
Mig/Alt

Font: InverCaixa Gestión SGIIC 30 Abril 2011

  

En Euro:  92,94%

(*) De l'exposició en divisa emergent, un porcentatge es contra el dòlarComposició de la cartera. Principals valors i fons
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Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional
InverCaixa seleccionarà la combinació d'actius i fons òptims per a cada moment de mercat. Invertirà 
tant en actius directes com en fons de les gestores internacionals més prestigioses.
Aquest fons podrà invertir un màxim de 10% en mercats emergents de RV i RF. En renda fixa podrà 
tenir un màxim del 10% en ràting inferior a BBB-. Sense límit de divisa.

Gestió Alternativa
4,26%

Renda Variable
11,98%

Monetari
49,62%

Renda Fixa
34,14%

MONETARI 49,62%

RENDA FIXA 34,14%

FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI 10,69%
BGF-LC EM MKT 1,61%
ING EMERGING MK 1,53%
ISHARES IBOXX 1,41%
BGF-GLOBAL HY 0,64%
Altres 18,26%

GESTIÓ ALTERNATIVA 4,26%

ETF JB GOLD USD 0,50%

(*)

Rendibilitats mensuals

Anual (des del 31/12/2010) 0,00%

Últims 12 mesos -0,58%

Rendibilitat 3 anys 3,75%

Rendibilitat 5 anys 7,19%

Any 2010 0,03%

Any 2009  9,63%

Any 2008 -6,99%

Any 2007 2,21%

Volatilitat a 1 any 2,05%

Durada cartera RF 1,66

Ràtio de Sharpe  0,17

Oportunitats/Riscos Rendibilitats/Estadístiques (les rendibilitats passades no suposen pas rendibil itats futures)

Característiques del fons

Renda Variable
0%-20%

Renda Fixa 
100%- 80%

Patrimoni:     190,5 milions d'euros
Partícips:       9.067
Comissió de gestió:       1,375%
Comissió de dipòsit:     0.125%
Nom anterior: FC 88 Cesta Mixta 25RV, FI

ISIN:                             ES0138188034
Subscripció mínima:      600
Inversió que cal mantenir:       6
Canvi de política d'inversió:  Juny 2010

Rendibilitats el 29/04/2011*
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Aportació a la rendibilitat
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Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional
InverCaixa seleccionarà la combinació d'actius i fons òptims per a cada moment de mercat. Invertirà 
tant en actius directes com en fons de les gestores internacionals més prestigioses.
Aquest fons podrà invertir un màxim de 10% en mercats emergents de RV i RF. En renda fixa podrà 
tenir un màxim del 10% en ràting inferior a BBB-. Sense límit de divisa.

Risc de mercat: derivat de la inversió en renda variable, ja que la volatilitat dels mercats afecta la 
rendibilitat del fons. 
Risc de divisa: el fons pot invertir fins a 100% en actius expressats en divises que no siguin l'euro. Les 
apreciacions de divises respecte de l'euro beneficiaran el fons i les depreciacions el perjudicaran. 
Evolució de tipus d'interès: una pujada de tipus afectarà negativament els actius a més llarg termini i 
beneficiarà la cartera a més curt termini.
Risc de crèdit: el diferencial de crèdit o excés de rendibilitat d'aquests actius sobre el deute de l'Estat 
es pot ampliar o reduir, i afectar el valor liquidatiu de la participació. 
Riscos per la inversió en instruments financers derivats
Risc d'inversió en països emergents: aquests mercats poden tenir més volatilitat que no les inversions 
en mercats desenvolupats.

La comissió de gestió del fons indicada més amunt es reparteix entre la gestora i el comercialitzador ("la Caixa"), aquest últim en concepte 
d'honoraris per distribució, en compliment dels acords que s'han establert entre tots dos.  En el fullet del fons es detallen les comissions indirectes 
que pot suportar el fons

Aquest document no és cap oferta ni recomanació per a l'adquisició o venda, ni per a cap altra transacció. Cap informació d'aquest informe no s'ha d'interpretar com a assessorament ni consell, sinó que s'ha de considerar com a opinions de la gestora que poden canviar. L'inversor ha de prendre les decisions d'inversió o desinversió en el fons d'acord amb els 
documents legals en vigor a cada moment. La rendibilitat que s'hagi registrat en el passat no és pas garantia per al futur. Les inversions dels fons estan sotmeses a les fluctuacions de mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors. Per aquest motiu el valor d'adquisició del fons i els rendiments obtinguts poden variar tant a l'alça com a la baixa, i és possible 
que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment.

