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Caixa Enginyers Gestió ha estat des de l'inici de la seva activitat una entitat conscient de la importància de
compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat. Això es va
posar de manifest al ésser una de les primeres entitats de l'Estat a registrar un fons amb l'etiqueta ISR en 2006.

En el procés de contínua implicació amb la ISR, Caixa Enginyers Gestió complirà amb els següents principis en la
inversió de totes les IIC gestionades:
1) S’exclourà de la inversió a aquelles empreses:
a. Fabricants d’armes, explosius o vehicles militars

b. Fabricants de components específics per la indústria militar (> 10% ingressos)
c. Fabricants de tabac
d. Altres companyies amb ingressos del sector tabac (> 30% ingressos)
2) S'exclourà de la inversió el deute sobirà de països:
a. Que estiguin classificats amb un IDH mitjà o baix segons l'ONU
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Exclusión (+) Best-in universe (+) Integración (+) Engagement (+) Impacto
Comitè ISR

Univers d’inversió

CE Gestió

FTSE4Good Global 100
Ethibel Excellence Global
Euronext Vigeo World 120
DJ Global Sustainability Enlarged

Agregació
d’informació
extrafinancera
(proveedor
especialitzat)

Tabac & Armament
500 – 700
companyies

Univers filtrat
per criteris de
sostenibilitat

Dades
financeres

(1er i 2n quartil)

Informació
ESG amb
impacte
financer

200 – 400
companyies

Model
financier
integrat

Cartera
sostenible
RV: 30 – 40 yíes
RF: 40 – 50 emis

Fony: Elaboració pròpia. FTSE4 Good, Vigeo, Dow Jones Sustainability, Stoxx, MSCI
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Què aporta una estratègia d’inversió basada en l’exclusió i la integració? (I)

Exclusió

Exclusió & Integració

2006 (*) - 2014

2015 – 20…
Evitar sectors conflictiuss

Metodologia d’inversió
basada en l’exclusió sectorial
(Tabac & Armament) i la
selecció de companyies
membres del índex FTSE4
Good Global 100 Index

Filtre de millors companyies ISR

Dades proveïdes per
Exemple:
Àrea: Social. Factors clau:

Què és una estratègia d'integració?
En el seu sentit més fonamental, la integració implica l'ajust de les
previsions del model financer prenent com a base el
comportament de la sostenibilitat corporativa. Amb la finalitat de
tenir èxit, la integració ha de permetre obtenir un valor raonable
de la companyia que combina projeccions financeres i una
avaluació de l'acompliment de la sostenibilitat: es tracta per tant
d'una visió veritablement integral del valor d'una empresa.

Gestió laboral
Seguretat i Salut
Desenvolupament del capital humà
Estàndards laborals cadena de subministrament
Qualitat i seguretat del producte
Seguretat química
Seguretat financera del producte
Accés a Cures per a la Salut
Oportunitats en Nutrició i Salut
……..

(*) Data en què el fons adopta una política basada en criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR)
Font: Elaboració pròpia i MSCI
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Què aporta un estratègia d'inversió basada en l'exclusió i la integració? (II)

Integració de riscos potencials.

Es tracta de detectar i quantificar riscos extra financers que impactin

en els estats comptables de les companyies

Inclusió de criteris ISR és important per rebaixar el cost del capital.
[…] “ Existeix una evidència empírica que, dins de tots (100%) els estudis
trobats, les companyies amb una major qualificació de la seva informació
extra financera tenen un cost (ex-ante) de capital menor” […]
DB, “Sustainable Investing”, Juny 2012

"El millor dels millors índexs ISR".

De partida, és prendran 4 prestigiosos índexs construïts sota
criteris ISR: FTSE4 Good Global 100, STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo World 120, DJ Global Sustainability
Screened.

Metodologia pròpia en què Caixa Enginyers Gestió té el control.
Amb MSCI com a proveïdor de dades, CE Gestió disposa d'un model propi que integra aspectes financers i extra financers.

