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2.2.1. Individual - CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

Rendibilitat (% anualitzat)

2. DADES ECONÒMIQUES

2.1. DADES GENERALS

Període actual Període anterior Any actual Any anterior
Índex de rotació de la cartera 0,00 0,06 0,00 0,00
Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% 
anualitzat)

0,03 0,00 0,31 1,54

Nota: El període es refereix al trimestre o semestre, segons el cas. En el cas d'IIC el valor liquidatiu no es determini diàriament, les dades es refereixen a l'últim disponible.

Acumulat Trimestral Anual
any  actual 30-09-20 30-06-20 31-03-20 31-12-19 2019 2018 2017 2015

Rentabilidad -4,12 -3,86 0,58 -0,83 -2,35 4,33 5,64 -12,05 11,01

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI 
CLASE ESTANDAR

Acumulat Trimestral Anual
any  actual 30-09-20 30-06-20 31-03-20 31-12-19 2019 2018 2017 2015

Rentabilidad -3,31 -3,59 0,85 -0,56 -2,07 5,51 6,82

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI 
CLASE CARTERA

Trimestre actual Últim any Últims 3 anys
Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data
Rendibilitat mínima (%) -0,90 27-07-20 -1,52 09-03-20 -1,49 24-04-17
Rendibilitat màxima (%) 0,78 19-08-20 1,77 19-03-20 1,78 14-06-18

Trimestre actual Últim any Últims 3 anys
Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data
Rendibilitat mínima (%) -0,90 27-07-20 -1,52 09-03-20 --
Rendibilitat màxima (%) 0,78 19-08-20 1,77 19-03-20 --

La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.

* Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors 
liquidatius consecutius.

Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Nre. de participacions 102.558.832,4
5

106.284.860,09

Nº de partícips 2.448 2.548
Benef. bruts distrib. per 
particip. (Euros)

0,00 0,00

Període 42.889 0,4182
2019 55.394 0,4361
2018 66.274 0,4180
2017 87.739 0,3957

Comissió de gestió 0,30 0,88 Patrimoni
Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats
Comissió de gestió total 0,30 0,88 Mixta

Comissió de dipositari 0,03 0,09 Patrimoni
Inversió mínima: 600,00 (Euros)

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Període 
actual

Període 
anterior

Data Patrimoni (milers 
de euros)

Valor liquidatiu 
(euros)

Comissions aplicades en 
el període, sobre 
patrimoni mitjà

% cobrat efectivament

Període Acumulada

Base de 
càlcul

Nre. de participacions 4.121.828,07 4.180.948,73
Nº de partícips 132 137
Benef. bruts distrib. per 
particip. (Euros)

0,00 0,00

Període 24.447 5,9310
2019 50.728 6,1342
2018 19.075 5,8138
2017 17.359 5,4428

Comissió de gestió 0,04 0,12 Patrimoni
Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats
Comissió de gestió total 0,04 0,12 Mixta

Comissió de dipositari 0,01 0,02 Patrimoni
Inversió mínima: 0,00 (Euros)

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA

Període 
actual

Període 
anterior

Data Patrimoni (milers 
de euros)

Valor liquidatiu 
(euros)

Comissions aplicades en 
el període, sobre 
patrimoni mitjà

% cobrat efectivament

Període Acumulada

Base de 
càlcul



Acumulat Trimestral Anual
Volatilitat* de: any actual 30-09-20 30-06-20 31-03-20 31-12-19 2019 2018 2017 2015
Ibex-35 Net TR 36,54 21,24 32,88 49,81 12,88 12,40 13,66 12,82 21,75
Lletra Tresor 1 any 0,49 0,10 0,71 0,45 0,37 0,25 0,65 0,16 0,28
50%ML US Treasury Bill
+50%ML US Dollar 3 Month 
LIBID Constant Maturity

7,80 6,16 7,34 9,59 3,75 4,96 8,53 8,51 13,95

Mesures de risc (%)

Acumulat Trimestral Anual
Volatilidad * de: any actual 30-09-20 30-06-20 31-03-20 31-12-19 2019 2018 2017 2015
Valor Liquidatiu 7,51 6,24 6,88 9,15 3,71 4,93 7,15 7,29 11,70
VaR históric ** 4,48 4,48 3,94 4,19 4,19 4,19 4,19 4,21 3,66