* Per calcular les rendibilitats s'ha pres l'últim VL. Ja s'han restat d'aquest VL les comissions del fons.
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              FonCaixa Equilibrio, FI
Banca Personal

El mes d'abril s'ha caracteritzat per una maduració en l'escenari que ja s'observa des del començament de l'any.
Les dades econòmiques s'han deteriorat i s'aprecia una certa pausa en el creixement econòmic als Estats Units. El creixement del primer trimestre ha estat pitjor del que s'esperava 
perquè hi ha hagut menys despesa pública i han repuntat les peticions de subsidi d'atur.
Els resultats de les companyies han continuat sent bons. Ha publicat un 70% de les companyies nord-americanes i el 80% d'aquestes ha sorprès, en benefici per acció, el consens 
d'analistes. La Reserva Federal mantindrà les compres d'actius del tresor fins al juny. A més, ha anunciat que els venciments d'actius hipotecaris del seu balanç provocaran més 
compres de tresors els pròxims mesos.
El Banc Central Europeu ha incrementat els tipus d'interès a l'abril, d'acord amb l'encariment de les matèries primeres, fet que ha portat el dòlar a mínims respecte de l'euro. Ha indicat 
que durà a terme més pujades en el futur.
Els països emergents mantenen l'enduriment monetari per compensar l'increment del preu de matèries primeres i, en alguns casos, del crèdit.
La depreciació del dòlar i el manteniment de la política monetària expansiva en la zona dòlar continuen afavorint l'increment de preu de les matèries primeres, sobretot energètiques i 
metalls.
Continua la crisi de deute sobirà dels països perifèrics. Els mercats dubten de la capacitat del govern grec per complir el pla de reducció de despeses i privatitzacions, per tornar a 
apel·lar a mercats financers el 2012. Portugal ha demanat ajuda al FMI i la UE a canvi de mesures per reduir el seu dèficit fiscal els propers dos anys.
En aquest entorn hem portat a terme les actuacions següents en les carteres:
Hem moderat la tendència optimista en l'exposició a la renda variable. Creiem que la zona d'Àsia, excloent-ne el Japó, serà la beneficiària més gran de la reconstrucció japonesa 
després de l'accident de la central nuclear de Fukushima.
Hem posicionat les carteres per a un enduriment de la política monetària a la zona euro i per aprofitar l'increment de preus de les matèries primeres.
Hem posicionat les carteres per a l'enduriment de la política monetària de països emergents respecte de la zona dòlar, i hem augmentat l'exposició a divises emergents respecte del 
dòlar dels EUA.
En les carteres de renda fixa tenim un pes en deute sobirà de països perifèrics igual a l'índex. Per prudència, davant la proximitat de les eleccions autonòmiques a Espanya, hem reduït 
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apel·lar a mercats financers el 2012. Portugal ha demanat ajuda al FMI i la UE a canvi de mesures per reduir el seu dèficit fiscal els propers dos anys.
En aquest entorn hem portat a terme les actuacions següents en les carteres:
Hem moderat la tendència optimista en l'exposició a la renda variable. Creiem que la zona d'Àsia, excloent-ne el Japó, serà la beneficiària més gran de la reconstrucció japonesa 
després de l'accident de la central nuclear de Fukushima.
Hem posicionat les carteres per a un enduriment de la política monetària a la zona euro i per aprofitar l'increment de preus de les matèries primeres.
Hem posicionat les carteres per a l'enduriment de la política monetària de països emergents respecte de la zona dòlar, i hem augmentat l'exposició a divises emergents respecte del 
dòlar dels EUA.
En les carteres de renda fixa tenim un pes en deute sobirà de països perifèrics igual a l'índex. Per prudència, davant la proximitat de les eleccions autonòmiques a Espanya, hem reduït 
l'excés d'exposició a deute espanyol, i ara tenim el mateix pes que l'índex.

