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D’acord amb la Llei 6/2015, de 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, el Consell
d’Administració ha aprovat en data 3 de maig de 2017 la proposta de la Comissió Gestora
en relació a l’estratègia d’inversió del Fons de reserva de jubilació (en endavant FRJ),
segons es detalla a continuació.

1. INTRODUCCIÓ
Als mercats financers internacionals, els tipus d’interès es troben a nivells més baixos de
la història. Aquest fet comporta un entorn molt desfavorable per a l’estalvi a llarg
termini. En conseqüència, per preservar el patrimoni i la capacitat adquisitiva del FRJ, es
planteja l’adequació de l’estratègia d’inversió realitzant els següents canvis:





Establiment de noves tipologies o modalitats de gestió, dotant el FRJ d’una major
diversificació.
Increment del pes en actius de renda variable, en gestió de retorn absolut, en
inversió immobiliària i obrint la possibilitat a introduir capital risc. Totes aquestes
mesures per complir amb l’objectiu de rendibilitat i reduir el risc a llarg termini,
assumint la possibilitat de major volatilitat en períodes de mercats adversos.
Introducció la possibilitat d’implementar una operativa gestors/dipositaris més
eficient, que millori el control i alineada amb els estàndards internacionals.

Tenint en compte el patrimoni actual del FRJ, els estudis actuarials realitzats, l’entorn
macroeconòmic nacional i internacional i les seves previsions, la situació dels mercats
financers, els límits i les alternatives d’inversió previstes per la Llei del FRJ, i els mitjans
humans i tècnics disponibles, la present estratègia d’inversió es determina en funció de
les següents condicions:





Preservació del patrimoni i de la seva capacitat adquisitiva a llarg termini
Horitzó temporal entre 8 i 10 anys
Sense requeriments de disposició de rendes almenys durant 6 – 7 anys
Capacitat assumpció de risc limitada

La Comissió Gestora revisarà l’estratègia d’inversió de forma periòdica, tal com estableix
la Llei 6/2015.
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2. PRINCIPIS DE L’ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ
Els principis que regeixen l’estratègia d’inversió del FRJ són:


Responsabilitat
Gestió del patrimoni defensant els interessos dels beneficiaris del FRJ. Els òrgans
de govern i el personal del FRJ estan subjectes a les normes de conducta vigents
del sistema financer andorrà.



Transparència
Accessibilitat i informació periòdica sobre les inversions del FRJ.



Liquiditat
Les inversions es duran a terme principalment mitjançant actius negociats o
cotitzats en mercats reglamentats.



Seguretat
Protecció del patrimoni del Fons mitjançant mecanismes de control i supervisió
específics.



Eficiència
Assolir rendibilitats adequades al risc assumit, tenint en compte la naturalesa
dels compromisos futurs del sistema andorrà de pensions i el seu horitzó
temporal.



Diversificació
Mecanisme bàsic de protecció el FRJ, que es té en compte tant en els actius com
en la gestió.
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3. OBJECTIU
L’estratègia d’inversió del FRJ té per objectiu preservar la capacitat adquisitiva del
capital assolint una rendibilitat real positiva1 a llarg termini que reverteixi en els
beneficiaris del sistema andorrà de pensions, assegurant la diversificació del patrimoni
del Fons i utilitzant mecanismes de gestió del risc adequats.
La Llei del Fons de reserva de jubilació estableix que el FRJ procura aconseguir a mig i
llarg termini una rendibilitat real positiva, és a dir, superior a la inflació andorrana.

En l’actual entorn als mercats financers, caracteritzats per uns tipus d’interès
històricament baixos, es considera necessari modificar el perfil de risc existent a fi i
efecte d’assolir l’objectiu de preservar la capacitat adquisitiva del patrimoni del FRJ
legalment establert. Així, s’ha definit una estratègia d’inversió la rendibilitat teòrica
anual de la qual es situaria entre 150 i 250 punts bàsics per damunt de la inflació a llarg
termini (8-10 anys), és a dir, inflació més 1,5% – 2,5%, més enllà de la rendibilitat mínima
establerta per la Llei,
La modificació del perfil de risc plantejada pot implicar un increment de la volatilitat
anualitzada de la cartera, que en condicions normals de mercat es pot situar entre el 5%
i el 9%. Per tant, malgrat a curt termini es poden donar majors variacions del valor del
patrimoni, considerem que a llarg termini comporta una major protecció del patrimoni
del FRJ.
Tanmateix, cal tenir present que els darrers estudis actuarials evidencien que la
rendibilitat no és un factor determinant per resoldre el dèficit estructural del sistema de
pensions. Aquest té el seu origen en una manca d’actualització dels paràmetres vinculats
a l’esperança de vida que estaven recollits en el disseny inicial del sistema.

4. UNIVERS D’INVERSIÓ i CRITERIS GENERALS
L’univers d’inversió en què inverteix el FRJ està format principalment pels següents
actius:


Instruments del mercat monetari i/o actius de renda fixa d’emissors sobirans o
corporatius, negociada o cotitzada en mercats reglamentats o equivalents i amb

Rendibilitat real positiva: rendibilitat neta superior a la inflació andorrana que publica el Departament
d’Estadística del Govern d’Andorra (www.estadística.ad).
1
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una qualitat creditícia classificada com a mínim amb un nivell de grau d’inversió
(investment grade en nomenclatura internacionalment acceptada) per una o
més agències de ràting de reconeguda solvència.
Actius de renda variable cotitzats en mercats reglamentats.
Participacions d’organismes d’inversió col.lectiva sotmesos a una regulació
reconeguda o assimilable a l’andorrana.
Instruments financers derivats.
Altres actius: immobiliari, private equity,...

L’estratègia d’inversió respecta els criteris generals que preveu l’apartat 1 de l’article 27
de la Llei 6/2015:


Mínim 50% del patrimoni invertit en
instruments del mercat monetari i/o actius de renda fixa negociada o cotitzada
en mercats reglamentats o equivalents i amb una qualitat creditícia classificada
com a mínim amb un nivell de grau d’inversió (investment grade en
nomenclatura internacionalment acceptada) per una o més agències de ràting
de reconeguda solvència.
 Màxim 35% del patrimoni invertit en
actius de renda variable cotitzats en mercats reglamentats.
 Màxim 15% del patrimoni invertit en
actius diferents dels anteriors.
 Mínim 80% del patrimoni invertit en
actius aptes d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 29 de la Llei
6/2015, i líquids.

5. DISTRIBUCIÓ ESTRATÈGICA D’ACTIUS i DIVISES
La distribució estratègica d’actius i divises s’estableix d’acord amb l’objectiu del FRJ i
respectant els límits previstos per l’article 27 de la Llei 6/2015. Així mateix, pretén
construir una cartera diversificada i transparent.
En l’elaboració de la distribució estratègica es té en compte:
-

l’objectiu de rendibilitat a llarg termini del FRJ
les conclusions de l’estudi actuarial de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i
la naturalesa dels compromisos del FRJ
les característiques i el comportament esperat dels principals tipus d’actiu i les
seves correlacions històriques
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-

la divisa de referència del FRJ
els límits legalment establerts

La distribució estratègica per tipus d’actiu i divises estableix el marc general d’actuació
per a les inversions del FRJ. Es defineixen unes forquilles que permetin adaptar
tàcticament el posicionament del FRJ en funció de l’evolució dels elements descrits
anteriorment.

D’acord amb la planificació de la implementació de l’estratègia d’inversió, aquest serà
un procés progressiu que s’iniciarà al 2017 i s’estima assolir els nivells estratègics
descrits a continuació durant l’any 2018.

5.1 Tipus d’actiu

La distribució d’actius estratègica es presenta en forma de forquilles, que representen
el pes respecte el total del patrimoni del FRJ que es preveu invertir en els diferents tipus
d’actiu en condicions normals de mercat.

