’informen a valor estimat de realització.

 2.2.b) COMPORTAMENT  Patrimoni Núm de Rendibilitat
 Comparativa gestionat* partícips* semestral
 Vocació inversora (milers d’euros)  mitja**
Renda Fixa Euro 9.514 1.300 -0,54
Renda Fixa Internacional   
Renda Fixa Mixta Euro 6.654 176 0,54
Renda Fixa Mixta Internacional 4.237 123 -0,40
Renda Variable Mixta Euro 7.136 100 -1,14
Renda Variable Mixta Internacional 3.452 114 5,57
Renda Variable Euro 34.276 1.993 1,86
Renda Variable Internacional 93.641 3.189 1,23
IIC de Gestió Referenciada (1)   
Garantit de rendiment fix   
Garantit de Rendiment Variable   
De Garantia Parcial   
Retorn Absolut   
Global 69.177 1.978 -2,19
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 6.606 104 -0,41
IIC Que Replica Un Indice
IIC Con Objetivo Concreto De Rentabilidad No Garantizado
Total fons  234.693  9.077  0,14
* 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

MSCI EM (USD)  C/ Fut. FUT. MINI MSCI EMERG MKT (18/03/21)  860  inversió

Total subjacent renda variable  860

EURO  C/ Fut. FUT. CME EUR/USD (14/03/22)  2.115  cobertura

DOLAR USA  C/ Compromiso  110  inversió

Total subjacent renda variable   2.225

TOTAL OBLIGACIONS   3.085

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 2021.12.31 existia una participació de 3.857.515,87 títols, que representava el 51,78 
per cent de el 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.