En general, els mercats de renda variable han tingut un bon comportament. Els índexs mundials han pujat 2,05%, els EUA 2,85% i Europa 2,8%. Pel que fa a la zona euro, convé 
destacar el bon comportament d'Alemanya (6,72%) respecte de Portugal (-0,98%). Els mercats emergents han evolucionat bé (+3,1%), tot i que el Brasil ha caigut 3,51%. El Japó 
també ha tingut un mal comportament i ha corregit -2,02%.
El deute sobirà a banda i banda de l'Atlàntic ha tingut un bon comportament en preu, i ha corregit les seves rendibilitats. La moderació en les dades econòmiques, afegida al flux 
negatiu de notícies relacionades amb el deute perifèric de la zona euro (rescat de Portugal i possibilitat de reestructuració a Grècia), ha afavorit a aquest actiu.
El dòlar i la lliura s'han depreciat respecte de l'euro, mentre que la corona sueca i la noruega s'han apreciat respecte de l'euro.

El perfil equilibri és el que té més tant per cent de renda fixa. L'inici de l'enduriment de tipus d'interès a la zona euro aconsella mantenir un tant per cent més baix de renda fixa en 
aquest perfil. A l'abril hem acabat la reducció d'inversió en renda fixa pública i privada, de manera que el fons té una exposició propera al 75% en renda fixa i liquiditat. A més de la 
cartera de renda fixa sobirana i de crèdit, mantenim més d'un 3% en emissors globals de renda fixa privada inferiors al grau d'inversió (high yield) i un 3% més en actius de baixa 
durada que inverteixen en divises emergents. Hem implementat un relatiu, amb posició curta de deute dels EUA i llarga de deute alemany en el tram curt de la corba, que pretén 
capitalitzar la fi de la política d'expansió de balanç als EUA.
Hem reduït el nivell d'exposició a renda variable en 2% fins a un nivell proper a 12%. El fons manté exposició a la renda variable global, si bé fa poc ha moderat les seves posicions en 
renda variable euro a favor de renda variable nord-americana, russa i de la zona emergent asiàtica.

Dades econòmiques i posicionament d'InverCaixa

Mercats

Cartera

Aquest document no és cap oferta ni recomanació per a l'adquisició o venda, ni per a cap altra transacció. Cap informació d'aquest informe no s'ha d'interpretar com a assessorament ni consell, sinó que s'ha de considerar com a opinions de la 
gestora que poden canviar. L'inversor ha de prendre les decisions d'inversió o desinversió en el fons d'acord amb els documents legals en vigor a cada moment. La rendibilitat que s'hagi registrat en el passat no és pas garantia per al futur. Les 
inversions dels fons estan sotmeses a les fluctuacions de mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors. Per aquest motiu el valor d'adquisició del fons i els rendiments obtinguts poden variar tant a l'alça com a la baixa, i és possible que 
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Fiscalitat

Persones físiques

Persones jurídiques

Fons d'acumulació
Els fons d'inversió estan exempts de tributació fins al moment del reem borsament . Quan es farà el reemborsament s'aplicarà una retenció a compte de l'IRPF sobre les plusvàlues que s'obtinguin, segons la normativa fiscal vigent.

La diferència entre l'import obtingut en el reemborsament de participacions i el satisfet en l'adquisició és un guany o pèrdua patrimonial que s'integrarà en la base imposable de l'estalvi a la qual s'aplica el tipus de tributació, independentment del termini en què s'hagi generat aquest guany o pèrdua patrimonial (fins i tot si s'ha produït en un període inferior a 
un any). Per calcular la retenció, s'entenen transmeses o reemborsades les participacions més antigues. 