Renda fixa (investment grade)
Monetari (*)
Renda fixa (*)
Renda variable (cotitzada)
Renda variable Zona Euro
Renda variable mundial ex-Euro
Renda variable països emergents
Altres actius
Immobiliari
Private equity
Altres actius (renda fixa high yield,
bons convertibles,...)
TOTAL

(*) No es concreten expressament

Objectiu
estratègic
% patrim.
50% - 75%

25% - 35%
15% - 25%
10% - 17,5%
0% - 5%
0% - 15%
0% - 7,5%
0% - 2,5%
0% - 10%
100%

5.2 Divises

La distribució de divises estratègica es presenta en forma de forquilles, que representen
el pes respecte el total del patrimoni del FRJ que es preveu invertir en les diferents
divises en condicions normals de mercat.
Objectiu
estratègic
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Euro
Divises països desenvolupats ex-Euro
(Usd, Cad, Aud, Jpy, Gbp, Chf, Dkk,
Sek, Nok)
Divises països emergents
TOTAL

% patrim
85% - 100%
0% - 15%
0% - 5%
100%

5.3 Distribució per tipologies de gestió

La distribució estratègica d’actius i divises es materialitza mitjançant tres tipologies de
gestió: gestió tradicional diversificada, renda variable a llarg termini i altres actius.
Cadascuna realitza una funció diferenciada dins del conjunt del patrimoni del FRJ:


Gestió tradicional diversificada
Tipologia de gestió que combina diferents tipus d’actius financers tradicionals i
líquids, principalment actius de mercat monetari, renda fixa (investment grade)
i renda variable. La seva funció és aportar estabilitat al conjunt del patrimoni
mantenint un nivell de liquiditat important.
L’objectiu del gestor és batre a un índex de referència indicatiu de l’evolució dels
mercats financers en què pot invertir, amb un tracking error baix. Per intentar
aconseguir-ho, el gestor pren decisions relatives a la distribució d’actius, la
selecció de valors, el posicionament en la corba de tipus d’interès, en crèdit, en
divisa,...



Gestió renda variable a llarg termini
Gestió especialitzada en actius de renda variable global i cotitzada en mercats
reglamentats. El seu objectiu és superar la rendibilitat d’un índex d’un
determinat mercat borsari a llarg termini.
La filosofia d’inversió d’aquesta part del patrimoni del FRJ pretén protegir el
capital a llarg termini invertint en accions d’empreses de qualitat, seleccionades
per gestors reconeguts i especialitzats mitjançant un procés d’inversió
consistent, ben estructurat i basat en l’anàlisi fonamental.



Gestió d’altres actius
Aquesta part de la cartera pot invertir en tipologies d’actius diferents als actius
financers tradicionals i amb menor liquiditat, i s’estableixen tres subgrups:
immobiliari, capital risc i altres actius no inclosos en cap de les tipologies
d’inversió anteriors.
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La seva funció dins el conjunt del patrimoni del FRJ és diversificar, aportar
descorrelació respecte als actius financers tradicionals i proporcionar a la cartera
noves fonts de rendibilitat.
La gestió s’implementa principalment mitjançant organismes d’inversió
col·lectiva. També s’inclou en aquesta part de la cartera els immobles situats a
Andorra existents al fons de reserva de la branca jubilació de la Caixa Andorrana
de Seguretat Social i traspassats al FRJ en virtut de la seva creació.

6. GESTIÓ DEL RISC
6.1 Necessitats de la branca jubilació

El patrimoni del FRJ està constituït pels excedents que al llarg del temps ha generat el
sistema andorrà de pensions (la branca jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social). La seva funció és fer front als pagaments de prestacions de la branca jubilació
de la CASS, en el moment que ho requereixi.

L’estratègia d’inversió s’ha d’adequar a les necessitats futures de la branca jubilació de
la CASS. Per tal de gestionar aquesta adequació a llarg termini, el FRJ utilitza els estudis
actuarials que encarrega la CASS. Les conclusions del darrer estudi actuarial, realitzat
amb dades de 31/12/2015, porta a establir una estratègia d’inversió que permeti
beneficiar-se del fet que durant un període estimat superior a 8 anys el FRJ comptarà
amb un patrimoni igual o superior a l’actual. Per tant, es considera que l’estratègia
d’inversió del FRJ ha de tenir una orientació a llarg termini.
La rendibilitat obtinguda pot contribuir a allargar la vida del FRJ, si bé de forma limitada.
En cap cas es pot recuperar l’equilibri financer del sistema de pensions a través dels seus
rendiments.

6.2 Diversificació d’actius

La rendibilitat a llarg termini depèn en gran mesura dels actius en què s’inverteix i com
es combinen entre ells per obtenir una cartera equilibrada en termes de rendibilitat i
risc.

La utilització d’un ventall ampli tant de tipologies de gestió com d’actius i instruments
d’inversió, evitant concentracions i establint una combinació d’actius adequada, esdevé
una de les principals eines de gestió i control de risc.
Les inversions del patrimoni del FRJ estan subjectes als següents riscos:
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Risc de mercat: té caràcter general i existeix pel fet d’invertir en qualsevol tipus
d’actiu. La cotització dels actius depèn especialment de l’evolució dels mercats
financers, així com de l’evolució econòmica dels emissors, els quals es veuen
influïts per la situació general de l’economia mundial i per circumstàncies
polítiques i econòmiques.
En particular, les inversions comporten:
o Risc de mercat per inversions en renda variable (borsa): consisteix en les
variacions en el preu dels actius de renda variable. Generalment els
mercats borsaris presenten una volatilitat elevada, fet que comporta que
el preu dels actius de renda variable puguin oscil.lar de forma significativa
o arribar a valer zero.
o Risc de tipus d’interès: consisteix en les variacions en preu dels actius de
renda fixa causades per les variacions dels tipus d’interès.
o Risc de crèdit: és el risc que un emissor d’un actiu de renda fixa no pugui
fer front al pagament del cupó i el principal.
o Risc de divisa: vinculat a la inversió en actius denominats en divises
diferents a la divisa de referència del FRJ i comporta assumir les
fluctuacions del tipus de canvi.
o Risc de liquiditat: vinculat a la inversió en valors de baixa capitalització i/o
en mercats de poca dimensió i volum de contractació limitat. Pot influir
negativament en el preu en cas de veure’s obligat a vendre, comprar o
modificar les posicions.
En el cas d’actius no negociats o no cotitzats en mercats reglamentats, la
seva menor liquiditat pot comportar un major impacte en el preu i
restriccions en cas de voler desinvertir les posicions.
Risc vinculat als instruments financers derivats
o Risc de contrapart: en el cas de derivats no contractats en mercats
organitzats, possibilitat d’incompliment per part de l’entitat que actua
com a contrapart.
Risc vinculat a la inversió en mercats emergents
o Risc de major volatilitat: possibilitat d’una major variació en preu
respecte a inversions en mercats desenvolupats o inclús a una pèrdua
total, tant per la possibilitat d’una major inestabilitat política i
econòmica, com per tractar-se de mercats amb un menor volum de
contractació.
Risc de gestió: possibilitat que el patrimoni del FRJ no estiguin sempre invertit en
els actius i els mercats amb un millor comportament.
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6.3 Diversificació de la gestió

L’execució de l’estratègia d’inversió del FRJ es pot dur a terme internament i/o
externament, tenint en compte els recursos, capacitats i processos disponibles, així com
la seva adequació al tipus de gestió a realitzar.

