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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
DADES BÀSIQUES
•

Fons de Renda Fixa Internacional

•

Benchmark: RF Internacional categoria INVERCO

•

Volatilitat 1 any: 1,01%

•

Rating mitjà: BBB+

•

Durada mitjana: 2,41 anys i TIR mitjana: 2,86%

•

Estrelles Morningstar Overall: 

•

Rating Sostenibilitat Morningstar a 30/06/2022: 

•

Patrimoni: 107,6 Mills €

•

Data llançament: 05/2003

•

ISIN: ES0115532030

•

Gestor: Ricardo Granda

•

Comissió de Gestió 0,90%, comissió Dipositari 0,20% (*)

Font: CE Gestió. Dades a 30 de Juny de 2022.
(*) Per a la classe I: comissió de Gestió 0,35%, comissió Dipositari 0,10%.
3

FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
CONSTRUCCIÓ DE LA CARTERA
Univers emissors

Global

Benchmark fullet

Rendibilitat mitja categoria
Inverco Renda Fixa Internacional

Benchmark sintètic

75% Iboxx Corp Eur 3-5 IG +
25% Iboxx Eur Liquid HY index

Qualificació creditícia

Min 70% fins a BBB(resta fins a B-)

Rating de l'emissor

Durada

-1,5 anys fins a 8 anys

Durada mitjana de la cartera

Deute radicat en
mercats emergents

Màxim 30%

Corporativa + sobirana

7,8 %

VaR 95% 1 any

10%

Límit màxim

3,8 %

Diversificació RF
Corporativa

5% / 10% / 20%

Emissor amb BBB- o inferior

Divisa no EUR

25%

Límite máximo de exposición

BBB+
2,4 anys

8,5 %

Fuente: CE Gestió
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
4 MOTORS PRINCIPALS DE RENDIBILITAT
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
FILOSOFIA ASG
CE Premier promou la Inversió Socialment Responsable (ISR) integrant els criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l'anàlisi
financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles al llarg termini.
La metodologia d'inversió es basa en una gestió integral de diverses estratègies de ISR:

Exclusió

El fons no inverteix en companyies del sector tabac i armamentístic o que mantinguin un
vincle destacat amb aquests. Així mateix, tota companyia amb alguna controvèrsia Molt
Severa no és invertible.

Best-in
universe

El perímetre d'inversió (global) pivota (encara que no exclusivament) sobre les
companyies amb millor qualificació ASG de l'univers d'inversió.

Integració

La valoració integra els riscos materials i potencialment quantificables en les projeccions,
al mateix temps que el potencial de les inversions és ajustat per les seves respectives
qualificacions ASG.

Engagement

El fons pretén un diàleg constructiu amb la majoria de les companyies en cartera, bé
sigui amb el contacte directe o a través de l'exercici del vot en JGAs. Participa
puntualment en iniciatives grupals d'implicació.

Impacte

Increment en la importància de les posicions en cartera amb un impacte social i
mediambiental material
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
MÈTRIQUES ASG
Resultat d'un sòlid procés d'inversió i una consistent filosofia ASG, CE Premier ofereix unes prestacions clarament superiors en
termes ASG, permetent generar valor no sols als partícips sinó a totes les parts interessades
% cobertura

Petjada de carboni (TnGEI /MM EURO)
Petjada hídrica (Millm3/MM USD)
Hores formació (Hores empleat /any
Social
Rotació empleats (%)
Independència consell (%)
Governança Corp.
Dones consell (%)
Ambiental

CE Premier, FI

96,38%
62,01%
55,72%
44,90%
78,90%
92,29%

77,10
4.183
33
11%
80%
36%

% cobertura MSCI World

67,57%
24,62%
24,13%
96,05%
95,66%

160
8,523
26
14%
80%
34%

Petjada de carboni. Relació entre les emissions de gasos efecte d'hivernacle (GEI) i les vendes que produeix expressades en milions de EURO
Petjada hídrica. Relació entre els metres cúbics d'aigua utilitzats en la seva activitat i les vendes que produeix expressades en milions de USD.
Hores formació. Hores anuals per empleat que les companyies destinen a la formació de la seva plantilla.
Rotació empleats. Mesura el percentatge d'altes i baixes en relació al nombre d'empleats en un any.
Independència consell. Representació percentual dels consellers considerats independents en el Consell d'Administració de les companyies.
Dones consell. Representació percentual del gènere femení en el Consell d'Administració.