Tributacions a partir de l'1 de gener del 2010:
En territori comú:
· 19% sobre els primers 6.000 euros
· 21% sobre l'excés

A Guipúscoa, Àlaba i Biscaia:
S'aplica un tipus únic del 20% a la totalitat de la base imposable de l'estalvi. 

A Navarra:
·18% sobre els primers 6.000 euros
·21% sobre l'excés

Respecte als coeficients reductors de plusvàlues produïdes per la transmissió de participacions adquirides abans del 1994, es respecta l'aplicació dels coeficients reductors sobre la part de la plusvàlua total generada abans del 20 de gener del 2006 i se suprimeix l'aplicació sobre la part de plusvàlua generada a partir de la data esmentada. (Aquesta 
modificació, en la forma de càlcul de la plusvàlua, s'aplica a tots els reemborsaments fets des del 20 de gener del 2006.)

Fons de repartiment
Els rendiments percebuts de fons de repartiment es consideren dividends i es declaren per l'import del dividend brut percebut en la base imposable de l'estalvi. No és aplicable l'exempció dels primers 1.500 euros.
El tipus de retenció que s'aplica als dividends és de 19% (18% fins al 31 de desembre del 2009), i a Navarra és de 18%.
En el reemborsament d'aquestes participacions no es produeix ni guany ni pèrdua patrimonial.

Traspàs de fons
Perquè un traspàs es pugui portar a terme, el titular de les participacions no pot ser una societat o persona jurídica, ni una persona física sotmesa a l'impost sobre la renda de no residents.
La venda de participacions no tributa quan l'import que se n'obtingui es traspassi a un altre fons d'inversió comercialitzat a Espanya. Així mateix, les noves participacions conservaran el valor i la data de compra de les que s'hagin venut. Ja que la llei obliga que les participacions venudes siguin sempre les més antigues, aquest tractament fiscal ofereix la 
possibilitat de gestionar activament la fiscalitat dels fons d'inversió.

Fons d'acumulació
S'integren en la base imposable de l'IS els rendiments obtinguts en el reemborsament o transmissió de participacions, calculat per diferència entre l'import obtingut en el reemborsament o transmissió i el cost d'adquisició. A aquest efecte les despeses es consideren inherents a l'operació (comissions de subscripció i reemborsament). 

Abans de contractar el producte

Persones físiques no residents

Informació per al client

Instrumentació del producte

Restriccions a la comercialització

Després de contractar el producte

Fons d'acumulació
Els fons d'inversió estan exempts de tributació fins al moment del reem borsament . Quan es farà el reemborsament s'aplicarà una retenció a compte de l'IRPF sobre les plusvàlues que s'obtinguin, segons la normativa fiscal vigent.

La diferència entre l'import obtingut en el reemborsament de participacions i el satisfet en l'adquisició és un guany o pèrdua patrimonial que s'integrarà en la base imposable de l'estalvi a la qual s'aplica el tipus de tributació, independentment del termini en què s'hagi generat aquest guany o pèrdua patrimonial (fins i tot si s'ha produït en un període inferior a 
un any). Per calcular la retenció, s'entenen transmeses o reemborsades les participacions més antigues. 

Tributacions a partir de l'1 de gener del 2010:
En territori comú:
· 19% sobre els primers 6.000 euros
· 21% sobre l'excés

A Guipúscoa, Àlaba i Biscaia:
S'aplica un tipus únic del 20% a la totalitat de la base imposable de l'estalvi. 

A Navarra:
·18% sobre els primers 6.000 euros
·21% sobre l'excés

Respecte als coeficients reductors de plusvàlues produïdes per la transmissió de participacions adquirides abans del 1994, es respecta l'aplicació dels coeficients reductors sobre la part de la plusvàlua total generada abans del 20 de gener del 2006 i se suprimeix l'aplicació sobre la part de plusvàlua generada a partir de la data esmentada. (Aquesta 
modificació, en la forma de càlcul de la plusvàlua, s'aplica a tots els reemborsaments fets des del 20 de gener del 2006.)