La diversitat de gestors és un element fonamental que redueix el risc de gestió del
patrimoni i permet al FRJ l’accés a diferents processos d’inversió, estils de gestió, equips,
visions de mercat,...
Per tal de garantir una major diversificació del risc de gestió, s’estableix com a objectiu
a mig termini un pes màxim del 20% del patrimoni total del FRJ gestionat per una
mateixa entitat.

6.4 Índex de referència (benchmarks)

Els resultats de la gestió són avaluats mitjançant índexs de referència (benchmarks), els
quals permeten valorar l’aportació de valor del gestor en comparació al comportament
del mercat en què inverteix. El FRJ estableix benchmarks, representatius dels actius en
què es vol invertir, tant per la gestió externa com interna.
A més de comparar un gestor respecte al mercat en què inverteix, en determinats casos
existeix la possibilitat de comparar el gestor respecte a altres gestors que inverteixen en
el mateix mercat i de la mateixa forma (peer group). Aquesta informació permet
orientar, de forma complementària, l’encert d’un determinat estil de gestió o estratègia
d’inversió respecte al mercat.

6.5 Mètodes de mesura i control del risc

El FRJ aplica una orientació prudent a la gestió. Per aquest motiu, evita les inversions en
tipologies d’actius poc comprensibles, poc transparents i que no estiguin sotmesos a una
regulació reconeguda, ja que requeririen d’uns recursos molt importants per fer-ne un
seguiment adequat.

Per gestionar el risc global de la cartera, la Comissió Gestora utilitzarà la volatilitat com
a principal indicador de seguiment del risc. La volatilitat anualitzada esperada pel
conjunt del patrimoni en condicions normals de mercat és d’entre el 6% i el 9%.
Així mateix, la Comissió Gestora realitza un seguiment de l’evolució de la gestió interna
i externa. L’ús de diferents indicadors (rendibilitat, volatilitat, rati de Sharpe, Alpha, rati
d’informació, tracking error) permeten avaluar l’eficiència i la consistència de la gestió.
Per aquest motiu, aquests indicadors es valoren tant a curt termini com a llarg termini.

El FRJ sol.licita als seus gestors externs una confirmació anual de l’aplicació i correcte
funcionament dels seus sistemes interns de control de compliment dels límits dels
mandats.
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Així mateix, el FRJ compta amb un equip intern que supervisa mensualment el
compliment:




dels criteris legalment establerts per a la gestió del FRJ,
de l’estratègia d’inversió aprovada pel Consell d’Administració,
de la política d’inversió establerta per a cada gestor.

6.6 Ús de derivats

Es permet l’ús de derivats als gestors, com a cobertura i com a inversió, sempre i quan
l’exposició neta respecti els límits establerts. L’ús dels derivats ha de facilitar una gestió
eficaç, sense incrementar el perfil de risc autoritzat.

7. IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ
El FRJ implementa l’estratègia d’inversió tant mitjançant gestió interna com externa.

7.1 Gestió externa

La Comissió Gestora delega la gestió de la major part del patrimoni del FRJ a entitats
gestores mitjançant mandats de gestió.
Els mandats de gestió són contractes entre el FRJ i l’entitat gestora que estableixen el
marc en què s’han de desenvolupar les inversions. Els mandats detallen els objectius de
la gestió, els índex de referència, els límits d’inversió, els requeriments d’informació
periòdica, els costos màxims, etc.

7.2 Gestió interna

La Comissió Gestora duu a terme la gestió directa d’una part del patrimoni del FRJ, amb
el recolzament dels seus recursos tècnics i humans. La gestió interna té diverses
funcions, algunes de tipus temporal i altres de tipus estructural:


Funció temporal
o Gestionar l’adaptació progressiva del conjunt del patrimoni del FRJ a
l’estratègia d’inversió acordada pel Consell d’Administració.



Funcions estructurals
o Gestionar el risc del conjunt del patrimoni del FRJ.
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o Seleccionar les inversions escaients en actius directes, organismes
d’inversió col.lectiva o altres vehicles d’inversió, corresponents la part del
patrimoni del FRJ que gestiona directament.

7.3 Política de designació de nous gestors externs

La implementació de l’estratègia d’inversió pot requerir la contractació de nous gestors
externs. Els criteris per a una eventual selecció de nous gestors seran:










Diversificació, com a premissa principal
Experiència en la tipologia de gestió requerida
Especialització en un determinat tipus d’actiu, tipologia de gestió, estil de
gestió,...
Resultats obtinguts en el passat en la tipologia de gestió requerida
Adequació del procés d’inversió a la tipologia de gestió requerida
Possibilitats d’implementació de criteris d’inversió socialment responsable
Equip humà assignat
Capacitats tècniques, operatives, organitzatives i de control
Costos

7.4 Política de repartiment entre gestors externs

La Comissió Gestora acorda els criteris de les aportacions, dels reemborsaments o de les
reponderacions entre els diferents gestors.

En tots casos, els criteris de la Comissió Gestora seran estrictament tècnics i coherents
amb l’estratègia d’inversió aprovada pel Consell d’Administració. Els criteris principals
seran:




70% - 80% Resultats de la gestió en els últims tres anys: rendibilitat, volatilitat,...
5% - 15% Resultats de la gestió en l’últim any: rendibilitat, volatilitat,...
10% - 15% Valoració qualitativa de la gestió, del servei, del reporting, l’aplicació
de criteris d’inversió socialment responsable.



Per les necessitats d’adaptació a l’estratègia d’inversió, també es podrà tenir en
compte:
o pes màxim en un mateix gestor,
o necessitat d’incorporació de nous gestors,
o distribució per tipologies d’inversió.

Així mateix, per tal d’incentivar la qualitat en la gestió i afavorir la consecució dels
objectius del FRJ, s’estableixen els següents mecanismes:


Reemborsament total o parcial a un gestor
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En cas que la rendibilitat obtinguda per un gestor sigui inferior al seu índex de
referència durant un període consecutiu superior a tres anys o inferior a gestors
comparables, la Comissió Gestora pot proposar al Consell d’Administració el
reemborsament parcial o total dels actius.
Aportació extraordinària a un gestor
En cas que la rendibilitat obtinguda per un gestor sigui superior al seu índex de
referència durant un període consecutiu superior a tres anys o superior a gestors
comparables, la Comissió Gestora pot proposar al Consell d’Administració una
aportació de fons extraordinària, sempre que es respecti el límit màxim per
gestor (20% del patrimoni del FRJ).

8. DIPOSITARIA

Les entitats dipositàries dels actius financers del FRJ són entitats financeres que presten
diferents serveis:






custòdia de valors
liquidació de les diferents transaccions vinculades a la tinença de valors:
operacions de compra/venda, abonament de cupons i dividends, amortitzacions
d’obligacions,...
atenen les necessitats de reporting periòdiques i informacions a mida dels
gestors i del FRJ
atenen les peticions d’informació d’auditors, organismes de supervisió,... del FRJ
en cas que les inversions es vehiculin mitjançant un fons d’inversió, han de
complir els requeriments legalment establerts per a les funcions que s’hagin
previst (dipositari, administrador comptable, càlcul del NAV,...).

Per tal d’optimitzar la prestació d’aquests serveis i garantir la seva adequació a les
necessitats del FRJ, s’estableix com a objectiu a mig termini revisar l’estructura de
dipositaria actual i vehicular les inversions del FRJ mitjançant l’estructura jurídica més
adient en cada cas.

9. VALORACIÓ DELS ACTIUS
La valoració dels actius es duu a terme d’acord amb l’article 30 de la Llei 6/2015.
El criteri general de valoració dels actius del FRJ és el valor de mercat.
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Els valors cotitzats en mercats reglamentats es valoren d’acord amb la cotització oficial
coneguda del mercat en què cotitzen.

