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

Num de participacions 842.707,66 781.011,51
Num de partícips 1.119 1.136
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 9.311 11,0490
2021 9.733 11,3464
2020 11.623 11,4448
2019 9.493 11,5120

Rendibilitat -2,62 0,10 -1,00 -1,06 -0,68 -0,86 -0,58

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.- Altres
Vocació Inversora: Renda Fixa Euro.
Perfil de Risc: 2 en una escala de l’1 al 7 

Descripció general
Política d’inversió: El Fons inverteix en valors de Renda Fixa Nacional o Internacional, 
d’emissors públics i privats, denominats majoritàriament en euros, d’emissors 
pertanyents a l’OCDE. El ràting mínim de les inversions serà el corresponent a la 
categoria de grau d’inversió (a partir de BBB- segons S&P, o l’equivalent per altres 
agències de qualificació). No obstant això el fons podrà invertir en actius que tinguin 
una qualificació creditícia almenys igual a la que tingui el Regne d’Espanya a cada 
moment. En cas que no hi hagi ràting atorgat per a l’emissió, s’atendrà el ràting de 
l’emissor. També es podrà invertir en dipòsits a la vista, o amb venciment inferior a un 
any, i que siguin líquids, amb els mateixos requisits de ràting que la resta d’actius de 
renda fixa. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim de 2 anys. 
L’exposició al risc divisa no superarà el 10%. També podrà invertir fins a un 10% en 
accions i participacions de IIC financeres, que siguin actiu apte, harmonitzades o no, 
pertanyents o no al grup de la gestora. Es podrà invertir més del 35%  del patrimoni 

en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una 
Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats 
amb solvència no inferior a la d’Espanya. La IIC diversifica les inversions en els actius 
esmentats anteriorment en, almenys, sis emissions diferents. La inversió en valors 
d’una mateixa emissió no supera el 30% de l’actiu de la IIC. 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: 2687
Data de Registre: 7/2/2003

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
Renta Fija, FI

Ràting Dipositari: Aa3 (Moody’s)

Fons d’inversió

2n 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 

 0,25  0,25 0,50  0,50 Patrimoni  0,03 0,05 Patrimoni

 2.1.b) DADES GENERALS Període Període Any 2021 
(Rotació/Rendibilitat) actual anterior actual

Índex de rotació de la cartera 0,13  0  0,01 0
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat) 0,19  -0,51  -0,16  -0,44
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.

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

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 %

RENTA FIJA|ABERTIS|3,75|2023-06-20 EUR 404 4,34

Total renda fixa privada Cotitzada menys d’1 any  404 4,34

TOTAL RENDA FIXA COTITZADA  404 4,34

TOTAL RENDA FIXA  404 4,34

TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR  404 4,34

RENTA FIJA|VERIZON COMMUNIC|0,88|2025-04-02 EUR 94 1,01  

RENTA FIJA|DIAGEO CAPITAL BV|1,00|2025-04-22 EUR 283 3,04  

RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|1,38|2025-03-26 EUR 95 1,02  

RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,38|2025-03-27 EUR 397 4,26  

RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|3,45|2024-06-17 EUR 283 3,04  

RENTA FIJA|CAIXABANK SA|0,63|2024-10-01 EUR 282 3,03  

RENTA FIJA|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 EUR 289 3,11  

RENTA FIJA|JOHNSON & JOHNSON|0,65|2024-05-20 EUR 483 5,19  

RENTA FIJA|KERING|2,75|2024-04-08 EUR 300 3,22  

RENTA FIJA|DEUTSCHE TELEKOM FIN|0,88|2024-01-30 EUR 587 6,30 594 6,83

RENTA FIJA|LVMH|0,81|2024-02-11 EUR 580 6,22 587 6,74

RENTA FIJA|ING GROEP NV|1,00|2023-09-20 EUR   398 4,57

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|2,63|2024-01-15 EUR   505 5,80

RENTA FIJA|AT&T INC|1,30|2023-09-05 EUR   603 6,92

RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|0,13|2024-10-05 EUR 283 3,04 290 3,34

RENTA FIJA|ORANGE SA (FTE)|1,00|2025-05-12 EUR 387 4,16 394 4,52

RENTA FIJA|BERKSHIRE HATHAWAY|0,17|2025-03-12 EUR 463 4,97 475 5,45

RENTA FIJA|HEINEKEN NV|1,63|2025-03-30 EUR 398 4,27 406 4,66

RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE CO|1,13|2023-11-02 EUR   405 4,66

RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|2,47|2024-02-20 EUR 302 3,25 302 3,47

RENTA FIJA|DAIMLER AG|1,61|2024-07-03 EUR 498 5,35 398 4,57

Total Renda Fixa Privada Cotitzada més d’1 any  6.004 64,48 5.357 61,53

RENTA FIJA|UNILEVER FINANCE|0,50|2023-08-12 EUR 295 3,17  

RENTA FIJA|HIGHLAND HOLDINGS SA|1,65|2023-11-12 EUR 289 3,10  

RENTA FIJA|ING GROEP NV|1,00|2023-09-20 EUR 395 4,25  

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|2,63|2024-01-15 EUR 502 5,39  

RENTA FIJA|AT&T INC|1,30|2023-09-05 EUR 600 6,44  

RENTA FIJA|MEDTRONIC GBLHOLDING|2022-12-02 EUR   400 4,59

RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE CO|1,13|2023-11-02 EUR 600 6,44  

RENTA FIJA|NESTLE FINANCE INTL|1,75|2022-09-12 EUR   415 4,77

RENTA FIJA|APPLE INC|1,00|2022-11-10 EUR   461 5,29

RENTA FIJA|E.ON SE|0,88|2022-09-29 EUR   343 3,94

RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,67|2022-09-22 EUR   715 8,22

Total renda fixa privada Cotitzada menys d’1 any  2.681 28,79 2.334 26,81

TOTAL RENDA FIXA COTITZADA  8.685 93,27 7.691 88,34

TOTAL RENDA FIXA  8.685 93,27 7.691 88,34

TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR  8.685 93,27 7.691 88,34

TOTAL INVERSIONS FINANCERES  9.089 97,61 7.691 88,34

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 (%) -0,20  15-12-2022 -0,24  13-06-2022
Rendibilitat màxima (%) 0,16  27-10-2022  0,19 22-07-2022
(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 0,62  0,16  0,15  0,15  0,15  0,62  0,61  0,62  0,60

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 1,00 1,07 1,17 1,06 0,56 0,20 0,83
 Ibex-35 19,45 15,33 16,45 19,79 24,95 16,19 34,16
 Lletra Tresor 1 any 0,86 0,86 1,12 0,85 0,44 0,23 0,44
 Euribor a setmana capitalitzat anualment 0,05 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
VaR històric (iii) 0,99 0,99 0,97 0,88 0,85 0,84 0,83

(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

2.4. 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) 8.708  9.733  9.733  
(+/-) Subscripcions / Reemborsaments (net) 7,46 -9,06 -1,84 -180,01
(-) Beneficis Bruts Distribuïts    
(+/-) Rendiments Nets -0,91 -1,75 -2,68 -49,21
  (+) Rendiments de Gestió -0,60 -1,45 -2,06 -59,86
 (+) Interessos 0,39 -0,01 0,37 -2.745,84
 (+) Dividends    
 (+/-) Resultats en renda fixa (realitzats o no) -0,84 -1,39 -2,24 -41,13
 (+/-) Resultats en renda variable (realitzats o no)    
 (+/-) Resultats en dipòsits (realitzats o no)    
 (+/-) Resultats en derivats (realitzats o no) -0,14 -0,04 -0,18 249,71
 (+/-) Resultats en IIC (realitzats o no)    
 (+/-) Altres Resultats    
 (+/-) Altres Rendiments    
  (-) Despeses repercutides -0,32 -0,30 -0,62 1,44
 (-) Comissió de gestió -0,25 -0,25 -0,50 -1,31
 (-) Comissió de dipositari -0,03 -0,02 -0,05 -1,31
 (-) Despeses per serveis exteriors -0,03 -0,03 -0,05 13,25
 (-) Altres despeses de gestió corrent -0,01 -0,01 -0,01 3,68
 (-) Altres despeses repercutides -0,01  -0,01 610,87
  (+) Ingressos    132,42
 (+) Comissions de descompte a favor de la IIC 
 (+) Comissions retrocedides 
 (+) Altres ingressos    132,42
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers d’EUR) 9.311 8.708 9.311  
El període es refereix al 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 9.120 97,94 7.662 87,99
 Cartera Interior 404 4,34  
 Cartera Exterior 8.685 93,27 7.692 88,33
 Interessos de la Cartera d’Inversió 31 0,33 -30 -0,34
 Inversions dubtoses, moroses o en litigi    
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 199 2,14 1.055 12,12
(+/-) RESTA -7 -0,08 -9 -0,10
TOTAL PATRIMONI 9.312  100,00%  8.708 100,00%  
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 9.207 1.126 -0,90
Renda Fixa Internacional   
Renda Fixa Mixta Euro 7.057 169 -0,35
Renda Fixa Mixta Internacional 5.991 138 -3,69
Renda Variable Mixta Euro 6.706 102 -0,58
Renda Variable Mixta Internacional 3.291 123 -1,09
Renda Variable Euro 28.112 1.862 3,68
Renda Variable Internacional 139.975 3.373 0,55
IIC de Gestió Referenciada (1)   
Garantit de rendiment fix   
Garantit de Rendiment Variable   
De Garantia Parcial   
Retorn Absolut   
Global 74.994 1.949 0,24
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 3.300 107 -0,74
IIC Que Replica Un Indice
IIC Con Objetivo Concreto De Rentabilidad No Garantizado
Total fons  278.633  8.949  0,56
* 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.