Fons de repartiment
Els rendiments percebuts de fons de repartiment es consideren dividends i es declaren per l'import del dividend brut percebut en la base imposable de l'estalvi. No és aplicable l'exempció dels primers 1.500 euros.
El tipus de retenció que s'aplica als dividends és de 19% (18% fins al 31 de desembre del 2009), i a Navarra és de 18%.
En el reemborsament d'aquestes participacions no es produeix ni guany ni pèrdua patrimonial.

Traspàs de fons
Perquè un traspàs es pugui portar a terme, el titular de les participacions no pot ser una societat o persona jurídica, ni una persona física sotmesa a l'impost sobre la renda de no residents.
La venda de participacions no tributa quan l'import que se n'obtingui es traspassi a un altre fons d'inversió comercialitzat a Espanya. Així mateix, les noves participacions conservaran el valor i la data de compra de les que s'hagin venut. Ja que la llei obliga que les participacions venudes siguin sempre les més antigues, aquest tractament fiscal ofereix la 
possibilitat de gestionar activament la fiscalitat dels fons d'inversió.

Per als residents a la Unió Europea i països amb conveni amb clàusula d'intercanvi d'informació: 
• Tributació sobre els dividends derivats de fons de repartiment: s'hi aplica el tipus establert en el conveni i si no es disposa de certificat de residència fiscal s'hi aplica el tipus general de 19%. 
• Tributació sobre els guanys patrimonials: exempt. Aquesta exempció no s'aplica als guanys patrimonials obtinguts per mitjà de paradisos fiscals. 
Per als residents a la resta de països i països anteriors sense aportació del certificat de residència fiscal: 
• Tributació sobre els dividends: 19%
• Tributació sobre els guanys patrimonials: 19%
Són aplicables els coeficients de correcció monetària a les plusvàlues obtingudes en reemborsaments de participacions adquirides abans del 31 de desembre del 1994, sobre la part de la plusvàlua total generada abans del 20 de gener del 2006.

L'ajornament de tributació per traspàs de participacions de fons no és aplicable als no residents.

Abans de contractar el producte el client rebrà:
— un fullet simplificat,
— l'últim informe semestral, i
— la fitxa comercial.

Durant la vida del producte , el client rebrà per correu ordinari o per mitjans telemàtics:
— Estat de posició una vegada al mes de tots els seus fons cada vegada que opera, o al final de l'any si no ha dut a terme operacions
— Informe semestral
— Informe anual
— De manera optativa el partícip pot sol·licitar de manera expressa rebre els informes trimestrals. 

A més, pot renunciar de manera expressa a rebre informació periòdica o pot sol·licitar l'enviament telemàtic.

Cada vegada que es facin subscripcions, reemborsaments o traspassos el client cal que signi el butlletí d'ordres correspone nt . El butlletí d'ordres és el document acreditatiu de l'ordre de compra o de venda de participacions/accions donada pel titular al comercialitzador. En el cas de compra per mitjans telemàtics, introduir el número de clau necessari 
per executar l'operació es considera una ordre del titular al comercialitzador amb caràcter general. Després el client rebrà un justificant amb les dades de l'execució de l'ordre.

Es prohibeix comercialitzar fons d'inversió a ciutadan s o residents als EUA pel fet que no es pot complir l'obligació de registre en aquest país dels actius que s'han venut als seus ciutadans.

Fons d'acumulació
S'integren en la base imposable de l'IS els rendiments obtinguts en el reemborsament o transmissió de participacions, calculat per diferència entre l'import obtingut en el reemborsament o transmissió i el cost d'adquisició. A aquest efecte les despeses es consideren inherents a l'operació (comissions de subscripció i reemborsament). 

El rendiment obtingut en el reemborsament o transmissió de participacions està sotmès a una retenció de 19% (18% a Navarra). A l'efecte del càlcul de la retenció, s'entenen transmeses o reemborsades les participacions més antigues, amb independència que la comptabilització de la renda sotmesa a tributació es faci aplicant el mètode del cost mitjà. 

Fons de repartiment
S'integren en la base imposable de l'IS els beneficis distribuïts, sense dret a la deducció per dividends. Aquests dividends estan sotmesos a una retenció de 19% (18% a Navarra).