Font: Elaboració pròpia amb dades de MSCI e ISS tancament de Juny 2022
7

FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
POSICIONAMENT ESTRATÈGIC JUNY 2022

Estratègies

•

Gestió tàctica de la duració amb l'objectiu d'aprofitar moviments sensibles en tipus

•

Augment del pes en emissions verdes, sostenibles i socials i continuar millorant el perfil ASG del fons. El fons compta amb unes qualificacions ASG
elevades i s'espera que vaja millorant.

•

Selecció d'emissors corporatius a través d'una aproximació ascendent, aproximació ascendent, amb un clar focus en els fonamentals de les
companyies amb l'objectiu d'avaluar la sostenibilitat en el servei del deute.

•

Increment progressiu del pes en emissors que pogueren beneficiar-se de les pujades de tipus o traslladar l'augment en els preus dels seus
béns/serveis als seus clients.. Per exemple, entitats bancàries i financeres.

•

Es prossegueix amb la gestió activa en l'univers corporatiu. Es realitzen “switches” de valor relatiu amb l'objectiu d'aprofitar oportunitats per a
incrementar el rendiment sense afectar significativament riscos creditici i/o sensibilitat davant canvis en els tipus d'interès, així com ocasions on
millorar el perfil creditici o de duració sense sacrificar rendiment de manera notòria.

•

Cerca d'oportunitats en mercat primari (preval respecte mercat secundari) dins de l'univers analitzat).

•

Es mantenen diverses palanques accionades (liquiditat, bons flotants) amb l'objectiu de mitigar un possible repunt dels rendiments al mig termini.

•

Sobreponderació en RF Corporativa vs RF Sobirana. Inversió en crèdit amb un diferencial atractiu respecte al deute públic, amb fonamentals sòlids,
en un entorn de taxes de fallida en nivells mitjans baixos i “yields” històricament elevades. Les Tires altes del deute corporatiu ofereixen un
millor carry (meritació de cupó en un entorn volàtil.

•

RF corporativa invertida en sec) i la seua conseqüent protecció davant pujades de tipus i ampliació de diferencials tors amb una correlació al cicle
relativament baixa, com a consum, comunicacions o serveis públics, mentre que la part més sensible a tipus d'interès s'inverteix principalment en
emissions sènior bancàries, amb una elevada prelació de cobrament i uns balanços prou capitalitzats com per a evitar problemes d'insolvència en el
futur.

•

Exposició a divisa no euro. Corbes internacionals com USD i GBP continuen oferint valor, inclusivament tenint en compte la seva major volatilitat a
causa del tipus de canvi, donat el “carry” de més respecte a la corba europea. Preferència pel tram curt de les corbes nord-americana i anglesa.

•

Duració agregada de la cartera moderada prop dels 3 anys. Focus en els trams 3-5 anys a mesura que es reinverteixen els venciments i/o sorgeixen
oportunitats en el mercat primari. Apostes puntuals davant expectatives de moviments de tipus.

•

TIR cartera en nivells del 2,62% amb un rating mitjà de la cartera de BBB+ i un venciment mitjà del 3,95 anys..

Posicionament
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
ENTORN TIPUS I DIFERENCIALS CRÈDIT
Evol. Rend. Bons Sobirans: Alemaya, EEUU i Regne Unit

Evolució Inflació a la Zona Euro, EEUU i Regne Unit

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg

Evolució del crèdit durant el 2022
Spread (pb)
Crèdit 5
Anys

EUR
USD

IG
HY
IG
HY

31/12/2021

30/06/2022

50
268
115
290

139
561
184
585

Evolució
Diferencial
+89
+293
+69
+295

Font: Bloomberg Corporate Indexis
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
QUÈ FA A LA RF MÉS ATRACTIVA A DIA D’AVUI?