3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE: 
        PERCENTATGE RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL

 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

Al tancament del període no existeixen posicions obertes en derivats o l’import compromès de cadascuna d’aquestes posicions ha estat inferior a 1000 euros.

8. ADVERTÈNCIES A INSTÀNCIES DE LA CNMV

No aplicable.

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

La IIC pot realitzar operacions amb el dipositari que no requereixen d’aprovació prèvia. 
Durant el període s’han efectuat amb l’Entitat Dipositària operacions de Deute públic 
amb pacte de recompra per import de 11600000e.
Aquest import representa el 0,96 per cent sobre el patrimoni mig diari.



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.

L’any 2022 ha estat un any complicat per als mercats de renda variable i de renda 
fixa que han tancat en negatiu. El MSCI Word, representatiu de les bosses en el 
seu conjunt, ha perdut un 14,82% (en base euro) en 2022. Els mercats de bons han 
tingut un dels seus pitjors anys a causa d’una ràpida pujada dels tipus d’interès a 
tots els terminis. La variable clau del semestre ha estat la inflació. Això ha provocat 
que la majoria de fons de renda fixa a curt han retrocedit entre un 5% i un 10%, i 
els de llarg termini, entre un 10 i un 15%.

Els tipus d’interès a un any han passat de -0,50% a 3,00% en pocs mesos. Això 
permetrà retribuir millor els saldo en tresoreria (encara que només sigui en termes 
nominals) i les valoracions dels actius s’aniran ajustant a les seves lògiques 
històriques, especialment en aquells que estaven sobrevalorats.

En aquest semestre la paraula “fragmentation” va guanyar protagonisme des de 
l’anunci per part del Banc Central Europeu de l’inici del Quantitative Tightening 
(QT), o, amb altres paraules, la reducció del balanç. Si el Banc Central Europeu 
deixés de comprar bons als països europeus, l’impacte en els mateixos és desigual. 
Els països perifèrics com Itàlia, Espanya o Grècia, amén d’un major endeutament i 
dèficit fiscal, comptaran amb majors dificultats per a col·locar el seu deute en el 
mercat. 

Al desembre la Reserva Federal va decidir frenar el ritme pel que concerneix 
l’increment dels tipus d’interès. En la seva reunió de desembre, la FED va 
incrementar els tipus d’interès de referència en 0,50%, fins al rang de 4,25% - 
4,50%. Encara que va emetre unes noves projeccions, disminuint el creixement i 
augmentant els nivells d’inflació i de desocupació esperats. D’altra banda, la FED 
també va augmentar les seves expectatives en el que refereix a pujada de tipus 
d’interès.

El Banc Central Europeu va realitzar un calc en les mesures preses per la FED, pujant 
altres 50 punts bàsics els tipus d’interès de referència. D’aquesta manera, el BCE va 
establir en un 2,50% el tipus d’interès de referència a Europa, nivells màxims des 
de 2008. El més rellevant va ser la duresa del discurs de Christine Lagarde, avisant 
que durant l’any vinent les pujades de tipus d’interès continuarien, i anunciant per 
primera vegada retirades de liquiditat en el mercat. És cert que de magnituds poc 
rellevants (60.000 milions en 4 mesos), però és un començament de retirada de 
liquiditat del sistema.