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Acumulat Trimestral Anual
Volatilidad * de: any actual 30-09-20 30-06-20 31-03-20 31-12-19 2019 2018 2017 2015
Valor Liquidatiu 7,51 6,24 6,88 9,15 3,72 4,92 7,16
VaR históric ** 4,04 4,04 3,38 3,39 3,40 3,40 3,43

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA

* Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política 
d'inversió homogènia. 
** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

Despeses (% s/ patrimoni mitjà)
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI

Acumulat Trimestral Anual
Ràtio total de despeses * any actual 30-09-20 30-06-20 31-03-20 31-12-19 2019 2018 2017 2015
CLASE ESTANDAR 0,99 0,33 0,33 0,33 0,33 1,32 1,31 1,31
CLASE CARTERA 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 0,19 0,16

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de 
despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del 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 per la 
compravenda de valors.

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Rendibilitat trimestral dels últims 3 años

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA



Fi període actual Fi període anterior
Distribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni
(+) INVERSIONS FINANCERES 61.991 92,06 70.144 97,49
* Cartera interior 0 0,00 0 0,00
* Cartera exterior 61.685 91,61 69.902 97,15
* Interessos cartera inversió 306 0,45 242 0,34
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 5.322 7,90 1.790 2,49
(+/-) RESTA 22 0,04 18 0,02

Notes:
El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.
Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

TOTAL PATRIMONI 67.336 100,00 71.952 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

% sobre patrimoni mitjà %
Variació del període 

actual
Variació del període 

anterior
Variació acumulada 

anual
Variació respecto fi 
període anterior

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) 71.952 71.474 106.122
± Subscripcions/ reemborsaments (net) -2,89 0,08 -47,99 -3.555,42
Beneficis bruts distribuïts 0,00 0,00 0,00 0,00
± Rendiments nets -3,91 0,57 -2,26 -527,86
  (+) Rendiments de gestió -3,68 0,81 -1,58 -517,48
    + Interessos 0,40 0,49 1,62 -24,62
    + Dividends 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultats en renda fixa (fetes o no) -3,84 0,69 -2,37 -609,93
    ± Resultats en renda variable (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultat en derivats (fetes o no) -0,16 -0,10 -0,70 49,92
    ± Resultat en IIC (fets o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Altres resultats -0,08 -0,27 -0,13 -72,44
    ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Despeses repercutides -0,23 -0,24 -0,68 -10,38
    - Comissió de gestió -0,20 -0,21 -0,60 -9,76
    - Comissió de dipositari -0,02 -0,02 -0,06 -9,66
    - Despeses per serveis exteriors -0,01 -0,01 -0,02 -37,32
    - Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 -6,37
    - Altres despeses repercutides 0,00 0,00 0,00 12.384,99
(+) Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) 67.336 71.952 67.336

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

2.2.2. Comparativa
Durant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen 
segons la vocació inversora.

*Mitjanes.
(I): inclou IIC que 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

Vocación inversora Patrimonio gestionado* 
(miles de euros) Nº de partícipes* Rendibilitat trimestral mitjana**

Renda fixa euro 11.576.117 1.048.849 1,04
Renda fixa internacional 1.701.527 385.906 -2,31
Renda fixa mixta euro 2.766.537 82.901 0,69
Renda fixa mixta internacional 60.487 631 2,82
Renda variable mixta euro 0 0 0,00
Renda variable mixta internacional 2.178.571 77.376 2,40
Renda variable euro 275.918 41.524 -6,25
Renda variable internacional 10.031.937 1.409.165 2,48
IIC de gestió passiva (I) 3.458.755 121.200 -0,19
Garantit de rendiment fix 0 0 0,00
Garantit de rendiment variable 0 0 0,00
De garantia parcial 0 0 0,00
Retorn absolut 1.712.653 285.678 1,70
Global 5.739.611 170.585 3,44
FMM a curt termini de valor liquidatiu variable 0 0 0,00
FMM a curt termini de valor liquidatiu constant de deute publica 0 0 0,00
FMM a curt termini de valor liquidatiu de baixa volatilitat 0 0 0,00
FMM estàndard de valor liquidatiu variable 4.007.044 98.958 0,11
Renda fixa euro curt termini 2.502.461 326.650 0,20
IIC que replica un índex 301.835 5.308 -3,82
IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit 7.317 327 -0,24
Total Fons 46.320.772 4.055.058 1,30