1.

L'increment dels tipus d'interès i l'ampliació de diferencials de crèdit ofereixen un bon punt d'entrada amb un
horitzó a partir de 12 mesos

2.

El potencial per als bancs centrals a sorprendre amb missatges i polítiques més “restrictius” és més limitat donat el
risc d'empènyer a les economies cap a una recessió

3.

Gran part de la “restrictivitat” dels Bancs Centrals ja s'ha incorporat en els preus futurs

4.

El valor del “carry” (meritació de cupó): el punt de partida actual de les TIRes ofereix una atractiva protecció
davant potencials escenaris negatius com a addicionals increments de tipus i/o ampliacions de diferencials

Font: CIG
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
EXEMPLES D‘INVERSIÓ (FEMSA)

- 65% o més de l'energia consumida per la companyia procedeix de fonts
renovables a la fi de 2025. ODS 7: “Affordable & Clean Energy”.
D'aquesta manera, si a la fi de 2025 Femsa no compleix amb 1 dels 2 KPI
descrits anteriorment, el cupó de l'emissió augmentarà en 25 punts bàsics.
En cas contrari, és a dir que es compleixin els KPI, l'emissió mantindrà el cupó
inalterat (0,5%).

Femsa és una companyia multinacional mexicana centrada en el comerç
minorista “venda al client final”, en la indústria de les begudes
(embotellador independent més gran de Coca-Cola a Llatinoamèrica) ,
els restaurants i les farmàcies/perfumeries. A més, Femsa té una
participació de referència en Heineken NV (14,8% de l'accionariat).
A l'abril, Femsa (ND/A-/A-) va emetre a mercat primari un bo a 7 anys, la
rendibilitat dels quals estava lligada al compliment de 2 objectius (KPI)
mediambientals, els quals estan alineats amb els ODS de l'ONU
- 65% o més dels residus generats per la companyia no van a l’abocador i
són reciclables a la fi de 2025. ODS 12: “Responsible Consumption &
Production”.
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
EXEMPLES D'INVERSIÓ (NESTE OYJ)
Neste Oil va ser fundada en 1948 com una companyia estatal de Finlàndia
per a assegurar al país la disponibilitat de combustibles.
A llarg dels últims anys, la companyia ha anat augmentant la sostenibilitat
del seu negoci a tancament de 2020, avui dia una posició de lideratge en
aquest camp (3 lloc com a companyia més sostenible del món en 2020
segons el rànquing “The Global 100”) i és empresa signant del Pacte Global
de les Nacions Unides (ODS).

D'aquesta manera, la totalitat de l'import de l'emissió anirà destinat al
desenvolupament, manteniment i expansió de solucions circulars
renovables per a reduir les emissions de CO₂: refineries per a la producció
de combustibles renovables (produïts a partir de matèries primeres 100%
renovables), fàbriques per a la producció de bioplàstics…

Al març d‘aquest any, Neste va emetre en mercat primari un bo “verd” a 7
anys, import del qual anirà destinat, exclusivament, al desenvolupament de
solucions Renovables i Circulars que tinguin un impacte directe en els
següents ODS: “Sustainable Cities & Communities” i “Climate Action”.
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
POSICIONAMENT DE LA CARTERA
Top 10 Holdings

Distribució per sectors

Distribució per països

Distribució sectorial
45,0

Asignación Sectorial

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Font: Bloomberg, Morningstar a tancament de Juny 2022.
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
POSICIONAMENT DE LA CARTERA
Rating
Venciment
Duració Modificada Cartera
TIR Mitjà

30,0

BBB+
4,0
3,5
3,00%

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Calidad Crediticia

25,0
20,0
15,0

10,0
5,0
0,0

Perfil Vencimientos

0 - 1 Year

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

1-2
Years

2-3
Years

3-4
Years

4-5
Years

5-6
Years

6-7
Years

7-8
Years

8-9
Years

9 - 10
Years

10 - 15
Years

15 - 20
Years

20 - 30
Years

Font: Bloomberg a tancament de Juny 2022
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
COMPORTAMENT FONS 5 ANYS
“El fons combina una cartera nucli composta per emissors sòlids amb una cartera formada per idees amb biaix
oportunista i la finalitat del qual és explotar les ineficiències a curt termini que pugui oferir el mercat amb
l'objectiu d'afegir rendibilitat amb un risc de durada controlada”