Els actius immobiliaris s’han de valorar prenent en consideració els estàndards
internacionals de valoració.
Els valors que no cotitzen en mercats reglamentats són valorats pel seu valor estimat de
realització o valor probable de negociació, fent servir procediments comptables de
valoració admesos internacionalment. Els criteris emprats han de perseguir en tot
moment la recerca de la valoració més encertada, tenint en compte tots els factors que
entren en joc a l’hora de valorar actius no cotitzats. En aquest sentit, cal tenir en compte
els criteris acceptats a escala internacional com a bones pràctiques de valoració.

10. REVISIÓ DE L’ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ
La Comissió Gestora revisa l’estratègia d’inversió almenys anualment.

Al juny del 2018 es van modificar els índex de referència dels mandats de gestió sense
suposar un canvi substancial respecte als benchmarks anteriors. La resta d’elements dels
mandats es van mantenir sense canvis.
La revisió dels benchmarks va estar motivada per la decisió de Bloomberg de deixar de
publicar diversos índex. Entre els índexs afectats figuren l’índex de mercat monetari
utilitzat pel FRJ: Euro Cash Indices LIBOR retorn 12 Month (ECCOTR12 Index). Els nous
benchmarks van entrar en vigor l’1 de juliol del 2018.
La darrera revisió ha tingut lloc a l’octubre del 2018 i no ha comportat cap canvi en
l’estratègia d’inversió.
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ANNEX 1. MANDAT DE GESTIÓ TRADICIONAL PERFIL MODERAT

MANDAT DE GESTIÓ
GESTIÓ TRADICIONAL – PERFIL MODERAT
1) ENTRADA EN VIGOR

Aquest mandat de gestió entra en vigor el dia 01/07/2017.

Posteriorment s’acorda una modificació de l’índex de referència de l’apartat 5), la qual
entra en vigor el dia 01/07/2018.

2) OBJECTIUS



OBJECTIU DE LA CARTERA: creixement a llarg termini del patrimoni gestionat
mitjançant la inversió en actius financers de forma diversificada.
OBJECTIU DE LA GESTIÓ: superar la rendibilitat de l’índex de referència de forma
consistent a mig i llarg termini.

3) ESTIL DE GESTIÓ

Gestió activa tradicional, fonamentada i transparent, basada en un procés d’inversió
rigorós i consistent.

4) PERFIL DE RISC: MODERAT

Tipus d’actiu

Renda fixa i mercat monetari
Renda variable
Altres actius
TOTAL

Mín. Neutral
75%
15%
0%

80%
20%
0%
100%

Màx.
85%
25%
0%

(*) Els límits en la distribució d’actius d’aquesta taula cal considerar-los en termes
d’exposició neta, incloent l’exposició dels instruments financers derivats.
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5) ÍNDEX DE REFERÈNCIA

L’índex de referència, definit a continuació, s’interpreta com una mesura del rendiment.
Es tracta d’un índex compost que ha de servir per a què el gestor tingui un indicatiu de
la rendibilitat que ha de batre per assolir l’objectiu de gestió, invertint en els actius que
creguin més adients respectant els límits del mandat de gestió.

Tipus d’actiu

Renda fixa i
mercat monetari
Renda variable
Altres actius
TOTAL



Pes

80%
20%
0%

Índex de referència
80%
10%
10%

0%
100%

Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5y
(LE35TREU Index)
MSCI Daily TR Net EMU in Eur
(MSDEEMUN Index)
MSCI Daily TR Net World ex EMU in Eur
(MSDEWEMN Index)
-----

DIVISA DE REFERÈNCIA: euro
CÀLCUL DEL BENCHMARK: rebalanceig diari dels pesos establerts.

6) UNIVERS D’INVERSIÓ
6.1 ACTIUS APTES i DIVERSIFICACIÓ DE RISCOS

Tipus d’actiu
Restriccions (*)
Instruments
del
mercat
monetari,
amb
ràting
mínim
PPes màx. mateix emissor: 7,5%
Mercat
3/A-3/F3 per part del subjacent per almenys una agència
monetari
de ràting reconeguda.
Efectiu i dipòsits bancaris, d’entitats financeres amb
ràting mínim P-3/A-3/F3 per part del subjacent per
almenys una agència de ràting reconeguda.
Organismes d’inversió col·lectiva d’instruments del
mercat monetari, amb ràting mig mínim P-3/A-3/F3.
Organismes d’inversió col.lectiva mixtos, que inverteixen
en actius aptes establerts per aquest mandat.

Pes màx. mateix fons: 7,5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Pes màx. mateix fons: 5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
En el cas que no sigui possible
considerar la composició interna
del fons (transparisation o lookthrough), la part del fons que no
computi com a renda variable,
computarà com a renda fixa i
monetari.
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Renda
fixa

Renda
variable

Actius de renda fixa negociada o admesos a cotització en
mercats reglamentats, amb ràting mínim Baa3/BBB/BBB- per almenys una agència de ràting reconeguda.
Actius de renda fixa negociada o admesos a cotització en
mercats reglamentats, amb ràting mínim Baa3/BBB/BBB- per almenys una agència de ràting reconeguda i
d’emissors de països emergents (***)

Pes màx. mateix emissor: 7,5%
Pes màx. mateixa emissió: 2,5%

Pes màx.: 12,0%
Pes màx. mateix emissor: 2,5%
Pes màx. mateixa emissió: 1,25%
Pes màx. mateix fons: 5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Covered bonds negociats o admesos a cotització en Pes màx.: 7,5%
mercats
reglamentats,
amb
ràting
mínim Pes màx. mateix emissor: 7,5%
Aa3/AA-/AA- per almenys una agència de ràting Pes màx. mateixa emissió: 2,5%
reconeguda.
Organismes d’inversió col·lectiva o ETFs d’actius de Pes màx. mateix fons: 7,5%
renda fixa, amb ràting mig mínim Baa3/BBB-/BBB- per Pes màx. AuM del fons (**): 3%
almenys una agència de ràting reconeguda.
Organismes d’inversió col.lectiva mixtos, que inverteixen Pes màx. mateix fons: 5%
en actius aptes establerts per aquest mandat.
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
En el cas que no sigui possible
considerar la composició interna
del fons (transparisation o lookthrough), la part del fons que no
computi com a renda variable,
computarà com a renda fixa i
monetari.
Accions cotitzades en mercats reglamentats.
Pes màx. mateix títol: 2,5%
Organismes d’inversió col.lectiva o ETFs d’actius de Pes màx. mateix fons: 5%
renda variable.
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Accions cotitzades en mercats reglamentats, organismes Pes màx.: 1,0%
d’inversió col.lectiva o ETFs d’actiu de renda variable de Pes màx. AuM del fons (**): 3%
països emergents (***)
Organismes d’inversió col.lectiva mixtos, que inverteixen Pes màx. mateix fons: 5%
en actius aptes establerts per aquest mandat.
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
En el cas que no sigui possible
considerar la composició interna
del fons (transparisation o lookthrough), computaran com a renda
variable segons el pes màxim borsa
previst en el prospectus del fons.