Després dels esdeveniments prèviament descrits, les rendibilitats dels bons van 
tornar a augmentar. Especial esment mereix la rendibilitat del bund alemany, que 
va tornar a trencar màxims i es va situar per sobre del 2,50%. 

A pesar que una política monetària restrictiva (amb pujades de tipus d’interès 
i retirades d’estímuls), una possible recessió en algunes zones del món, i la 
inestabilitat geopolítica poden ser negatives per als mercats, la sensació és que 
tot això ja està molt descomptat pels inversors. Les últimes dades apunten al fet 
que no és clar que la inflació vagi a ser un element tan negatiu. És més, molts 
dels seus components estan pressionant a la baixa, entre ells l’energia, els nolis i 
les matèries primeres. Una moderació de les expectatives de la inflació, i per tant 
una suavització de la política monetària, podria provocar rebots en accions i bons, 
especialment en els sectors més castigats. 

Per tot això mantindrem les carteres amb menys liquiditat amb la condició 
d’aprofitar el potencial en els mercats.

b) Decisions generals d’inversió adoptades.

Durant l’any 2022 els actius de renda fixa han tingut una dura correcció dels actius 
de renda fixa, per l’índole defensiva que se’ls pressuposa. El biaix cap a durades 
baixes del fons (la durada actual se situa pròxima a 1 any), unit a l’elevada qualitat 
creditícia dels títols que componen la cartera estan permetent mitigar les caigudes 
del mercat de bons.

Però les caigudes de bons són una oportunitat. És moment de mantenir les nostres 
inversions o fins i tot augmentar-les, a fi d’obtenir fruits en el futur. 

Continuem mantenint una cartera de durada baixa, inferior a 2 anys, en emissors 
solvents d’alta seguretat i robustesa financera. Fins al moment, les actuacions dels 
bancs centrals han reduït sobre manera les primes de risc, la qual cosa provocaria 
que l’increment de risc assumit tingui una recompensa menor en termes de 
rendibilitat. 

S’han reinvertit els actius que vencien en 2022, i s’han obtingut millors rendibilitats.

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 Euribor a 
setmana capitalitzat anualment. En el període aquest ha obtingut una rendibilitat 
del 0,28% amb una volatilitat del 0,05%, enfront d’un rendiment de la IIC del -0,90% 
amb una volatilitat del 1,13%.

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

A tancament del semestre, el patrimoni del Fons d’Inversió se situava en 
9.310.889,28 euros, la qual cosa suposa un + 6,92% comparat amb els 8.708.017,21 
d’euros a tancament del semestre anterior.

En relació al nombre d’inversors, té 1.119 partícips, 17 menys dels que hi havia a 
30/06/2022.

La rendibilitat neta de despeses de CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI durant el 
semestre ha estat del -0,90% amb una volatilitat del 1,13%. 

El ràtio de despeses trimestral ha estat de 0,16% (directe 0,16% + indirecte 0,00%), 
sent el de l’any del 0,62%.

No té comissió sobre resultats.

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

No es pot establir una comparació del fons amb cap altre de la gestora.

2. INFORMACION SOBRE LES INVERSIONS.

a) Inversions concretes realitzades durant el període.

La durada de la cartera del Catalana Occidente Renta Fija, FI és propera a 1 any.

Durant el semestre s’ha invertit la liquiditat que es tenia en el compte corrent.

Durant els mesos de novembre i desembre, s’han dut a terme operacions per 
a augmentar la durada de la cartera, incorporant deute d’emissors solvents la 
rendibilitat a venciment dels quals se situa en l’al voltant del 3%. Els emissors 
incorporats han estat els següents: Goldman Sachs, Diageo, Verizon i Bank of 
America, tots ells en euros i amb venciment en 2025.

b) Operativa de préstec de valors.

N/A

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

El fons no realitza operativa en productes derivats. Per tant, l’import compromès 
en derivats és 0%.

La mitjana de l’import compromès en derivats (en inversió directa i indirecta) en el 
període ha estat del 0,00%.

El resultat obtingut amb l’operativa de derivats i operacions a termini ha estat de 
-13306,5e.

d) Altra informació sobre inversions.

La vida mitjana de la cartera és de 1,23.

La TIR mitjana bruta de la cartera és de 3,14%.

