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Benchmark
-

Societat Gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Dipositari
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Patrimoni del Fons (Mill.)
Nº participacions classe
NAV classe

1.07
11,386
94.29

Rendiblitats i anàlisis a 31/03/2018

Objectius i política d'Inversió

Característiques del fons

Perfil de risc 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitat (%)
Màx. Caiguda (%)
Setmanes positives (%)

   2.29
-5.95
26.92

Dades mensuals últims 3 anys

Rendiments anualitzats (%)

       1 any
       3 anys
       5 anys
       Des de Inici

 -4.97
 0.00
0.00

-2.90

El subfons intenta aconseguir els seus objectius principalment mitjançant la gestió activa d'una cartera d'actius financers admissibles, incloent OICVM / OIC, amb
enfocament cap a la assignació estratègica combinant  'enfocament top down (Diversificació entre les estratègies) i l'enfocament bottom up (selecció de fons
subjacents). La selecció OICVM / OIC es realitzarà mitjançant un model intern que utilitza estratègies alternatives.

ISIN
Bloomberg Ticker
Radical Andbank

LU1379129536
ANDASAC LX
0053910

Classe
Fons
Domicili
Tipus d'Actiu
Divisa de referència
Valoració
Data d'Inici
Horitzó d'Inversió
Inversió mínima

A
UCITS
LUX
Inversió Alternativa
EUR
Diària
31/05/2016
3 Anys
-

Comissió de Gestió
0.33%
Despeses corrents
2.02%

Assessor d'inversió
Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U

Rendiments passats no garanteixen rendibilitats futures.

Rendiments passats no garanteixen rendibilitats futures.

Evolució del NAV des de 2016

Evolució Rendiments 2018

Evolució mensual històrica (%)
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. YTD

2018    0.31   -1.82   -1.04   -2.54

2017   -0.18  0.34  0.04 -0.22   -0.49   -0.38    0.33   -0.18   -0.50    0.44   -0.88   -0.63   -2.29

2016 - - - - - - -   -0.73   -0.13   -0.49   -0.58    0.74 -

2015 - - - - - - - - - - - - -

2014 - - - - - - - - - - - - -

MTD YTD

Jan Feb Mar

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

-2.54%

-1.82%

-1.52%

-1.04%

0.31%
0.31%

Principals posicions del fons

Posició País Divisa Pes (%)
HELIUM-HELIUM PE A LX LUXEMBURG EUR 15.19
INRIS UCITS R CF 1 ID IRLANDA EUR 14.56
INVESCO GLB TARG E LX LUXEMBURG EUR 11.71
CANDR BONDS-CRED I LX LUXEMBURG EUR 10.91
OLD MUT GB EQY A A ID IRLANDA EUR 10.81
M&G LX DYNAMIC A A LX LUXEMBURG EUR 7.56
MLIS-MARSHALL WA C LX LUXEMBURG EUR 7.16
DNCA INVEST - MI E LX LUXEMBURG EUR 6.70
H2O ADAGIO-IC C FP FRANÇA EUR 6.48
MAN AHL TRD ALT- A LX LUXEMBURG EUR 6.30
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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.

Comentari del gestor

100.00 %EUR

Distribució per divises Distribució per país

0.87 %

6.48 %

25.37 %

67.28 %

CASH

FRANÇA

IRLANDA

LUXEMBURG

Mes convuls per a les borses, amb caigudes generalitzades tant a les borses europees com d'altres internacionals. L'Eurostoxx 50 es va depreciar un 2.25%. Els
mercats suec (-3.03%), alemany (-2.73%) i francès (-2.88%) van tenir un comportament relatiu pitjor. El mercat grec (+1.13%) i l'italià (-0.87%) van ser el que es van
comportar millor.

El mercat va girar al voltant dels següents events: 1) dades macroeconòmiques més fluixes a Europa i 2) l'anunci per part de Donald Trump de tarifes al comerç
internacional, primer centrades en articles de productes bàsics com l'hacer i l'alumini, i desprès més generalitzades a les importacions Xineses per un valor del 50
mil milions de dòlars i 3) unes eleccions italianes que guanyen, això si, sense suficient majoria per fer govern, els partits populistes de Moviment 5 estrelles i Lliga
Nort. I 4) la primera reunió com a president de la Reserva Federal de Jerome Powell, en les que va pujar els tipus un 0.25% per situar-los en 1.50%.