(*) En termes de % sobre patrimoni
(**) AuM (Assets under Management) del fons fa referència a l’import de l’actiu net de l’organisme
d’inversió col.lectiva en què es vulgui invertir. La superació del límit màxim del 3% en els AuM d’un
mateix fons requerirà l’aprovació per part de la Comissió Gestora.
(***) Es consideren països emergents, tots els països no considerats països desenvolupats per MSCI
a la data de redacció del present mandat i que es detallen a continuació:
- Amèrica: Canadà i Estats Units
- Europa: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Israel, Itàlia,
Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia, Suïssa, Regne Unit
- Àsia i Pacífic: Austràlia, Hong Kong, Japó, Nova Zelanda, Singapur
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Tipus d’actiu
De cobertura
Derivats
D’inversió

Característiques
generals

6.2 ACTIUS NO APTES













Restriccions (*)

- Es permet, sempre que la distribució neta d’actius respecti els
límits establerts.
- La duració neta mínima del conjunt de la cartera: 0 anys.
- Exposició neta mínima en actius de renda variable: 0%
- Es permet, sempre que la distribució neta d’actius respecti els
límits establerts.
- Es permet, sempre que es respectin els límits màxims de
concentració definits per a la renda fixa i la renda variable en el
quadre anterior.
RF: subjacent individual 2,5%, subjacent índex o genèric 7,5%
RV: subjacent individual 2,5%, subjacent índex 7,5%
- Exposició neta mínima a un determinat actiu: 0%
- L’actiu subjacent ha de formar part dels actius aptes.
- L’actiu subjacent ha d’estar negociat o admès a cotització en
mercats reglamentats.
- En cas d’instruments OTC, les entitats que actuen com a
contrapartida han de estar subjectes a supervisió cautelar i tenir el
ràting mínim establert per a la renda fixa investment grade.
- En cas d’instruments OTC, han d’estar subjectes a valoració diària
fiable i verificable, possibilitat de liquidació de la posició en
qualsevol moment al seu valor just.

Deute subordinat (bons, obligacions, deute perpetu,...)
Actius de renda fixa amb ràting inferior a Baa3/BBBActius de renda fixa d’emissors de països emergents, denominada en divisa local
Organismes d’inversió col.lectiva sotmesos a una regulació no reconeguda
Organismes d’inversió col.lectiva que no tinguin valor liquidatiu diari
Organismes d’inversió col.lectiva que inverteixin principalment en qualsevol dels
actius no aptes
Instruments financers derivats que tinguin per subjacent qualsevol dels actius no
aptes
ETFs (Exchange Traded Funds) o organismes d’inversió col.lectiva de rèplica
sintètica
Productes estructurats
Matèries primeres
Capital risc
Actius immobiliaris directes o fons d’inversió immobiliaris
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7) DIVISES

La divisa de referència de la cartera és l’euro.

Es permet l’exposició a divises diferents a l’euro fins un màxim del 15% del patrimoni
sense cobrir.
Només es permet la utilització d’instruments denominats en les següents divises:










dòlar nord-americà (USD)
dòlar canadenc (CAD)
dòlar australià (AUD)
ien japonès (JPY)
lliura esterlina (GBP)
franc suís (CHF)
corona sueca (SEK)
corona danesa (DKK)
corona noruega (NOK)

Es permet la utilització de canvis a termini (forwards) i instruments derivats de divisa,
respectant els límits establerts en aquest apartat.
No es permet un posicionament que comporti una exposició neta negativa a una
determinada divisa.

8) PRÉSTEC DE VALORS

No es permet el préstec de valors en títols directes.

D’acord amb aquest criteri, tampoc es permeten les inversions en organismes d’inversió
col·lectiva o ETFs (Exchange Traded Funds) que utilitzin de forma intensiva aquestes
pràctiques.

9) CRITERIS D’ACTUACIÓ EN CAS D’EXCEDIR ELS LÍMITS ESTABLERTS

En cas d’excedir els límits establerts a causa de les variacions de les valoracions dels
actius en cartera, el gestor disposarà d’un màxim de 30 dies naturals per regularitzar la
situació.

En cas que un actiu que forma part de la cartera deixi de complir els requisits del mandat,
el gestor podrà sol·licitar per escrit i de forma argumentada a la Comissió Gestora la
possibilitat de mantenir-lo en cartera. El gestor disposa d’un termini màxim de 15 dies
naturals per fer la petició a partir de la data en què es produeixi l’incompliment. La
decisió de la Comissió Gestora serà tramesa al gestor per escrit.
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10) CRITERIS DE SUPERVISIÓ DEL RISC OPERACIONAL

L’entitat gestora ha de garantir el correcte funcionament dels processos i mecanismes
interns per assegurar el compliment de les directrius i limitacions previstes per aquest
mandat.
En cas d’incompliment reiterat del mandat, el FRJ es reserva el dret d’emprendre les
mesures que consideri oportunes.

11) REQUISITS D’INFORMACIÓ
11.1 INFORMACIÓ MENSUAL

Durant els primers set (7) dies hàbils de cada mes, l’entitat gestora proporcionarà com
a mínim la següent informació amb dades de l’últim dia del mes anterior:








cartera detallada línia a línia, amb el valor total del patrimoni, en format
d’extracte bancari proporcionat per l’entitat dipositària.
cartera detallada línia a línia, en format excel, amb el valor total del patrimoni.
moviments i operacions de valors realitzades en les diferents divises, amb el
màxim detall possible de tots els costos, en format excel
el quadre de comandament que inclou, entre altres, la volatilitat anualitzada i el
rati de Sharpe (respecte l’índex de mercat monetari del benchmark descrit a
l’apartat 5) dels darrers 3 anys.
performance attribution detallada
el nivell de palanquejament de la cartera, en termes d’exposició neta i bruta.
informe sobre els incompliments del mandat, resolts o no, que s’hagin pogut
produir durant el mes.

11.2 INFORMACIÓ TRIMESTRAL (addicional a la informació mensual)


certificat signat, on s’indiqui:
o el valor del patrimoni sota gestió a l’últim dia del trimestre
o l’import de totes les comissions cobrades o retrocessions abonades a la
cartera durant el trimestre, detallat per divises

11.3 INFORMACIÓ ANUAL (addicional a la informació mensual)


En cas que el mandat es vehiculi mitjançant un organisme d’inversió col.lectiva
(OIC), el gestor trametrà l’informe d’auditoria anual de l’OIC al FRJ dins un
termini d’un mes i mig després del tancament de l’exercici auditat.
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12) RETRIBUCIÓ A LA GESTIÓ
12.1 COMISSIÓ DE GESTIÓ FIXA

La comissió de gestió fixa és d’un màxim del 0.15% anyal. Es cobra independentment de
la rendibilitat de la cartera respecte l’índex de referència. A finals de cada trimestre
s’efectua un càrrec del 0.0375%. La base pel seu càlcul serà la mitjana del valor
patrimonial diari del trimestre corresponent.
12.2 COMISSIÓ DE GESTIÓ VARIABLE

Fins al 31 de desembre del 2017 es mantindrà l’actual sistema de comissió de gestió
variable.

A partir de l’1 de gener del 2018 la comissió de gestió variable es calcularà mitjançant el
sistema de marca d’aigua relativa al benchmark (relative high watermark). Aquest
mecanisme remunera l’obtenció de millors resultats que l’índex de referència de forma
consistent i a partir del diferencial respecte a benchmark. És a dir, la comissió variable
serà d’aplicació quan el diferencial de rendibilitat respecte benchmark superi el nivell
més elevat enregistrat anteriorment (marca d’aigua o high watermark).
Metodologia de càlcul:


Al final de cada període anual es calcularà la diferència entre la rendibilitat de la
cartera després de comissions i la rendibilitat del benchmark:

on :





DB anyX = RC anyX – RB anyX

DB és la diferència entre la rendibilitat de la cartera i la rendibilitat del benchmark
RC és rendibilitat cartera després de comissions
RB és la rendibilitat del benchmark

Les diferències respecte el benchmark s’acumularan any a any, mitjançant una
sèrie en base 100:
100 x (1+ DB any1) x (1+ DB any2) x (1+DB any3) x ... x (1+DB any n )

El gestor tindrà dret a percebre la remuneració variable al final de cada any si, al
final de cada període anual, el valor resultant de la sèrie base 100 és superior al
valor més elevat enregistrat anteriorment (marca d’aigua o high watermark).
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L’import a percebre es calcularà com segueix:
on :

Comissió Variable = (HWM2 – HWM1) x 10% x PM

HWM1: Antiga marca d’aigua (valor màxim anterior) de la sèrie en base 100 o 100 en cas del
primer any
HWM2: Nova marca d’aigua (nou valor màxim) de la sèrie en base 100
PM: Mitjana de patrimonis diaris de l’any en què es realitza el càlcul
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ANNEX 2. MANDAT DE GESTIÓ TRADICIONAL PERFIL EQUILIBRAT

MANDAT DE GESTIÓ
GESTIÓ TRADICIONAL – PERFIL EQUILIBRAT

1) ENTRADA EN VIGOR

Aquest mandat de gestió entra en vigor el dia 01/07/2017.

