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Objectius i política d'Inversió

Característiques Evolució NAV desde 2010

Classe A

Fons OIC

Domicili Andorra

Tipus d'Actiu ETF's Globales

Divisa de Referència EUR

Valoració Diaria

Data d'Inici

Horitzó d'Inversió (anys) 5

ISIN AD000102700

Inscripció INAF 0014-04

Radical Andbank

Aquest fons no disposa de Benchmark

Societat Gestora Evolució Rendiments 2019

Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U

Dipositari

Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.

Comissió de gestió

Comissió de subscripció

Comissió de reemborsament

Comissió de dipositaria

Impostos indirectes no inclosos: 9,5%

Patrimoni del fons (mill.)

Nom. Participacions

NAV

Evolució mensual històrica (%)

Volatilitat gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Accum.

Màxima caiguda (%) 2,4% 0,6% 0,8% -0,1% -0,8% 1,5% 0,7% 5,0%

Setmanes positives 0,6% -1,3% 1,7% 0,9% -0,7% -1,6% 0,3% -0,4% 0,4% -3,7% 0,2% -2,3% -5,9%

Duració (%) 0,6% 1,0% -0,3% 0,2% -0,3% -0,9% -0,3% -0,4% 0,8% 0,5% -0,6% 0,3% 0,8%

Yield -2,5% 1,1% 2,6% 1,0% -0,3% 0,7% 1,9% 0,6% -0,1% -0,3% -0,9% 0,8% 4,6%

3,7% 1,9% 0,6% -0,4% -0,5% -2,9% 0,4% -3,8% -3,0% 3,4% 0,1% -2,2% -3,1%

Rendiments anualitzats -0,4% 1,0% 0,0% 0,2% 1,2% 0,7% 0,2% 0,2% -0,5% -1,4% 1,1% -0,8% 1,3%

1 any MTD ##### ##### ##### 99,85% 99,17% ##### #####

3 anys YTD 2,40% 2,97% 3,79% 3,64% 2,78% 4,27% 5,01%

5 anys

Evolució Rendiments 2018

Aquest document té caràcter comercial i es subministra només amb fins informatius. No constitueix ni pot interpretar-se com una oferta, invitació o incitació per a la venda, compra o subscripció de valors ni

el seu contingut constitueix base de cap contracte, compromís o decisió de qualsevol tipus. Aquest document no substitueix 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'organisme

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 passades i no pressuposen rendibilitats futures. La participació en

organismes d'inversió o altres productes financers 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 del capital invertit.

Mes d'alts i baixos el que ens ha tocat viure aquest juliol. Després d'un juny amb retorns espectaculars en la majoria d'actius, semblava al principi que el juliol seguiria el

mateix camí. Però els recurrents problemes geo-polítics van canviar el signe dels mercats tenyint de vermell pràcticament la totalitat dels índexs. Així, tot i la forta

revaloració d'inici de mes, l'S & P va tancar amb un exigu 1,31% i l'Eurostoxx 50 va acabar en negatiu 01:00 -0.20%, mentre la renda fixa dels països core amb grau

d'inversió servia d'actiu refugi i portava les seves tiris a nivells mínims.

Als EUA, mentre que els analistes esperaven una retallada de tipus de 50pb, la FED finalment va optar per un to més Hawkish baixant 25pb, però ha afegit que hi ha

espai per a noves baixades, previsiblement a l'octubre. D'altra banda, la calma tensa que s'havia assolit entre els EUA i la Xina després de la reunió d'Osaka al mes de

juny, va saltar pels aires la passada setmana. Així, Donald Trump va anunciar la implementació de nous aranzels del 10% sobre els 300.000 milions de dòlars que no

s'havien tocat fins al moment, moviment que tindrà lloc a partir de l'1 de setembre. Això també s'ha interpretat com una mesura de pressió sobre la FED perquè

intensifiqui encara més les baixades de tipus i obligui a l'autoritat monetària nord-americana a plantejar una estratègia molt més expansiva.

En món Euro, el BCE va decidir mantenir els tipus d'interès als nivells actuals del que inicialment va provocar fortes pujades en valors del sector bancari. Però en la

posterior compareixença, Draghi va mostrar un to molt més acomodatici assegurant que mantindria els tipus baixos tot el temps que fos necessari per evitar la recessió i

aconseguir l'objectiu d'inflació alhora que indicava que s'augmentarien els estímuls monetaris existents mitjançant noves compres de deute. Això va provocar un gir

complet del sector bancari, tancant el dia amb fortes caigudes i amb les tires dels governs EU a mínims històrics.

Altres titulars europeus van ser la selecció de Christine Lagarde com la substituta de Draghi com a cap del Banc Central Europeu i Ursula von der Leyem va ser nominada

per presidir la Comissió Europea en reemplaçament de Jean Claude Juncker. Itàlia ha estat el que ha destacat dins el mercat de renda fixa, ja que els rendiments i els

diferencials s'han desplomat, el que reflecteix un enfocament més conservador per als pressupostos i les mesures de la CE per part del govern. Els bons italians solien

estar en 290pbs per sobre del Bund alemany a finals de maig i ara es troben a prop dels 210pbs.

En UK el tema de l'Brexit ho eclipsa tot per la incertesa actual sobre si Regne Unit i la UE podran arribar a un acord abans del 31 d'octubre. La manca de claredat i el

major risc d'un "hard Brexit" induït per les declaracions del nou primer ministre Boris Johnson, fa que la lliura s'hagi depreciat, al voltant de 1,22 enfront del dòlar nord-

americà.
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0,90%

Aquest fons ofereix exposició a una estratègia conservadora i sistemàtica de gestió de carteres Multiactivo que combina retorns positius sense assumir un nivell de risc

excessiu utilitzant, principalment, vehicles d'inversió UCITS i Exchange Trade Funds (ETFs).

29/04/2010

102700

0,50%

0,90%

52,25%

3,55

4,02%

-3,62%

0,37%

7,23

73.002

99,02

2016

2015

-0,98%

2014

-3,96%

-1,00%

5,29%

-14,02%

OPPORTUNITIES FUND  

FLEXIBLE ALLOCATION OPPORTUNITIES FUND EUR – A 

0,6% 0,8% 

-0,1% 

-0,8% 

1,5% 

0,7% 

2,40% 2,97% 
3,79% 

3,64% 

2,78% 

4,27% 

5,01% 

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

MTD YTD

88

93

98

103

108

OPPORTUNITIES FUND  FLEXIBLE ALLOCATION OPPORTUNITIES FUND EUR – A 