3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

Període actual Període anterior
Descripció de la inversió i emissor Divisa Valor de 

mercat % Valor de 
mercat %

TOTAL RENDA FIXA COTITZADA
TOTAL RENDA FIXA
TOTAL RENDA VARIABLE
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR
LETRAS|US||2020-09-24 USD 2.713 3,77
LETRAS|US||2020-10-15 USD 1.705 2,53 3.113 4,33
BONOS|US|2.125|2021-05-31 USD 433 0,64
Total deute públic cotitzat menys d'1 any 2.138 3,17 5.827 8,10
CÉDULAS HIPOTECARIAS|KOREA HOUSING F|3|2022-10-31 USD 2.246 3,34 2.343 3,26
BONOS|MEDIOBANCA SPA|2|2022-10-30 USD 651 0,97 689 0,96
BONOS|UNICREDIT SPA|2.8|2022-05-16 USD 2.169 3,22 2.219 3,08
BONOS|AMAZON|.4|2023-06-03 USD 427 0,63 445 0,62
BONOS|ABBVIE INC|2.15|2021-11-19 USD 601 0,89 629 0,87
BONOS|MACQUARIE BANK|2.1|2022-10-17 USD 2.635 3,91 2.740 3,81
BONOS|MITS UFJ F GROU|3.218|2022-03-07 USD 1.785 2,65 1.866 2,59
BONOS|NORDBANKEN ABP|4.25|2022-09-21 USD 1.823 2,71
BONOS|BBVA|.875|2023-09-18 USD 341 0,51
BONOS|CRED SUIS NY|1|2023-05-05 USD 1.293 1,92 1.342 1,87
BONOS|KEURIG DR PEPPE|2.53|2021-11-15 USD 1.195 1,77 1.249 1,74
BONOS|BANQUE FED CRED|2.125|2022-11-21 USD 1.767 2,62 1.838 2,55
Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any 16.933 25,14 15.360 21,35
BONOS|AMERICANEXPRESS|3|2021-02-22 USD 430 0,64 452 0,63
BONOS|APPLE|1.55|2021-08-04 USD 1.728 2,57 1.803 2,51
BONOS|BANQUE POP CAIS|.25613|2020-11-23 USD 1.294 1,92 1.341 1,86
BONOS|BBVA|3|2020-10-20 USD 2.528 3,75 2.656 3,69
BONOS|ABN AMRO BANK|.27175|2020-10-19 USD 1.723 2,56 1.789 2,49
BONOS|UNICREDIT SPA|.26813|2020-10-14 USD 1.274 1,89 1.309 1,82
BONOS|HYUNDAI CP AMER|.2765|2020-10-08 USD 2.129 3,16 2.200 3,06
BONOS|KOREA DEVELOPME|.29613|2020-10-01 USD 1.709 2,54 1.774 2,46
BONOS|ROYAL BANK|.26825|2020-10-30 USD 428 0,64 446 0,62
BONOS|SOCIETE GENERAL|2.5|2021-04-08 USD 785 1,17 824 1,15
BONOS|SUMIT MITSU FIN|.27175|2020-10-19 USD 1.740 2,58 1.812 2,52
BONOS|SVENSKA HANDELS|2.45|2021-03-30 USD 511 0,76 537 0,75
BONOS|MIZUHO|.07938|2020-12-11 USD 1.718 2,55 1.778 2,47
BONOS|MYLAN NV|3.15|2021-06-15 USD 1.744 2,59 1.826 2,54
BONOS|NAT AUSTRAL BNK|.25613|2020-11-23 USD 1.725 2,56 1.793 2,49
BONOS|DAIMLERCHRYSLER|.24875|2020-11-04 USD 2.567 3,81 2.659 3,69
BONOS|NISSAN MOTOR AC|.26625|2020-10-13 USD 1.663 2,47 1.667 2,32
CÉDULAS HIPOTECARIAS|KOREA HOUSING F|2.5|2020-11-15 USD 1.676 2,49 1.761 2,45
BONOS|MIZUHO|2.632|2021-04-12 USD 2.565 3,81 2.689 3,74
BONOS|BARC BK PLC|.26625|2020-10-13 USD 1.703 2,53 1.779 2,47
BONOS|CATERPILLAR FIN|.36925|2020-08-26 USD 891 1,24
BONOS|EXPEDIA INC|5.95|2020-08-15 USD 911 1,27
BONOS|EXP-IMP BK KORE|.225|2020-12-29 USD 1.702 2,53 1.770 2,46
BONOS|GENERAL MOTORSC|.248|2020-12-10 USD 2.559 3,80 2.631 3,66
BONOS|GM FINL CO|.26838|2020-10-09 USD 321 0,48 332 0,46
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.625|2021-04-25 USD 1.249 1,85 1.311 1,82
BONOS|HSBC|3.4|2021-03-08 USD 1.808 2,51
BONOS|HSBC|-.352|2020-09-08 USD 1.834 2,55
BONOS|HYUNDAI CP AMER|.2495|2020-12-14 USD 427 0,63 442 0,61
BONOS|JOHN DEERE CAPI|.2495|2020-12-14 USD 1.281 1,90 1.337 1,86
BONOS|JOHN DEERE CAPI|2.3|2021-06-07 USD 433 0,64 453 0,63
BONOS|WALT DISNEY|-.47663333|2020-12-01 USD 427 0,63 444 0,62
BONOS|BSAN|.26625|2020-10-13 USD 862 1,28
BONOS|BSAN|.25613|2020-11-23 USD 1.711 2,54
BONOS|BANK OF AMERICA|5.625|2020-07-01 USD 1.656 2,30
Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 42.610 63,27 48.716 67,72
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 61.681 91,58 69.903 97,17
TOTAL RENDA FIXA EXT 61.681 91,58 69.903 97,17
TOTAL RENDA VARIABLE EXT
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 61.681 91,58 69.903 97,17
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 61.681 91,58 69.903 97,17