Des d’inicis de juliol la renda variable emergent va tenir una evolució 
negativa, amb tota l’atenció centrada en la renda variable xinesa i les 
mesures reguladores que les autoritats van iniciar sobre les grans 
companyies dels principals sectors de l’economia (va començar pel 
tecnològic, va continuar amb l’educació i va seguir amb l’immobiliari i 
assegurador). Tot això no va fer més que afegir-se a la mala evolució que 
ja anaven registrant aquestes des dels màxims anuals del mes de febrer i 
icones de la nova economia xinesa van sofrir inflades pèrdues. A més, 
l’avanç més acusat de la variant DELTA del Covid19 va ser més acusada en 
la zona asiàtica i ràpidament van sorgir dubtes sobre la recuperació 
econòmica de la zona on el procés de vacunació anava a un ritme més lent. 
Indonèsia, Vietnam i també al Japó, van tornar als confinaments domiciliaris 
i alguns processos productius es van veure alterats, quan es pensava que 
el pitjor havia quedat enrere. Per si no fos prou, Washington va incloure a 
10 noves companyies en la seva “llista negra” amb el que no es veia cap 
avanç en les relacions entre l’administració de J. Biden i la Xina. En alguns 
moments fins i tot va circular el rumor, després negat per les autoritats de 
Pequín, que les companyies xineses deixarien de cotitzar als EUA. Sí que el 
Regulador nord-americà, la SEC, va anunciar que elevaria els requisits per 
a les OPV inicials de les empreses xineses. L’índex Nasdaq Golden Dragon 
la Xina que inclou 98 de les signatures més grans de la Xina que cotitzen 
als EUA va registrar la seva major caiguda en dos dies (-15,5%), des de 
2008. A tot aquest còctel negatiu, s’afegien les preocupacions inflacionistes 
i que nombrosos indicadors anunciaven per l’escassetat de 
subministraments en molts materials. L’índex MSCI Àsia Pacífic va acabar 
el mes de juliol, en el seu nivell més baix des de desembre de l’any 
anterior, en clar contrast amb els successius màxims anuals i fins i tot 
històrics que marcaven el S&P500 nord-americà i el Dax alemany. Ja el mes 
d’agost es van anar coneixent dades econòmiques que reflectien l’impacte 
de la variant DELTA en la zona. El PMI manufacturer de la Xina es va reduir 
a 50,4 ptos (massa prop del nivell 50 ptos. que marca expansió), i el de 
serveis a 53,3 ptes. També es va conèixer que el ritme d’expansió del crèdit 
al juliol, l’havia fet al menor ritme des de febrer de 2020 (màxim exponent 
de la pandèmia). La producció industrial va créixer un +6,4% al juliol per 
sota del 7,8% previst i el 8,3% del mes anterior, en el que era el seu cinquè 
mes consecutiu de menor ritme. Les vendes minoristes van pujar un 8,5% 
interanual enfront del 12,1% anterior i sobre una previsió del 11,5%. La 
taxa de desocupació urbana augment al 5,1%, enfront del 5,0% previst. 
Deixant de costat el cas particular de la Xina, la categoria emergent també 
es va veure pressionada pels esdeveniments succeïts en el món 
desenvolupat i les perspectives que la FED nord-americana podia iniciar el 
tapering, amb major anticipació de l’esperat. Les implicacions sobre el 
usd$ que va encadenar la seva major ratxa d’apreciacions diàries 
consecutives fins al 1,1700 va ser un llast amb el qual, va haver de bregar 
la categoria en els mesos següents. No sols va corregir la part asiàtica en 
el període, els actius de Llatinoamèrica també van descendir, especialment 
la renda variable brasilera, pel descens d’alguns commodities allunyats 
tots dos dels seus màxims anuals de febrer. Millor evolució va tenir la 
renda variable mexicana, que va marcar màxims històrics el mes d’agost. A 
la fi de mes va haver-hi una recuperació significativa, especialment de la r. 
variable asiàtica, a la calor de les declaracions dels banquers centrals en el 
seu simposi anual de Jackson Hole i en el qual van enviar missatges 
tranquil·litzadors als inversors quant a la quantia i calendari planejat per a 
l’inici de la reducció del programa de compres d’actius. A més, nombroses 
de les companyies esmentades i que havien estat sotmeses a una forta 
pressió venedora van publicar els seus resultats empresarials del 2n trim. 
de l’any en què es van superar folgadament les previsions, la qual cosa 
unit als baixos preus en què es trobaven, va atreure les compres fins a 
finalitzar el mes amb un lleuger avanç. En setembre, de nou, l’atenció de la 
categoria emergent va estar focalitzada a la Xina. La recuperació iniciada 
l’última setmana d’agost es va mantenir durant els principis de mes, 
encara que aquesta es va anar esvaint a mesura que sorgien dubtes sobre 
un possible default del gegant immobiliari Evergrande, i els mercats de 
tipus d’interès van començar a repuntar en el món desenvolupat, 
pressionats per l’evolució de la inflació. Les xifres conegudes d’inflació a 
la Xina no van ser negatives (+0,8% interanual), encara que sí que van 
repuntar els preus de producció (inflació majorista) fins al seu nivell més 
alt dels últims 13 anys (+9,5% interanual). L’escalada de preus de les 
matèries primeres era la causa principal que estava darrere d’això i les 
autoritats xineses, amb la seva habitual diligència, van començar a prendre 
mesures per a corregir-la. A l’alliberament de petroli que havia anunciat el 
mes anterior i que va executar durant setembre, a més va alliberar de les 
seves reserves mitjançant subhasta, 30.000 tones de coure, 70.000 tones 
d’alumini i 50.000 tones de zinc. Cap altre govern a nivell mundial ha dut a 
terme actuacions decidides per a intentar pal·liar la crisi en els preus 
energètics que estem vivint. Per si no fos prou, la Xina i el seu govern van 
haver de bregar amb les conseqüències dels confirmats i altres possibles 
impagaments del Deute del seu gegant immobiliari Evergrande (300.000 
mill. Usd$ que representen el 2% del PIB de la Xina) que, a més del cas 
particular, ens alertaven que potser el sector (25% de pes del PIB) estava 
travessant moments més difícils dels que semblen. Aquesta crisi va anar 
superposant-se en el temps amb la mala evolució que ja estava tenint la 
renda variable xinesa, després dels plans reguladors de les autoritats de 
Pequín, iniciats mesos enrere. Lluny de rectificar-los o reduir-los, en 
setembre es van escometre noves mesures més centrades, en aquesta 
ocasió, sobre el sector assegurador i el de casinos de Macau, que havia 
estat element dinamitzador anteriorment del sector serveis. La renda 
variable emergent no va seguir amb la mateixa intensitat la recuperació 
que va tenir la r.v. mundial el mes d’octubre i que li va permetre, a aquesta 
última, esborrar les caigudes de setembre i encaminar-se a la zona de 