Valor afegit per al partícip.
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I. Determinació d’un scoring ISR per companyia per filtrar l’univers de partida inicial

Classificació sectorial de
l'univers inicial

Factors clau

Key Issues per sector

Asignació de pes

Consumer Discretionary
Energy
Financial
Consumer Staples
Healthcare

Industrial

Es trien entre 6 i 8 aspectes claus,
segons el sector i tipus de negoci, un
dels quals sempre serà Govern
Corporatiu i com a mínim es
determinarà un per cada àmbit ASG.

Per a cadascun d'aquests factors es
determina un pes sobre la qualificació
final i es valoren mitjançant una sèrie
d'indicadors que té en compte:

Controvèrsies

Materials

Exposició al risc

Info Technology

Qualitat de la gestió

Telecommunications

Configuració de la
matriu de dades i
obtenció del scoring
ISR per companyia
ajustat per sector

Utilities

Univers inicial filtrat per
criteris de sostenibilitat
Inclou Controvèrsies
L'anàlisi de controvèrsies pretén
detectar disputes o conflictes que la
companyia pugui tenir i amb
repercussió econòmica sobre la
mateixa (multes, sancions, litigis,
pèrdua clients…)

Inclusió només de
companyies integrants del 1r
i 2n quartil

Font: Elaboració pròpia.
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II. Valoració financera per companyia…

Creixement
 Filtre inicial de l'univers de
companyies segons les seves
principals ràtios fonamentals i
ràtios de creixement,
indispensables per a la cerca
de noves oportunitats
d'inversió.
És una primera selecció, molt
pràctica per a eliminar
companyies molt endeutades,
amb marges reduïts i sense
gairebé creixement.
 El filtre es realitza a nivell
sectorial.

Rendibilitat
 Anàlisi per múltiples
comparables de les
companyies seleccionades vs
companyies del mateix sector
en altres zones geogràfiques.
 Anàlisi exhaustiva del
balanç de la companyia i els
marges de creixement i
benefici.

 És important la relació entre
el cost mitjà de capital vs.
rendibilitat del capital invertit
(WACC – ROIC).
 Ràtios de rendibilitat per
sobre de la mitjana del sector
per raons orgàniques i
sostenible.

Valor
 Analitzem si la companyia
està en fase d'expansió, obrint
negoci i invertint en Capex i en
quina mesura.
 Estudi de la seva àrea
geogràfica, desglossament per
productes, exposició a divises i
evolució en els últims anys.
 Decisions sobre
compra/venda basades en:
• Deteriorament de les
perspectives fonamentals i/o
ISR.

Mètodes de valoració
emprats
Mètodes Dinàmics:
Descompte de Fluxos de
caixa (DCF), Descompte de
Dividends (DDM), Residual
Income
Mètodes Estàtics: Múltiples,
NAV valuation
Altres:
Suma de Parts (SoP)

• Canvis en l’univers
• Switch per una altra
companyia amb millors
fonamentals.
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III. … e integració d’informació extra-financera
Cas B

Cas A

El valor estimat per a cada companyia pels mètodes de
valoració habitualment utilitzats es veurà bonificat o
penalitzat pel scoring ISR, podent-se veure incrementat o
reduït [-5%, +5%]
Financier
+
Extra-financer

Financer

Equity Value

48.212,1

+ Prima (Piotrosvky)
+ Prima (Porter)
+ Prima (Peers)
Nº Acciones
Capitalización Bursátil
Target Price
Precio Actual
Potencial

0,0%
2,0%
0,0%
437,96
46.730
112,3
106,70
5,2%

Scoring ISR
83,1 (sobre 100)

Equity Value
+ Prima (Piotrosvky)
+ Prima (Porter)
+ Prima (Peers)
+ Prima (ESG)
Nº Acciones
Capitalización Bursátil
Target Price
Precio Actual
Potencial

48.212,1
0,0%
2,0%
0,0%
4,0%
437,96
46.730
116,7
106,70
9,4%

Addicionalment, es tractaran de detectar i quantificar
possibles riscos que puguin impactar en les projeccions
futures de la companyia, ja sigui en ingressos com en
marges o cost de finançament, i integrar aquestes dades
en la valoració financera. Exemple:
XX és objecte d'una recerca en profunditat antimonopoli iniciada per les
autoritats xineses en 2013. Aquesta recerca és part d'un esforç més ampli de les
autoritats xineses per a investigar la manera en què les empreses estrangeres
llicencien els seus productes tecnològics al país. Podria acabar en una multa
rècord (s'especula amb 1,000 Mil Mill USD (Sustainalytics, 24/01/14)
De manera conservadora (pitjor escenari) s'aplica un descens de les vendes 2015
del 10% en concepte de multa, en línia amb sancions aprovades per Europa per
regles antimonopoli.