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE



Sí No
a.Suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments X
b.Represa de subscripcions/reemborsaments X
c.Reemborsament de patrimoni significatiu X
d.Endeutament superior al 5% del patrimoni X
e.Substitució de la societat gestora X
f.Substitució de l'entitat dipositària X
g.Canvi de control de la societat gestora X
h.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X
i.Autorització del procés de fusió X
j.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

Sí No
a.Partícips significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%) X
b.Modificacions d'escassa rellevància en el reglament X
c.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV) X
d.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament X
e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun 
d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades X

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

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC X
h.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

d.2) L'import total de les vendes en el període és 1.225.173,05 €. La mitjanes de les operacions de venda del període respecte al patrimoni mig representa un 0,02 %.
f) L'import total de les adquisicions en el període és 424.751,46 €. La mitjanes de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,01 %.
h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el depositari, compra/venda d'IIC pròpies i altres per un import en valor absolut de 
152,07 €. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un 0,00 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversió
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
Total altres subjacents 0
TOTAL DRETS 0
      F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 10.270 Inversió
Total subjacent renda fixa 10.270
Total subjacent renda variable 0
      F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 2.498 Inversió
Total subjacent tipus de canvi 2.498
Total altres subjacents 0
TOTAL OBLIGACIONS 12.768

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS
RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)



No aplicable

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

No aplicable

10. INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

1. SITUACIÓ DELS MERCATS I EVOLUCIÓ DEL FONS.
a) Visió de la gestora/societat sobre la situació dels mercats.
Durant el tercer trimestre hi ha hagut el segon capítol de la crisi provocada per la COVID-19. En aquest període ha culminat el suport dels bancs centrals i dels governs, les 

dades econòmiques han sorprès a l'alça per la resiliència que han mostrat davant de l'entorn i han continuat presents el virus i les notícies sobre tractaments i vaccins. En aquest 
entorn, en línies generals els mercats financers han registrat un comportament positiu.

A Europa el Banc Central Europeu ha mantingut els seus programes de suport per garantir una transmissió correcta de les polítiques monetàries i la circulació dels diners. 
El programa de compra d'emergència pandèmica (PEPP), dotat amb 1.350 milions d'euros, ha mantingut el ritme de compres durant el trimestre. Ha començat el nou programa 
TLTRO III (targeted longer-term refinancing operations) per donar facilitats a les entitats financeres a fi de millorar el crèdit bancari al sector privat de l'eurozona, consumit 
especialment per la banca italiana. Aquest suport, amb mesures no convencionals que s'afegeixen a un entorn de tipus expansiu, és compartit pels bancs centrals dels països 
desenvolupats. Als EUA la Fed, a més dels programes ja iniciats el trimestre passat i la baixada del seu tipus oficial d'interès, ha anunciat un canvi substancial en el seu objectiu 
d'inflació. Aquest objectiu ha passat de 2% a una mitjana de 2%, fet que ha permès períodes amb una inflació superior a aquest nivell i, per tant, sense una rotació immediata cap a 
una política monetària restrictiva davant pujades de la inflació per sobre d'aquest nivell. En conclusió, els bancs centrals desenvolupats han mantingut polítiques expansives que han 
donat suport a l'economia i als mercats financers.