màxims anuals. En el mes es va conèixer que els preus immobiliaris havien 
descendit al setembre per primera vegada en sis anys. Tota aquesta 
incertesa, com no podia ser d’una altra manera, es va començar a albirar 
en les xifres macroeconòmiques. la Xina va publicar un creixement 
interanual en el tercer trimestre del PIB del +4,9%, des del +7,9% del 
trimestre anterior i enfront del +5,2% previst, tractant-se del menor ritme 
en un any. El governador del PBOC va reconèixer que l’economia s’enfronta 
a grans reptes com l’impagament de les obligacions d’unes certes 
empreses (en clara referència al sector immobiliari), per als quals s’estaven 
adoptant mesures que evitessin riscos financers, encara que al mateix 
temps va manifestar que continuava confiant amb un creixement a la fi 
d’any entorn del 8% de taxa interanual. No sols a la Xina, Corea del Sud va 
publicar un +0,3% en el tercer trimestre (4% anualitzat), per sota del +0,8% 
previst atribuint tal desviació a la caiguda del consum privat (-0,3%) i un 
-2,3% en les inversions de Capital. Millor evolució va tenir la zona d’Àsia 
Pacífic en la qual nombroses places van aconseguir deslligar-se de les 
evolucions particulars de la Xina i Hong Kong. En el mes incrementem la 
nostra exposició en la zona amb l’adquisició de Fons que inverteixen a 
Singapur, Indonèsia, Tailàndia i Malàisia per citar exemples. Nous signes 
de feblesa en la renda variable sud-americana, encapçalada pels descensos 
del mercat brasiler que acumula ja un -20% des de la zona de màxims 
anuals. També va haver-hi descensos de la seva divisa preocupada pels 
desequilibris fiscals del país, i que el govern no assoleix redreçar malgrat 
haver aplicat nombroses reformes. La renda variable i divisa mexicana van 
estar més estables en el mes. La renda variable emergent va tornar a 
registrar descensos al novembre, en línia amb el succeït en la 
desenvolupada. Si bé va haver-hi alguns indicadors que van mostrar 
millores a la Xina, a les preocupacions pels alts nivells d’inflació i l’inici del 
tapering per part dels EUA se li va afegir a la fi de mes, el repunt en el ritme 
de contagis del COVID-19 i l’aparició de la variant “òmicron” que amenaçava 
per estendre’s a nivell mundial. En clau macroeconòmica, la Xina va 
publicar un superàvit comercial rècord a l’octubre, amb un augment de les 
exportacions del +27,1% mensual per sota del 28,1% del mes anterior, 
però superant el 24,5% previst gràcies al fet que van començar a remetre 
algunes restriccions en les cadenes de subministrament. Les importacions 
van augmentar un 20,6%, versus el 17,6% de setembre. També positius 
van ser les xifres de producció industrial que van augmentar un +0,4% a 
l’octubre (+3,5% interanual) i les vendes al detall van pujar un 0,5% 
(14,9% interanual) que van tornar a batre les expectatives. La desocupació 
en les zones urbanes contínua per segon mes consecutiu en el 4,9%, en el 
que és el seu millor nivell des de desembre de 2018. No obstant això, en 
pla més microeconòmic van continuar les pressions sobre el sector 
immobiliari amb la reestructuració del deute de Evergrande en primera 
instància i noves companyies del sector que es van sumar a les dificultats 
financeres ( per ex. Kaisa Group Hòldings Fantasia Hòldings). Els preus de 
l’habitatge nou van tornar a descendir (-0,25%) per segon mes consecutiu 
des que a mitjan 2015 comencessin a pujar. Per a pal·liar els efectes 