Posteriorment s’acorda una modificació de l’índex de referència de l’apartat 5) i de
l’apartat 12.2), la qual entra en vigor el dia 01/07/2018.

2) OBJECTIUS



OBJECTIU DE LA CARTERA: creixement a llarg termini del patrimoni gestionat
mitjançant la inversió en actius financers de forma diversificada.
OBJECTIU DE LA GESTIÓ: superar la rendibilitat de l’índex de referència de forma
consistent a mig i llarg termini.

3) ESTIL DE GESTIÓ

Gestió activa tradicional, fonamentada i transparent, basada en un procés d’inversió
rigorós i consistent.

4) PERFIL DE RISC: EQUILIBRAT

Tipus d’actiu

Renda fixa i mercat monetari
Renda variable
Altres actius
TOTAL

Mín. Neutral
55%
30%
0%

60%
35%
5%
100%

Màx.
70%
40%
5%

(*) Els límits en la distribució d’actius d’aquesta taula cal considerar-los en termes
d’exposició neta, incloent l’exposició dels instruments financers derivats.


RENDA FIXA I MERCAT MONETARI: es considerarà dins aquesta part de la cartera
únicament els actius de renda fixa i del mercat monetari amb qualitat creditícia
investment grade.
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RENDA VARIABLE: la cartera comptarà amb un 15% d’actius de renda variable de
forma estructural, invertida mitjançant una selecció de fons d’inversió amb les
següents característiques:
o Inversió en accions cotitzades en mercats reglamentats
o Procés d’inversió preferentment fonamental, bottom-up, orientat a la
selecció de companyies de qualitat i amb bons fonamentals.
o Gestors reconeguts, amb un històric de resultats consistent.
o Sota regulació reconeguda
o Publicació de NAV diària
o Reemborsaments diaris i sense preavís.
La inclusió d’aquestes posicions a la cartera requerirà de la presentació
prèvia d’una proposta argumentada a la direcció del FRJ i la posterior
autorització per part de la Comissió Gestora.

ALTRES ACTIUS: es permet la inversió en actius diferents a monetari i renda fixa
investment grade o renda variable cotitzada, fins a un màxim del 5% de la
cartera. Aquesta mena d’inversions quedaran classificades com a Altres Actius i
s’invertiran mitjançant fons d’inversió amb les següents característiques:
o Actius aptes, comprensibles i líquids
o Sota regulació reconeguda
o Publicació de NAV diària
o Reemborsaments diaris i sense preavís.
La inclusió d’aquestes posicions a la cartera requerirà de la presentació
prèvia d’una proposta argumentada a la direcció del FRJ i la posterior
autorització per part de la Comissió Gestora.

5) ÍNDEX DE REFERÈNCIA

L’índex de referència, definit a continuació, s’interpreta com una mesura del rendiment.
Es tracta d’un índex compost que ha de servir per a què el gestor tingui un indicatiu de
la rendibilitat que ha de batre per assolir l’objectiu de gestió, invertint en els actius que
creguin més adients respectant els límits del mandat de gestió.

Tipus d’actiu

Pes

Renda fixa i
mercat monetari
Renda variable

60%

Altres actius
TOTAL

5%
100%

35%

Índex de referència
60,0%
17,5%
17,5%
5,0%
100%

Bloomberg Barclays EurAgg 3-5Y
(LE35TREU Index)
MSCI Daily TR Net EMU in Eur
(MSDEEMUN Index)
MSCI Daily TR Net World ex EMU in Eur
(MSDEWEMN Index)
Eonia (OISEONIA Index) + 200 punts bàsics
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DIVISA DE REFERÈNCIA: euro
CÀLCUL DEL BENCHMARK: rebalanceig diari dels pesos establerts.

6) UNIVERS D’INVERSIÓ
6.1 ACTIUS APTES i DIVERSIFICACIÓ DE RISCOS

Tipus d’actiu
Restriccions (*)
Instruments del mercat monetari, amb ràting mínim P- Pes màx. mateix emissor: 7,5%
Mercat
3/A-3/F3 per part del subjacent per almenys una agència
monetari
de ràting reconeguda.
Efectiu i dipòsits bancaris, d’entitats financeres amb
ràting mínim P-3/A-3/F3 per part del subjacent per
almenys una agència de ràting reconeguda.
Organismes d’inversió col·lectiva d’instruments del
mercat monetari, amb ràting mig mínim P-3/A-3/F3.
Organismes d’inversió col.lectiva mixtos, que inverteixen
en actius aptes establerts per aquest mandat.

Renda
fixa

Pes màx. mateix fons: 7,5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Pes màx. mateix fons: 5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
En el cas que no sigui possible
considerar la composició interna
del fons (transparisation o lookthrough), la part del fons que no
computi com a renda variable,
computarà com a renda fixa i
monetari.
Actius de renda fixa negociada o admesos a cotització en Pes màx. mateix emissor: 7,5%
mercats reglamentats, amb ràting mínim Baa3/BBB- Pes màx. mateixa emissió: 2,5%
/BBB- per almenys una agència de ràting reconeguda.
Actius de renda fixa negociada o admesos a cotització en Pes màx.: 9,0%
mercats reglamentats, amb ràting mínim Baa3/BBB- Pes màx. mateix emissor: 2,0%
/BBB- per almenys una agència de ràting reconeguda i Pes màx. mateixa emissió: 1,0%
d’emissors de països emergents (***)
Pes màx. mateix fons: 5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Covered bonds negociats o admesos a cotització en Pes màx.: 7,5%
mercats
reglamentats,
amb
ràting
mínim Pes màx. mateix emissor: 7,5%
Aa3/AA-/AA- per almenys una agència de ràting Pes màx. mateixa emissió: 2,5%
reconeguda.
Organismes d’inversió col·lectiva o ETFs d’actius de Pes màx. mateix fons: 7,5%
renda fixa, amb ràting mig mínim Baa3/BBB-/BBB- per Pes màx. AuM del fons (**): 3%
almenys una agència de ràting reconeguda.
Actius directes, organismes d’inversió col.lectiva o ETFs Pes màx.: 5%
que inverteixen en actius de renda fixa negociada o Pes màx. mateix emissor: 1%
admesos a cotització en mercats reglamentats, amb Pes màx. mateix fons: 2,5%
ràting entre Ba1/BB+/BB+ i B3/B-/B- per almenys una Pes màx. AuM del fons (**): 3%
agència de ràting reconeguda.
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Bons convertibles directes, en què l’emissor sigui una
companyia que cotitza en un mercat reglamentat, o
organismes d’inversió col.lectiva que inverteixin en
aquest tipus d’actiu.
Organismes d’inversió col.lectiva mixtos, que inverteixen
en actius aptes establerts per aquest mandat.