La política fiscal a Europa ha fet un pas rellevant cap a una millor integració en l'eurozona: el 17 de juliol el Consell Europeu va aprovar la proposta de la Comissió de crear 
un fons de recuperació de 750.000 milions d'euros construït per mitjà d'emissió de deute respecte del pressupost de l'eurozona, és a dir, amb el suport dels estats membres de 
l'eurozona de manera conjunta. Els fons es distribuiran en forma de crèdits o subvencions amb l'objectiu d'injectar inversió i capital en les economies dels països més afectats per la 
COVID per reactivar-los, a fi d'impulsar el creixement, la creació d'ocupació, la resiliència econòmica, la cohesió social i la transició verda i digital. A l'altra banda de l'Atlàntic, als 
EUA el 31 de juliol va vèncer el programa d'ajudes a la desocupació (CARES) i demòcrates i republicans han estat incapaços d'arribar a un acord per aprovar-ne l'extensió. A l'agost 
Trump va anunciar accions executives per contrarestar l'absència de l'ajuda. Es va tractar d'un procés administratiu complicat que no va ser prou efectiu per pal·liar el venciment de 
CARES. Al llarg del darrer mes del trimestre, les imminents eleccions no han facilitat que tots dos partits arribin a un acord.

Durant els mesos d'estiu hi ha hagut les darreres manifestacions de l'anomenada primera onada del virus als estats del sud dels EUA. A Europa les restriccions de la 
mobilitat s'han aixecat de manera gradual i han permès una recuperació de l'activitat econòmica. El nombre de tests ha continuat creixent amb un patró de comportament diferent, 
amb menys incidència en el nombre d'ingressos en hospitals i de defuncions. Durant el trimestre han continuat els processos de recerca i aprovació de vaccins, en els quals s'ha 
centrat l'atenció dels mercats, amb especial sensibilitat davant els avenços o retrocessos. Cal destacar l'evolució dels contagis a Àsia, que ha permès recuperar l'activitat a un ritme 
més decidit.

El suport dels bancs centrals i la millora de la percepció del risc davant l'evolució de la crisi han fet que el mercat de renda fixa tanqui el trimestre amb un comportament, en 
línies generals, positiu. La corba de tipus base a Europa (països core) s'ha abaixat, ajudada per uns tipus curts ancorats i una manca de perspectives clares d'un entorn de reflació. 
La perifèria europea, alimentada pel progrés fiscal i el suport monetari, ha reduït amb contundència la prima de risc i ha estret els diferencials. El paper corporatiu europeu ha 
avançat, ha recollit la millora de l'entorn econòmic i, amb el suport del Banc Central Europeu, ha arribat a cotes pròximes a les anteriors a la crisi i un grau de liquiditat que ha millorat 
de manera consistent. El paper de més mala qualitat, alt rendiment, ha acompanyat aquest moviment positiu i ha recollit l'augment de la confiança en l'entorn econòmic. Fora 
d'Europa, als EUA hi ha hagut escàs moviment del mercat sobirà; les corbes agafat un lleuger pendent i els bons corporatius han estret diferencials. La renda fixa emergent ha seguit 
l'empenta del trimestre passat, afavorida per una millora de l'entorn de les condicions financeres en l'economia mundial.

El dòlar americà s'ha depreciat respecte de les divises dels països desenvolupats i ha continuat el moviment iniciat a la fi del trimestre anterior. A mesura que els pitjors 
moments de la crisi han quedat enrere, el dòlar ha deixat de ser moneda refugi i s'ha depreciat; el diferencial de tipus i política monetària tenen més mal relatiu respecte de les altres 
economies (abans de la crisi) i el període electoral incorpora una incertesa afegida. L'euro ha recollit la baixada de risc d'integració a la zona i s'ha apreciat respecte de la divisa 
americana, divises emergents i lleugerament respecte del ien.
b) Decisions generals d'inversió que s'han adoptat.
El fons ha seguit una política semblant d'inversió a trimestres anteriors, centrada en actius de crèdit i una posició en actius curts de govern americà tant en actius fixos com 

flotants en un termini no superior a tres anys.
c) Índex de referència.
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex solament a l'efecte informatiu o comparatiu. En el trimestre l'índex ha tingut una rendibilitat de -4,12% i el fons ho ha 

fet 0,60% més bé.
d) Evolució del patrimoni, partícips, rendibilitat i despeses de la IIC.
El patrimoni del fons ha disminuït 7,23% en la classe Estándar i un 4,95% en la classe Cartera en el període i els partícips també han disminuït un 3,92% en la classe 