d’aquesta crisi sectorial, Pequín va instar els governs locals a augmentar la 
Despesa i impulsar el creixement. Tampoc van aconseguir superar les 
dificultats que arrossegaven des de fa llarg temps les companyies del 
sector tecnològic, sotmeses a noves mesures sancionadores i reguladores. 
La fortalesa del usd$ davant les expectatives de retirada d’estímuls als 
EUA va ser una pressió addicional per a la categoria emergent, a tot el 
comentat. Tot l’anterior va obligar a un pas decidit de les Autoritats 
Xineses que, al desembre, van anunciar el seu compromís d’adoptar tot 
tipus de mesures de suport al creixement econòmic. Ja en el mes es va 
rebaixar el coeficient de reserves bancari, així com el tipus preferencial 
dels préstecs a 1 any (del 4,05% al 3,8%) en el que era el seu primer 
moviment en 20 mesos. No obstant això, no va alterar el de 5 anys, en el 
4,65%, i que serveix de referència per al preu de les hipoteques. A més, va 
fixar un tipus de referència per al Usd$/Iuan més feble del que estava 
cotitzant el mercat. En aquest apartat, cal destacar que la revaloració del 
Iuan contra el usd$ ha estat del +2,62% anual, en un any en què aquest 
últim s’ha apreciat contra els principals creuaments i que ve a indicar la 
confiança en la divisa xinesa malgrat tot el “soroll” que hi ha hagut en la 
renda variable. La renda variable emergent va destacar negativament per 
la seva mala evolució l’any 2021. La situació viscuda per la renda variable 
Xina va afectar a tota la categoria que no va poder escapar de les pèrdues 
anuals, encara que bona part d’aquestes es van veure compensades per 
l’alça anual del usd$ de gairebé el +7%. L’índex MSCI Emerging markets$ 
va registrar un descens del -4,59% anual, que va passar a ser del +2,66% 
mesurat en euros. Després de començar l’any amb revaloracions i marcar 
màxims anuals el mes de febrer, el descens de l’índex va ser del -15% fins 
a desembre, donant bona idea de la cruesa del moviment. Una altra dada 
significativa va ser que l’índex Hang-Seng la Xina Enterprise, on cotitzen 
bona part de les empreses més representatives de la Xina, va aconseguir 
al novembre el seu menor nivell des de 2016 en clar contrast amb 
l’evolució que ha tingut la renda variable desenvolupada des de llavors. 
L’any es va caracteritzar per l’afany regulador de les autoritats xineses, 
amb especial recalcament sobre el sector tecnològic i que ja vam anar 
comentant al llarg de l’exercici: ara bé, no sembla tenir molt de sentit que 
els descensos s’hagin estès sobre el conjunt de sectors, amb els avanços 
que ha tingut l’economia Xinesa en els últims anys. Tot això ha portat al fet 
que el “gap de valoració” de la renda variable emergent respecte a la nord-
americana sigui del -40% a la fi d’any el que, a més d’un descompte 
històric, hauria de ser interpretat com una oportunitat per als inversors de 
mitjà i llarg termini. Les Borses de la zona d’Àsia Pacífic van ser les més 
beneficiades de la crisi Xinesa i van canalitzar bona part dels fluxos de 
capitals que van sortir d’aquest mercat. l’Índia va tornar a destacar pel seu 
bon comportament anual, unida a la bona evolució de Taiwan, Singapur 
Vietnam i fins i tot Austràlia. A nivell Sud-americà, també mala evolució 
anual amb un registre negatiu del -13,14% per al MSCI Llatinoamèrica 
index, que no va poder esquivar la deterioració de la renda variable 