Renda
variable

Pes màx.: 3,5%
Pes màx. mateix emissor: 1%
Pes màx. mateix fons: 2,5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Pes màx. mateix fons: 5%
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
En el cas que no sigui possible
considerar la composició interna
del fons (transparisation o lookthrough), la part del fons que no
computi com a renda variable,
computarà com a renda fixa i
monetari.
Accions cotitzades en mercats reglamentats.
Pes màx. mateix títol: 2,5%
Organismes d’inversió col.lectiva o ETFs d’actius de Pes màx. mateix fons: 5%
renda variable.
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
Accions cotitzades en mercats reglamentats, organismes Pes màx.: 1,70%
d’inversió col.lectiva o ETFs d’actiu de renda variable de Pes màx. AuM del fons (**): 3%
països emergents (***)
Organismes d’inversió col.lectiva mixtos, que inverteixen Pes màx. mateix fons: 5%
en actius aptes establerts per aquest mandat.
Pes màx. AuM del fons (**): 3%
En el cas que no sigui possible
considerar la composició interna
del fons (transparisation o lookthrough), computaran com a
renda variable segons el pes
màxim borsa previst en el
prospectus del fons.

(*) En termes de % sobre patrimoni
(**) AuM (Assets under Management) del fons fa referència a l’import de l’actiu net de
l’organisme d’inversió col.lectiva en què es vulgui invertir. La superació del límit màxim del 3%
en els AuM d’un mateix fons requerirà l’aprovació per part de la Comissió Gestora.
(***) Es consideren països emergents, tots els països no considerats països desenvolupats per
MSCI a la data de redacció del present mandat i que es detallen a continuació:
- Amèrica: Canadà i Estats Units
- Europa: Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Israel, Itàlia,
Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia, Suïssa, Regne Unit
- Àsia i Pacífic: Austràlia, Hong Kong, Japó, Nova Zelanda, Singapur

www.fonsdereserva.ad

Tipus d’actiu
De cobertura
Derivats
D’inversió

Característiques
generals

6.2 ACTIUS NO APTES












Restriccions (*)

- Es permet, sempre que la distribució neta d’actius respecti els
límits establerts.
- La duració neta mínima del conjunt de la cartera: 0 anys.
- Exposició neta mínima en actius de renda variable: 0%
- Es permet, sempre que la distribució neta d’actius respecti els
límits establerts.
- Es permet, sempre que es respectin els límits màxims de
concentració definits per a la renda fixa i la renda variable en el
quadre anterior.
RF: subjacent individual 2,5%, subjacent índex o genèric 7,5%
RV: subjacent individual 2,5%, subjacent índex 7,5%
- Exposició neta mínima a un determinat actiu: 0%
- L’actiu subjacent ha de formar part dels actius aptes.
- L’actiu subjacent ha d’estar negociat o admès a cotització en
mercats reglamentats.
- En cas d’instruments OTC, les entitats que actuen com a
contrapartida han de estar subjectes a supervisió cautelar i tenir el
ràting mínim establert per a la renda fixa investment grade.
- En cas d’instruments OTC, han d’estar subjectes a valoració diària
fiable i verificable, possibilitat de liquidació de la posició en
qualsevol moment al seu valor just.

Deute subordinat (bons, obligacions, deute perpetu,...)
Actius de renda fixa d’emissors de països emergents, denominada en divisa local
Organismes d’inversió col.lectiva sotmesos a una regulació no reconeguda
Organismes d’inversió col.lectiva que no tinguin valor liquidatiu diari
Organismes d’inversió col.lectiva que inverteixin principalment en qualsevol dels
actius no aptes
Instruments financers derivats que tinguin per subjacent qualsevol dels actius no
aptes
ETFs (Exchange Traded Funds) o organismes d’inversió col.lectiva de rèplica
sintètica
Productes estructurats
Matèries primeres
Capital risc
Actius immobiliaris directes o fons d’inversió immobiliaris
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7) DIVISES

La divisa de referència de la cartera és l’euro.

Es permet l’exposició a divises diferents a l’euro fins un màxim del 15% del patrimoni
sense cobrir.
Només es permet la utilització d’instruments denominats en les següents divises:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dòlar nord-americà (USD)
dòlar canadenc (CAD)
dòlar australià (AUD)
ien japonès (JPY)
lliura esterlina (GBP)
franc suís (CHF)
corona sueca (SEK)
corona danesa (DKK)
corona noruega (NOK)

Es permet la utilització de canvis a termini (forwards) i instruments derivats de divisa,
respectant els límits mínims i màxims establerts en aquest apartat.
No es permet un posicionament que comporti una exposició neta negativa a una
determinada divisa.

8) PRÉSTEC DE VALORS

No es permet el préstec de valors en títols directes.

D’acord amb aquest criteri, tampoc es permeten les inversions en organismes d’inversió
col·lectiva o ETFs (Exchange Traded Funds) que utilitzin de forma intensiva aquestes
pràctiques.

9) CRITERIS D’ACTUACIÓ EN CAS D’EXCEDIR ELS LÍMITS ESTABLERTS

En cas d’excedir els límits establerts a causa de les variacions de les valoracions dels
actius en cartera, el gestor disposarà d’un màxim de 30 dies naturals per regularitzar la
situació.

En cas que un actiu que forma part de la cartera deixi de complir els requisits del mandat,
el gestor podrà sol·licitar per escrit i de forma argumentada a la Comissió Gestora la
possibilitat de mantenir-lo en cartera. El gestor disposa d’un termini màxim de 15 dies
naturals per fer la petició a partir de la data en què es produeixi l’incompliment. La
decisió de la Comissió Gestora serà tramesa al gestor per escrit.
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10) CRITERIS DE SUPERVISIÓ DEL RISC OPERACIONAL

L’entitat gestora ha de garantir el correcte funcionament dels processos i mecanismes
interns per assegurar el compliment de les directrius i limitacions previstes per aquest
mandat.
En cas d’incompliment reiterat del mandat, el FRJ es reserva el dret d’emprendre les
mesures que consideri oportunes.

11) REQUISITS D’INFORMACIÓ
11.1 INFORMACIÓ MENSUAL

Durant els primers set (7) dies hàbils de cada mes, l’entitat gestora proporcionarà com
a mínim la següent informació amb dades de l’últim dia del mes anterior:








cartera detallada línia a línia, amb el valor total del patrimoni, en format
d’extracte bancari proporcionat per l’entitat dipositària.
cartera detallada línia a línia, amb el valor total del patrimoni, en format excel.
moviments i operacions de valors realitzades en les diferents divises, amb el
màxim detall possible de tots els costos, en format excel.
el quadre de comandament que inclou, entre altres, la volatilitat anualitzada i el
rati de Sharpe (respecte l’índex de mercat monetari del benchmark descrit a
l’apartat 5) dels darrers 3 anys.
performance attribution detallada, separant almenys els diferents tipus d’actiu i
el 15% de renda variable estructural.
el nivell de palanquejament de la cartera, en termes d’exposició neta i bruta.
informe sobre els incompliments del mandat, resolts o no, que s’hagin pogut
produir durant el mes.

11.2 INFORMACIÓ TRIMESTRAL (addicional a la informació mensual)


certificat signat, on s’indiqui:
o el valor del patrimoni sota gestió a l’últim dia del trimestre
o l’import de totes les comissions cobrades o retrocessions abonades a la
cartera durant el trimestre, detallat per divises

11.3 INFORMACIÓ ANUAL (addicional a la informació mensual)


En cas que el mandat es vehiculi mitjançant un organisme d’inversió col.lectiva
(OIC), el gestor trametrà l’informe d’auditoria anual de l’OIC al FRJ dins un
termini d’un mes i mig després del tancament de l’exercici auditat.

www.fonsdereserva.ad

12) RETRIBUCIÓ A LA GESTIÓ
12.1 COMISSIÓ DE GESTIÓ FIXA

La comissió de gestió fixa es cobra independentment de la rendibilitat de la cartera
respecte l’índex de referència i compta amb dos trams diferenciats:



Per a la part d’actius en gestió tradicional (excloent renda variable estructural i
altres actius)  màxim 0,15% anyal.
Per la resta (15% de renda variable estructural i altres actius)  màxim 0,075%
anyal.

