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EVOLUCIÓ DEL FONS

La renta variable global ha enregistrat pèrdues durant el
mes d'octubre, amb l'augment de casos de la Covid-19,
especialment a Europa centrant l'atenció als
inversors. Tot i això, mentre els bons del govern
americà han caigut, reflectint una expectativa d'estímuls
majors els europeus han pujat. Les dades del 3T
mostren
un PIB a la ZE de +12,7%, i que segueix essent un
4,3% menys que en el mateix període de l'any passat.
La predicció és que la reintroducció de nous
confinaments
tindrà el seu impacte econòmic en els propers mesos.
Pel que fa a la matèria primera, qui pitjor ho fa segueix
essent el petroli. Octubre, amb gran part de
publicacions de resultats empresarials, 3T, en la majoria
dels casos superant les expectatives, a excepció de SAP
que ha fet retallada en la seva estimació
d'ingressos i beneficis pel que queda d'any.

EVOLUCIÓ RENDIMENT

POSICIONS PER RENDIMENT YTD

POSICIONS PER RENDIMENT CONTRIBUTION
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C omissió de Gestió

1,55%

C omissió de Dipositaria

0,12%

C omissió de Subscripció i Reemborsament

0,00%
I mpos tos indirectes no inclos os

COMENTARI DEL GESTOR
En l’àmbit macroeconòmic, el desplegament de vacunes juntament amb la reobertura
de les economies i el gran paquet d’estímuls governamentals continua, impulsant la
recuperació econòmica de la demanda del consumidor, però generant temors entorn a
la inflació. Amb la majoria dels bancs centrals revisant a l’alça les seves expectatives de
creixement, les accions més cícliques i exposades a matèries primeres ho segueixen
fent millor que els bons on les corbes segueixen pujant. El sentiment empresarial indica
que la recuperació econòmica continuarà en els propers mesos, no obstant a curt
termini sembla que la rotació value-growth s’ha pres un respir el mes d’abril. La nostra
distribució d’actius segueix molt posicionada cap a empreses de qualitat, amb marges i
retorns que siguin com a mínim de doble dígit. Seguim també amb molt de cash i amb
la majoria de bons de baixa durada.

Aquest document té ca ràcter comercial i es subministra només amb fins informatius. No const itueix ni pot interpretar-se com una oferta, invitac ió o incitac ió per a la
venda, compra o subscripció de valors ni el seu contingu t constitueix base de cap contracte, compromís o decisió de qualsevol tipu s. Aquest document no substi tueix
la informació legal preceptiva, que haurà de ser consultada amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió; la informació legal preval en cas de qualsevol
discrepància. Es recomana a l' inversor, que juntament amb aquest document, llegiu la documentació relativa a l'o rganisme d'inversió, que està a la seva disposició a
la pàgina www.andbank.com ia les oficines de l'entitat comercialitzadora. La informació continguda en aquest document es refereix a la data que apareix en el mateix,
pel que pogués patir canvis com a conseqüència de la fluctuació dels mercats. Les rendibilitats mostrades són rendibilitats pas sades i no pressuposen rendibilitats
futures. La participació en organismes d'inversió o altres productes finance rs indicats en el present document poden estar subjectes a riscos de mercat, crèdit, emissor
i contrapartida, de liquiditat i de canvi de divisa, fluctuacions de valor i la possible pèrdua de l'capital invertit.