brasilera que va finalitzar lluny dels màxims anuals, també aconseguits al 
febrer, amb un saldo negatiu de -11,93% anual i en clar contrast amb la 
renda variable mexicana que amb un +20,8% anual va finalitzar prop dels 
seus màxims històrics i com una de les millors Borses de la zona i de tota 
la categoria emergent.

b) Decisions generals d’inversió adoptades.

La mala evolució de la renda variable emergent des dels màxims de febrer, 
ens va conduir a escometre canvis en la composició de la mateixa alhora 
que reduir l’exposició global de la IIC, durant un cert temps del període. Al 
refredament d’unes certes magnituds que el continent asiàtic venia mostrant 
des de feia temps, amb alguns PMIs ja per sota del nivell dels 50 ptos., se 
li va afegir els descensos en la producció industrial de la Xina i la caiguda 
de les vendes minoristes. Per si no fos prou, la crisi del gegant immobiliari 
Evergrande va afegir pressió a la renda variable xinesa i als spreads del seu 
mercat de renda fixa. La rellevància del sector dins de la seva economia 
ens va portar a adoptar una posició més prudent al país i vam reduir 
exposició directa a ell, a través de vendes lleugeres vendes parcials en els 
Fons d’Aberdeen i Allianz d’accions A de la Xina. Aquests imports van ser 
traslladats a altres Fons més generalistes com van ser el Matthews Àsia 
Xina i Matthews Àsia smaller cies. A més part de l’exposició a la Xina es va 
traspassar a l’Índia amb l’adquisició del UTI Indian Dynamic equity Fund. 
A pesar que l’alça dels commodities acostumava a ser ben acollit per la 
renda variable brasilera, no va anar així en aquesta ocasió i el seu mercat 
de valors i divisa van seguir amb les pautes correctives iniciades mesos 
enrere. Per això i amb llaures a reduir l’exposició global del Fons també es 
va vendre parcialment la posició en DWS Inv. Latin American equities. També 
es va reduir el pes d’alguns ETFS emergents globals que, malgrat no tenir 
un pes rellevant en el Fons, ens va permetre reduir l’exposició global de 
la cartera. Exemples d’aquestes actuacions van ser les vendes del Amundi 
Msci Emerging mkts UCIT ETF en €uros i el Vanguard FT-ES Emerging mkts 
ETF. Les polítiques tradicionals de cobertura del tipus de canvi eur/usd$ 
van ser abandonades en el període a tenor que aquest parell va començar a 
revertir la tendència alcista ( feblesa d’euro/ apreciació del usd$) d’exercicis 
anteriors. No obstant això, a la fi del semestre i ja amb la vista posada en les 
perspectives per a l’any vinent es va tornar a incrementar l’exposició fins a 
nivells pròxims al 100%. La resiliència mostrada pels tipus d’interès a nivell 
mundial, i l’enorme gap de valoració de la r. variable emergent versus la 
desenvolupada, d’al voltant del -40%, van ser motius suficients, segons el 
nostre criteri, per a tornar a nivells màxims d’inversió.

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 EMERGING MARKETS Net Total Return (EUR). En el període 
aquest ha obtingut una rendibilitat del -5,41% amb una volatilitat del 
14,58%, enfront d’un rendiment de la IIC del -3,55% amb una volatilitat 
del 11,93%.d) Evolució del Patrimoni, participis, rendibilitat i despeses 
de la IIC.A tancament del semestre, el patrimoni del Fons d’Inversió se 
situava en 7.449.818,21 euros, la qual cosa suposa un -4,53% comparat 
amb els 7.803.475,52 d’euros a tancament del semestre anterior.En relació 
al nombre d’inversors, té 368 partícips, -15 menys dels que hi havia a 
30/06/2021.La rendibilitat neta de despeses de CATALANA OCCIDENTE 
EMERGENTES, FI durant el semestre ha estat del -3,55% amb una volatilitat 
de l’11,93%.La ràtio de despeses trimestral ha estat de 0,79% (directe 
0,54% + indirecte 0,25%), sent el de l’any del 3,13%.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 política d’inversió 
(emergent) ni característiques similars (Fons de Fons) a la present, 
per la qual cosa entenem que no procedeix una anàlisi comparativa de 
rendibilitat dins de la pròpia Gestora. El rendiment anual del Fons va ser 
superior al seu índex de referència en +4,7%.