26487
Mills Divisa
Ventas
Cto Ventas YoY %

EBITDA

27.133,0

Consenso

2015

2016

2017

2018

2019

CAGR

24.000,0
-9,4%
7680,0

24.960,0
4,0%
7987,2

25.958,4
4,0%
8566,3

26.737,2
3,0%
9090,6

27.271,9
2,0%
9272,4

3%
5%

Font: Elaboració pròpia i Bloomberg
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IV. Gestió de les controvèrsies
Caixa Enginyers Gestió monitora en temps real l'evolució de les controvèrsies assignades per MSCI a les companyies en
cartera. Les controvèrsies es qualifiquen de Menor (menys greu) a Molt Sever (més greu).
Actuació en cas de controvèrsies:
Controvèrsia
Molt Severa

Venda automàtica de la posició en estratègies ISR. Per a la resta de vehicles, s'analitzarà en el Comitè d'inversions i
Comitè ISR. En funció de repercussions i perspectives, es prendrà una decisió sobre la venda.

Controvèrsia
Severa

Anàlisi de la controvèrsia per part del Comitè ISR, tenint en compte repercussions i perspectives de solució es
prendrà una decisió referent a mantenir la posició o efectuar la seva venda. Si es manté, es realitzarà seguiment en
posteriors comités.

Controvèrsia
Moderada

Documentació de l'esdeveniment i seguiment per part del Comitè ISR i del gestor de manera específica.

Controvèrsia
Menor

Documentació del event.
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VI. Construcció de Cartera
La cartera de renda fixa, que ha de representar almenys un 70% del patrimoni del fons, manté de manera típica posicions
amb pesos que oscil·len entre l'1% i el 3% en funció del binomi rendibilitat-risc i prestacions o mètriques ASG
conjuntament amb la visió tàctica i estratègica tant del propi emissor com del conjunt de la cartera.

ELEVAT
MITJÀ
BAIX

Rendibilitat - Risc

La cartera de renda variable, que legalment podria arribar a aconseguir el 29% del patrimoni del fons però que
habitualment es sitúa entre el 20-25%, assigna els pesos sota una aproximació bottom-up que es resumeix de manera
orientativa amb la següent matriu de doble entrada:
POSICIÓ
MODERADA
~ 0,50-0,75%

POSICIÓ ELEVADA
~ 0,75-1,00%

POSICIÓ
AGRESSIVA
~ 1,25-1,50%

SENSE POSICIÓ

POSICIÓ
MODERADA
~ 0,50%

POSICIÓ ELEVADA
~ 0,75-1,00%

EVITAR/VENDRE

SENSE POSICIÓ

POSICIÓ
MODERADA
~ 0,50%

BAIX

MITJÀ

ELEVAT

Prestacions ASG
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Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil de risc es defineix com aquell on l’inversor busca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d’interès de
mercat, acceptant nivells moderats de risc, i podent-se generar pèrdues significatives.

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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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 a inversors institucionals i realitza la
gestió discrecional dels fons de pensions del Grup Caixa d'Enginyers.
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 amb especial atenció al binomi rendibilitat/risc.
Dins del programa d'activitats de Caixa Enginyers Gestió SGIIC s'inclou l'assessorament en la gestió discrecional de fons de
pensions així com l'assessorament en la gestió discrecional de carteres. Ambdues activitats es desenvolupen actualment prestant
corresponents serveis a les empreses del grup.
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, ambdues 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.
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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 informatives, 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 del mateix, i està
subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix
ni es responsabilitza de la seguretat de les mateixes.
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 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 al fet que 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 GESTIÓ, S.A.U. 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 CRÈDIT, 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 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 del mateix, 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 encara citant les fonts,
excepte amb consentiment previ per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTION, SGIIC, SAU. All rights reserved.
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