Gesiuris Cat Patrimonis SICAV
31 de gener de 2022

Estimat co inversor,

Els mercats han tingut un comportament gens ortodox
durant 2021. Diria que les polítiques expansives,
especialment les de caràcter monetari, han condicionat la
formació del preu de les coses. Les valoracions de molts
actius no tenen cap sentit. Tard o d'hora les correccions
arribaran. Alguns sectors borsaris potser ja han iniciat el seu
ajust durant les últimes setmanes de 2021 i les primeres de
2022. No sols es manifesten sobrevaloracions en alguns
sectors borsaris. També em permeto apuntar que actius de
diversa índole, entre els quals cal esmentar la renda fixa, les
criptomonedes, o unes certes operacions de capital de risc,
han entrat en dinàmiques que solament poden explicar-se
en un marc de sobreabundància monetària, amb tipus
negatius o neutres.
La convivència de la inflació amb tipus negatius (especialment a Europa) és senzillament
absurda. Alguns insisteixen que la inflació és transitòria, i que en gran part és degut a la
pujada dels costos energètics. Però la inflació ja llança dades interanuals al voltant del 6%,
la qual cosa desemboca en increments dels preus dels béns i serveis, i dels salaris i els
lloguers.
Es podria dir que alguns bancs centrals són
ostatges de les seves polítiques, i que iniciar
retirades d'estímuls o pujades de tipus és
una cosa que observen amb temor davant la
possibilitat que els mercats ajustin les seves
valoracions i el sistema financer entri en
estrès. Permetin-me insistir que la redefinició
de les polítiques monetàries arriba tard. En
principi, les pujades de tipus als Estats Units s'iniciaran aquest pròxim mes de març, la qual
cosa podria pressionar al Banc Central Europeu per a canviar el seu discurs.

Mantenim alts nivells de liquiditat, i
un biaix a sectors tradicionals
defensius, entre els quals destaquem
el sector salut.

Durant la segona meitat de 2021, la prudència en la gestió de la cartera ens ha condicionat.
També el pèssim comportament del mercat xinès (que sent molt barat, ha sofert un atac
regulador sorprenent).
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Però en les últimes setmanes de 2021 i les primeres de 2022, malgrat les correccions en
els mercats, a penes hi ha hagut afectació en el rendiment de les nostres inversions.
Els resultats de les empreses són bons, perquè l'economia ha recuperat, i la majoria de les
empreses són ben gestionades. Però les altes valoracions i els previsibles ajustos en les
polítiques monetàries ens exigeixen mantenir la prudència, i posicionar el nostre patrimoni
en empreses i actius no sobrevalorats.
Voldria aprofitar aquesta nota trimestral per a informar que la fusió per absorció de Gesiuris
Urc Patrimonis SICAV per part de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV està en la recta final.
Presumiblement s'executarà durant febrer. Amb aquesta fusió es reforçarà el compliment
de les exigències legals imposades a les SICAV, i d'altra banda es millorarà la capacitat de
generar rendiments dels inversors de totes dues Societats
L'Ibex 35 (borsa espanyola) va pujar en 2021 un 7,93%, l’Eurostoxx 50 (borsa europea) un
20,99%, el S&P500 (borsa americana) un 26,89%, i el MSCI Emerging Markets va baixar un
-4,59%, el Nikkei 225 (borsa japonesa) va pujar un 4,91% i el Hang Seng (borsa de Honk
Kong) va baixar un -14,08%.
Els rendiments a 31 de desembre de 2021 han estat del +7,47% a Gesiuris Cat Patrimonis
SICAV i de l’1,49% a Gesiuris Urc Patrimonis SICAV.

El preu de cada acció de Gesiuris
Cat Patrimonis SICAV, a tancament
de l’any, era de 20,68 euros, i el de
Gesiuris Urc Patrimonis SICAV,
14,93 euros.

El volum total dels actius de Gesiuris Cat
Patrimonis SICAV se situava en
65.811.000 euros.