2. INFORMACIÓ SOBRE LES INVERSIONS.

a) Inversions concretes realitzades durant el període.

La inversió directa en renda variable de l’Índia i la Xina, seria un dels fets 
destacables del període. Anteriorment, el Fons tenia exposició en totes 
dues àrees, a través d’altres Fons més generalistes. Les dues Gestores 
externes incorporades, UTI i Matthews, tenen un caràcter més domèstic i 
pensem que poden generar més alfa que les grans Gestores tradicionals. 
Continuem veient més atractiu el segment de les petites companyies en el 
mercat asiàtic, d’àmbit més domèstic, i l’evolució recent així ho confirma, 
per la qual cosa abordem l’exposició a través d’aquestes Gestores 
esmentades. En el mateix sentit, es va invertir en el Fons Matthews Àsia 
small companies d’un caràcter més ampli en la zona asiàtica.

b) Operativa de préstec de valors.

N/A

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

A més de la reducció en alguns ETFs( Amundi i Vanguard), l’exposició 
global va ser parcialment coberta durant bona part del període amb la 
venda de contractes de futur del mini msci emerging markets ( Mercat 
ICE-NYF) i també la venda d’opcions Call del ETF de ishares msci emrging 
markets ETF (EEM US) que formava part de la cartera del Fons i per mitjà 
de la Prima ingressada , pretenia mitigar els descensos que prevèiem que 
pogués tenir el subjacent assenyalat. L’augment de finals del període a 
l’exposició global també es va fer mitjançant la compra de futurs mini de 
l’indexi msci emrging markets (Mercat ICE- NYF). Després d’abandonar 
encertadament les cobertures de tipus de canvi des de mitjan any, també 
en la part final de l’any i a mesura que es va anar incrementant l’exposició 
global a r. variable, es van tornar a realitzar cobertures de tipus de canvi 
mitjançant la compra de futurs de la cotització €ur/usd$ del mercat CME. 

Preveiem que aquesta política es mantindrà durant l’any vinent amb molta 
probabilitat. atès que mantenim una visió de depreciació sobre el “bitllet 
verd” i que, a més, seria beneficiosa com així ho ha estat històricament, 
sobre el conjunt de la categoria r. v. emergent. La mitjana de l’import 
compromès en derivats (en inversió directa i indirecta) en el període ha 
estat del 76,28%.

El resultat obtingut amb l’operativa de derivats i operacions a termini ha 
estat de 24882,25€.

d) Altra informació sobre inversions.

En ser Fons de Fons, la IIC té un percentatge superior al 10% en altres IICs, 
sense que destaca cap en particular per volum. Després de l’operativa 
comentada, el percentatge en Fons d’inversió s’ha incrementat en el 
període en detriment d’alguns ETFs. No destaca cap gestora en particular 
en la composició del Fons , formada per les internacionals de reconeguda 
pràctica en mercat emergents. Aberdeden, Fidelity, Allianz, Invesco, 
Schroeder, Baillie Gifford i Veritas formen part des de fa temps de la 
cartera, encara que les dues últimes són més recent. En el període es 
va donar entrada a dues noves gestores que no havien format part de la 
cartera del Fons amb anterioritat: Matthews especialitzada en el continent 
asiàtic i la gestora índia UTI.

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

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 93,91% del 
patrimoni.

La volatilitat de la IIC en el període ha estat del 11,93%.

5. EXERCICI DRETS POLÍTICS.

La política seguida per Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Societat) 
amb 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’u 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’ANÀLISIS.