Al final de cada trimestre s’efectuarà el càrrec dels dos trams de la comissió fixa. La base
pel seu càlcul serà la mitjana del valor patrimonial diari del trimestre corresponent.
Aquest canvi entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2018. Fins aleshores s’aplicarà un
màxim del 0,15% anyal al 100% de la cartera.
12.2 COMISSIÓ DE GESTIÓ VARIABLE

Fins al 31 de desembre del 2017 es mantindrà l’actual sistema de comissió de gestió
variable.

A partir de l’1 de gener del 2018 la comissió de gestió variable es calcularà mitjançant el
sistema de marca d’aigua relativa al benchmark (relative high watermark). Aquest
mecanisme remunera l’obtenció de millors resultats que l’índex de referència de forma
consistent i a partir del diferencial respecte a benchmark. És a dir, la comissió variable
serà d’aplicació quan el diferencial de rendibilitat respecte benchmark superi el nivell
més elevat enregistrat anteriorment (marca d’aigua o high watermark).

La comissió de gestió variable serà d’aplicació sobre la gestió d’actius tradicionals,
excloent el 15% renda variable estructural i els altres actius. Per tant, només es
considerarà la rendibilitat d’aquesta part de la cartera.
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Per calcular la comissió de gestió variable només es tindrà en compte la part del
benchmark corresponent als actius tradicionals:

Tipus d’actiu

Pes

Renda fixa i
mercat monetari
Renda variable

75%

TOTAL

100%

25%

Índex de referència
75,0%
12,5%
12,5%
100%

Bloomberg Barclays EurAgg 3-5Y
(LE35TREU Index)
MSCI Daily TR Net EMU in Eur
(MSDEEMUN Index)
MSCI Daily TR Net World ex EMU in Eur
(MSDEWEMN Index)

Metodologia de càlcul:


Al final de cada període anual es calcularà la diferència entre la rendibilitat de la
cartera després de comissions i la rendibilitat del benchmark:

on :



DB anyX = RC anyX – RB anyX

DB és la diferència entre la rendibilitat de la cartera i la rendibilitat del benchmark
RC és rendibilitat cartera després de comissions
RB és la rendibilitat del benchmark

Les diferències respecte el benchmark s’acumularan any a any, mitjançant una
sèrie en base 100:
100 x (1+ DB any1) x (1+ DB any2) x (1+DB any3) x ... x (1+DB any n)



El gestor tindrà dret a percebre la remuneració variable al final de cada any si, al
final de cada període anual, el valor resultant de la sèrie base 100 és superior al
valor més elevat enregistrat anteriorment (marca d’aigua o high watermark).



L’import a percebre es calcularà com segueix:
on :

Comissió Variable = (HWM2 – HWM1) x 10% x PM

HWM1: Antiga marca d’aigua (valor màxim anterior) de la sèrie en base 100 o 100 en cas del
primer any
HWM2: Nova marca d’aigua (nou valor màxim) de la sèrie en base 100
PM: Mitjana de patrimonis diaris en gestió tradicional (excloent el 15% de renda variable
estructural i els altres actius) de l’any en què es realitza el càlcul

www.fonsdereserva.ad

ANNEX 3. COSTOS OBJECTIU A NEGOCIAR AMB LES ENTITATS
Les comissions màximes aplicables en l’execució d’operacions i en els serveis prestats
per les entitats dipositàries són les que han estat en vigor al 2016. Tanmateix, amb la
finalitat de millorar els actuals costos bancaris, s’estableix com a objectiu els següents
costos, a negociar amb les entitats:
1) COSTOS D’EXECUCIÓ D’OPERACIONS

En el quadre següent s’estableixen les comissions a aplicar en l’execució d’operacions a
mercat, sense tenir en compte taxes o impostos:
Compra / venda d’accions (1)
(incloent brokeratge i liquidació)
Compra / venda de divises (2)
Compra / venda d’obligacions
Compra / venda de derivats:
Futurs índex / opcions / accions – AEX
Derivats Porto – BDP
Chicago Board Options Exchange – CBO
CBOT – CBT
CME – CME
Commodity Exchange Inc. – CMX
Opcions Alemanyes – ERS
Futurs Índex / Opcions Alemanyes – ERX
Futurs Índex / Opcions Alemanyes – ERX
FINEX (NYBOT) – FNX
FINEX (NYBOT) – FNX
Hong Kong Futures Exchange – HKF
LIFFE – LIF
LIFFE – LIF
London Metal Exchange – LME
MEFF M. ESP. FUTUROS – MEV
NEW X Futurs / Opcions – MEW
Milà – MIL
Derivats Mercat Italià (Milà) – MIX
MONEP - Futurs CAC40 – MNP
New York Mercantile Ex. – NYM
OSE – OSE

Comissions
0,075%
0%
0%

7 Eur/contracte
3 Eur/contracte
5 Usd/contracte
5 Usd/contracte
5 Usd/contracte
8 Eur/contracte
3 Eur/contracte
3 Eur/contracte
5 Chf/contracte
10 Usd/contracte
5.000 Jpy/contracte
150 Hkd/contracte
5 Eur/contracte
3 Gbp/contracte
10 Usd/contracte
1 Eur/contracte
5 Eur/contracte
7 Eur/contracte
3 Eur/contracte
3 Eur/contracte
10 Usd/contracte
5.000 Jpy/contracte
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Philadelphia - PHL
SGX – SGX
Tokyo Stock Exchange – TSE
Compra / venda de derivats OTC (3):
Forwards sobre divisa OTC
Opcions sobre divisa OTC
Opcions sobre índex renda variable OTC

5 Usd/contracte
8 Usd/contracte
6.000 Jpy/contracte
0.03% en vcts fins 6 mesos o
0.05% en vcts més 6 mesos
Cap altre cost
0.03% en vcts fins 6 mesos o
0.05% en vcts més 6 mesos
Cap altre cost
0.06% en vcts fins 6 mesos o
0.10% en vcts més 6 mesos
Cap altre cost

(1) En operacions en mercats específics amb un cost de contractació superior a l’establert, es
podrà aplicar el cost de contractació suportat.
(2) Cal aplicar el tipus de canvi de divisa negociat a mercat.
(3) Percentatge es calcula sobre el valor del subjacent

2) COMISSIONS PER SERVEIS PRESTATS PEL DIPOSITARI

Comissions
Dipòsits tresoreria
Sense diferencial
Interessos deutors per descoberts en compte corrent
0%
Retribució compte corrent Eur
- si Eonia positiu, Eonia sense
diferencial
- si Eonia negatiu, 0%
Retribució compte corrent Usd
- si Libor 1 dia positiu, Libor 1d
sense diferencial
- si Libor 1 dia negatiu, 0%
Comissió subscripció fons d’inversió
(*)
Comissió de gestió fons d’inversió
(*)
Comissió cobrament dividends o cupons
0%
Comissió per amortització de bons
0%
Comissió de manteniment de compte
0%
Comissió d’auditoria
0%
Comissió d’emissió certificats
0%
Comissió de correu
0%
Custòdia de fons d’inversió
0%
Custòdia de títols Renda Variable
0.05%
Custòdia de títols Renda Fixa (s/ nominal)
0.05%
(*) S’aplicaran les comissions de subscripció i gestió definides pel fons d’inversió, tenint en
compte els següents aspectes:
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-

-

Sempre que sigui possible, s’invertirà en la classe institucional.
Retrocessió al FRJ de les comissions que cedeixen les gestores.
En cas que es tracti d’un fons de la pròpia entitat gestora, retrocessió del diferencial
entre la comissió de gestió del fons d’inversió i la comissió de gestió fixa aplicada a la
cartera.