Font: Bloomberg a tancament de juny 2022. Classe Minorista
Benchmark: 75% Iboxx Corp Eur 3-5 IG + 25% Iboxx Eur Liquid HY index
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
INFORME DE RISC
Perfil de Risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que
podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades simulades que, no obstant això, poden no constituir
una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot
variar al llarg del temps.
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
GESTORA I CERTIFICACIONS DEL FONS
Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els
beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip. A més l'entitat assessora inversors institucionals i realitza la gestió discrecional dels fons de
pensions del Grup Caixa d'Enginyers. Totes dues activitats es desenvolupen actualment prestant corresponents serveis a les empreses del grup.
L'estil d'inversió de Caixa d'Enginyers Gestió SGIIC es basa, fonamentalment, en una anàlisi independent, amb un enfocament ascendent i amb
especial èmfasi en el model de negoci de les companyies. Així mateix, un tret característic de la inversió col·lectiva de l'entitat és la gestió del risc
prestant especial atenció al binomi rendibilitat/risc.
Al maig de 2014 la Gestora es va adherir als principis d'inversió responsable promoguts per l'associació PRI que compta com a principals associats
amb la UNEP finance Initiative i la United Nations Global Compact, totes dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides amb l'objectiu de
reafirmar el seu compromís d'integració de criteris extra financers en la tradicional anàlisi corporativa.
La Gestora, participa en diverses iniciatives i accions individuals i col·lectives en l'àmbit de la Inversió Socialment Responsable per a ajudar a
combatre la crisi climàtica i conscienciar als partícips del desafiament tan important en el qual estem sotmesos, en aquest sentit ens hem adherit
a protocols i/o campanyes com Montréal Pledge, PRI, CDP, Climate Action +100 entre altres.
Caixa Enginyers Gestió és la primera entitat gestora espanyola a obtindre la certificació ASG per part de MainStreet Partners, en la qual s'acredita
que no realitzem “greenwashing” en els nostres processos d'inversió.
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FONS D'INVERSIÓ- CE PREMIER, FI
DISCLAIMER
CAIXA ENGINYERS GESTIÓ és una societat de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva, subjecta a la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en el registre dels quals
es troba inscrita amb el número 193.
El present document constitueix un informe de caràcter financer elaborat per CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, amb finalitats merament informatius, a l'efecte de les normes de conducta
aplicables als serveis d'inversió a Espanya.
L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, a la data d'emissió d'aquest, i està subjecte a canvis sense
previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTION no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat d'aquestes.
És possible que la informació pugui referir-se a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels quals existeixi informació addicional en documentació separada, incloent el
document d'informació fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per a poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en
aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.
El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o instrument financer. L'inversor ha de ser conscient que els valors i
instruments financers a què es refereixen poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. A
aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTION, S.A.O. en la seva condició d'emissor de l'informe, així com de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAIXA DE CRÈDIT DELS
ENGINYERS, S. COOP. DE CREDITO, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui sofrir
l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes.

En cap cas la informació continguda en el present document es basarà en consideracions de les circumstàncies personals dels destinataris d'aquesta informació i així mateix tampoc
consistirà en recomanació personalitzada per a realitzar la compra, venda, subscripció, bescanvi, reemborsament o el manteniment o assegurament d'un instrument financer específic,
com tampoc exercitar o no, qualsevol dret conferit per un instrument financer determinat per a compra, venda, subscripció, bescanvi o reemborsament d'aquest, sinó que es tracta
d'una informació orientativa general.
La informació continguda en el present informe fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d'inversió basats en
previsions o expectatives, per la qual cosa no pot considerar-se com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia d'aconseguir tals resultats. L'inversor deu, així
mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
©Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d'aquest document, ni fins i tot citant les fonts, excepte amb
consentiment previ per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTION, SGIIC, SAU. All rights reserved.
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