La IIC no ha suportat despeses en concepte d’anàlisi financera en l’exercici 
2021. La IIC no té previst tenir cap despesa en concepte d’anàlisi financera 
en l’exercici 2022.

9. COMPARTIMENTS DE PROPÒSIT ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACIÓ PREVISIBLE DEL FONS.

De “decebedor”, sense pal·liatius, qualifiquem l’evolució de la r.v. 
emergent durant l’any finalitzat. Cert és que s’han produït elements 
que no han contribuït positivament a la bona marxa de la categoria. 
Entre altres , citaríem les intencions reguladores del Govern Xinès sobre 
nombrosos sectors, l’evolució desfavorable de la pandèmia del COVID19, 
els problemes en la cadena de subministraments, les alces de les taxes 
d’inflació i, lleugerament el repunt de tipus d’interès. A excepció d’aquests 
últims factors (inflació i tipus d’interès), la resta pensem que deixessin 
d’influir negativament sobre la categoria. En la mesura que no existeixin 
pressions addicionals tant en inflació com en tipus d’interès, la r. v. 
emergent torna a tenir un enorme potencial de revaloració a mitjà i llarg 
termini, i més encara després de les caigudes de l’any finalitzat i els forts 
descensos que han tingut moltes companyies i sectors. Comencem l’any 
vinent amb percentatges màxims d’inversió que ens agradaria mantenir 
al llarg de l’any. El continent asiàtic continua sent la nostra predilecció 
encara que, probablement, tornem a augmentar exposició a la zona 
llatinoamericana després de la reducció que hem fet en el present. Ambdós 
aspectes serien els fets diferenciadors durant el pròxim exercici, respecte 
al segon semestre de l’any així com el reinici d’una política de cobertura 
del tipus de canvi usd$.
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10. INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

Gesiuris Asset Management SGIIC SA compta amb una Política Remunerativa dels 
seus empleats concorde a la normativa vigent la qual ha estat aprovada pel Consell 
d’Administració.
Aquesta Política és compatible amb una gestió adequada i eficaç dels riscos i no indueix 
a l’assumpció de riscos incompatibles amb el perfil de risc de les IIC que gestiona, així 
com amb l’estratègia empresarial de la pròpia SGIIC.
La remuneració es divideix en remuneració fixa i en remuneració variable no garantida. 
La remuneració variable estarà basada en el resultat generat per la Societat o les IIC per 
ells gestionades, encara que aquesta remuneració no està reconeguda per contracte, 
no és garantida, i per tant no constitueix una obligació per a la SGIIC i mai serà un 
incentiu per a l’assumpció excessiva de riscos per part de l’empleat. En la remuneració 
total, els components fixos i els variables estaran degudament equilibrats.
Durant l’exercici 2021 s’ha modificat la política de remuneracions amb la finalitat 

d’incloure la integració dels riscs de sostenibilitat en el procés d’avaluació del personal.
L’import total de remuneracions abonat per la Societat Gestora al seu personal, durant 
l’exercici 2021, ha estat de 3.157.033,07e, dels quals 2.341.472,97e han estat en 
concepte de remuneració fixa a un total de 44 empleats 815.560,10e en concepte de 
remuneració variable, a 25 d’aquests 43 empleats. La remuneració dels alts càrrecs ha 
estat de 584.250,00e, dels quals 449.450,00e van ser retribució fixa i 134.800,00e 
corresponen a remuner variable. El nombre de beneficiaris d’aquesta categoria 
ha estat de 3 i 2 respectivament. L’import total de les remuneracions abonades 
a empleats amb incidència en el perfil de risc de les IIC, exclosos els alts càrrecs, 
ha   estat d’1.444.100,16e dels quals 945.533,11e han estat de remuneració fixa 
i 498.567,05e de remuneració varia El nombre de beneficiaris d’aquesta categoria 
ha estat de 15 i 10 respectivament. Pot consultar la nostra Política Remunerativa a la 
web: www.gesiuris.com

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.