Incompliments pendents de regularitzar a final de període: Superat límit emissor 
del 40% de forma sobrevinguda. Superat límit emissor conjunt del 40% en els 
valors amb posició superior al 5%.Incompliments pendents de regularitzar a final 
de període: Superat límit emissor del 40% de forma sobrevinguda. Superat límit 
emissor conjunt del 40% en els valors amb posició superior al 5%.

3. EVOLUCIO 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 0,00% del patrimoni.

La volatilitat de la IIC en el període ha estat del 1,13%.

5. EXERCICI DRETS POLITICS.

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’u per cent del capital de la societat participada.”

En el període actual, la IIC no ha participat en cap junta de les empreses participades 
en la seva cartera, per tant, no ha exercit el seu dret de vot.

6. INFORMACIO I ADVERTIMENTS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTOS DERIVATS DEL SERVEI D ANALISI.

La IIC no ha suportat despeses en concepte d’anàlisi financera en l’exercici 2022. La 
IIC no té previst tenir cap despesa en concepte d’anàlisi financera en l’exercici 2023.

9. COMPARTIMENTS DE PROPOSIT ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACIO PREVISIBLE DEL FONS.

Les caigudes de preus generen oportunitats, i nosaltres és el que veiem per a 
aquest 2023.

Si la inflació es manté elevada, els valors tradicionals (value) tindran millor 
comportament, i per tant zones com l’europea tindran millor comportament. Si la 



Catalana Occidente
Renta Fija, FI

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.

L’import total de remuneracions abonat per la Societat Gestora al seu personal, 
durant l’exercici 2022, ha estat de 2.625.992,36e, dels quals 2.556.092,36e han 
estat en concepte de remuneració fixa a un total de 46 empleats, i 69.900,00e en 
concepte de remuneració variable, a 5 d’aquests 46 empleats. La remuneració dels 
alts càrrecs ha estat de 451.450,05e, dels quals la totalitat va ser retribució fixa, no 
havent-hi retribució variable. El nombre de beneficiaris d’aquesta categoria ha estat 
de 3. 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’1.131.628,34e dels quals 
1.078.628,34e han estat de remuneració fixa i 53.000,00e de remuneració variable. 
El nombre de beneficiaris d’aquesta categoria ha estat de 16 i 3 respectivament. Pot 
consultar la nostra Política Remunerativa en 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)

Durant el període no s’han realitzat operacions d’adquisició temporal d’actius 
(operacions de simultànies). Durant el període s’han realitzat operacions de 
simultànies amb un venciment a un dia, sobre deute públic, amb la contrapart 

CACEIS INVESTOR SERVICES per a la gestió de la liquiditat de la IIC per un import 
efectiu total d’11.600.000,00 euros i un rendiment total de 247,45 euros. A final 
del període la IIC no tenia operacions de recompra en cartera.

inflació es modera, els valors de creixement (growth) es beneficiarien més, i per tant 
les empreses que cotitzen en el Nasdaq tindrien millor comportament. El problema 
és que no sabem quina serà la inflació, encara que sembla que s’està estabilitzant. 
Per aquest motiu tenir carteres molt diversificades seria el més raonable.

Els mercats semblen que ha descomptat una possible recessió en alguns països, la 
inestabilitat geopolítica i l’evolució de la inflació. Això sí, caldrà suportar volatilitat.

Els Bancs Centrals seguiran la seva lluita contra la inflació i els tipus d’interès 
continuaran pujant, i aquesta pujada serà agreujada per augment en els spreads de 

crèdit. El BCE està més preocupat per no causar una gran recessió retirant estímuls 
i augmentant els tipus.

Una moderació de les expectatives d’inflació, suavitza la política monetària. Els 
Bancs Centrals continuaran pujant els tipus d’interès, però amb pujades més lleus 
(és a dir, no seran de 75 pb com hem vist enguany).

Continuem destacant la gran liquiditat en el mercat. En el mercat de deute les TIRs 
dels bons han augmentat, aproximadament 300 p.b. en emissors solvents.

10. ANEXO - RENTABILIDAD (ANUAL) DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

- Rendibilitats passades no son indica-
tives de resultats futurs.
-Les despeses corrents així com, en el 
seu cas, la comissió de resultats estan 
incloses al càlcul de la rendibilitat 
històrica.
-Data de registre del fons: 07/02/2003
-Dades calculades en euro.

*En aquests anys es van produïr modificacions significatives a la política d’inversió.