Estándar i un 3,65% en la classe Cartera.
Les despeses del fons en el trimestre han estat 0,33% en la classe Estándar i 0,05% en la classe Cartera. La rendibilitat de la classe Estándar ha estat -3,86% i de la classe 

Cartera de -3,65%.
e) Rendiment del fons en comparació de la resta de fons de la gestora.
El rendiment del fons ha estat més baix que la mitjana de la gestora en fons semblants, que ha estat -2,31%, sobretot perquè és un fons només amb exposició a dòlar.

2. INFORMACIÓ SOBRE LES INVERSIONS.
a) Inversions concretes que s'han fet durant el període.
Hi ha hagut amortitzacions de lletres americanes que no s'han renovat i amortitzacions en crèdit tant financer com no financer, amb un resultat net negatiu amb les compres 

fetes, que han augmentat la liquiditat del fons fins a gairebé 8%. Compres molt puntuals en actius coreans i de l'eurozona tant en primari com en secundari.
L'aportació positiva al rendiment s'ha degut al bon comportament dels diferencials de crèdit, entre els quals destaquen (Daimler, General Motors, Hyundai, Nissan i 

Unicredito), i ha estat negativa principalment pel comportament del dòlar i l'ampliació d'alguns noms de la cartera com (Keurig, HSBC, Nordea i Mediobanca).
b) Operacions de préstec de valors.

N/A
c) Operacions en derivats i adquisició temporal d'actius.
El palanquejament mitjà ha estat 21,09% per haver disposat de futurs tant de tipus d'interès per moderar la durada com de divisa per mantenir una posició en dòlar d'acord 

amb les circumstàncies de mercat.
d) Més informació sobre inversions.

La TIR mitjana de la cartera en el tancament del trimestre ha estat 0,75%, amb una vida mitjana d'1,22 anys.
La rendibilitat mitjana de la liquiditat en el període ha estat 0,03%.

3. EVOLUCIÓ DE L'OBJECTIU CONCRET DE RENDIBILITAT.
N/A

4. RISC ASSUMIT PEL FONS.
La volatilitat acumulada del fons en el període ha estat 6,22%, mentre que la del seu índex de referència ha estat 6,16% i la de la lletra del tresor, 0,10%.

5. EXERCICI DE DRETS POLÍTICS.
N/A

6. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS CNMV.
N/A

7. ENTITATS BENEFICIÀRIES DEL FONS SOLIDARI I IMPORT CEDIT A LES ENTITATS.
N/A

8. COSTOS DERIVATS DEL SERVEI D'ANÀLISI.
N/A

9. COMPARTIMENTS DE PRO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A

10. PERSPECTIVES DE MERCAT I ACTUACIÓ PREVISIBLE DEL FONS.
El darrer trimestre de l'any esperem que l'entorn de més incertesa es mantindrà i, per tant, una volatilitat estructural en el mercat més elevada que la que hi havia abans de la 

crisi d'enguany. El temps gradualment donarà respostes i aclarirà algun dels aspectes que provoquen inestabilitat com ara les eleccions als EUA, el progrés dels vaccins, la cruesa 
de la segona onada en termes sanitaris o el Brexit. Entenem que algun d'aquests aspectes alentirà el fort creixement del trimestre anterior. Malgrat això, la confirmació dels bancs 
centrals per mantenir o estendre els programes d'ajut i la confirmació dels governs en els detalls dels ajuts fiscals, amb especial focus als EUA i l'eurozona, haurien de permetre als 
mercats enfocar-se gradualment en la consolidació a mitjà termini de la recuperació econòmica.
El fons continuarà amb una política semblant a trimestres anteriors, centrada bàsicament en actius de crèdit amb gran diversificació per països i que ofereixin rendibilitats amb 

diferencials atractius. Continuarem vigilant la durada i l'exposició a dòlar i ho modularem segons les circumstàncies de mercat.

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC
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