Sobre la nostra posició en renda variable a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV
A 31 de desembre de 2021, la nostra exposició en renda variable era del 35% del
patrimoni, per sota de les nostres mitjanes històriques, i 15 punts percentuals inferior al
tancament del tercer trimestre.
A les reduccions de les posicions en renda variable, majoritàriament a Europa, realitzades
en el tercer trimestre, cal afegir reduccions en el sector tecnològic durant el quart trimestre.
Estem revisant profundament els estats financers de les empreses del nostre portafoli, amb
la finalitat d'incidir en accions amb valoracions acceptables. Mantenim les nostres prioritats
en el sector salut.
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A continuació, presentem el contingut de la cartera, classificat per sectors a 31 de
desembre de 2021.
Els 3 sectors principals són sanitat, tecnologia i industrial, que estan composats pels
següents valors :
SANITAT

16%

AMGEN INC
IDEXX LABORATORIES INC
ILLUMINA INC
JOHNSON&JOHNSON
MEDTRONIC PLC
MERCK & CO INC
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR
PHILIPS
ROCHE HOLDING AG
SIEMENS AG-REG
THERMO FISHER SCIENTIC INC
UNITEDHEALTH GROUP
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
TECNOLOGIA

15%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD (HKD)
ALPHABET INC - CLASS A
AMAZON.COM INC
ATOS
BAIDU INC-CLASS A
CHEGG INC
JD.COM INC-CL A
MEITUAN - CLASS B
META PLATFORMS INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
PAYPAL HOLDINGS INC
SAMSUNG ELECTRONICS - GDR (LI)
SAP AG
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
VMWARE INC - CLASS A
WALLBOX NV
ZALANDO SE
INDUSTRIAL

7%

CEMENTOS MOLINS SA
GLOBAL DOMINION ACCESS SA
MIQUEL Y COSTAS&MIQUEL SA
VIDRALA SA
VINCI SA
VOLKSWAGEN AG PREF
ZARDOYA OTIS SA
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Així mateix, revelem la resta dels sectors que componen la cartera, al costat del llistat de
companyies que els integren :
FINANCER

5%

ALLIANZ SE-REG
BNP PARIBAS (FR)
DEUTSCHE BOERSE AG
ING GROEP NV AMSE
LEMONADE INC
T ROWE PRICE GROUP INC
TELECOMUNICACIONS

5%

AGILE CONTENT SA
AT&T INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
ERICSSON LM-B SHS
PARLEM TELECOM CO DE TELECOMUNIC SA
MATERIES PRIMERES

4%

BARRICK GOLD CORP
NEWMONT CORP
MOSAIC
THE MOSAIC COMPANY
BENS DE CONSUM

3%

A2 MILK COMPANY LIMITED
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
UNILEVER NV
ENERGIA I DISTRIBUCIÓ

2%

ENGIE
IBERDROLA SA
PLUG POWER INC
ALTRES

1%

FRESHPET INC
NATURHOUSE HEALTH SA
TECHNOMECA AEROSPACE SA
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL (USD)
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
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A més de les posicions presentades, existeixen posicions a l'alça en índexs (Nikkei, MSCI
Emerging Markets i fons xinesos), juntament amb posicions de cobertura, entre les quals
destaquem les de Eurostoxx 50 Index:
ÍNDEXS I SIMILARS
CALL EUX EUROSTOXX 4100 (21/01/22)
CALL EUX EUROSTOXX 4200 (21/01/22)
FUT. CME EUR/USD (14/03/22)
FUT. CME MINI S&P 500 (18/03/22)
FUT. CME NIKKEI 225 (10/03/22)
FUT. EUX EUROSTOXX (18/03/22)
FUT. EUX EUROSTOXX BANK (18/03/22)
FUT. MINI MSCI EMERG MKT (18/03/21)
PART. I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI
PART. ABERDEEN GBL-CHINA A SHARES EQUITY
PART. ALLIANZ CHINA A-SHARES-IT USD
PART. MORGAN STANLEY ASIA OPPORT FND-Z

Finalment, presentem un quadre resum en el qual es pot apreciar l'exposició geogràfica
de la cartera a 31 de desembre de 2021:
% Patrimonio

% RV

EEUU

21%

60%

Xina

6%

17%

Emergents

5%

14%

Europa NO Euro (UK, SUISSA, DINAMARCA I SUÈCIA)

5%

14%

Japó

4%

11%

Europa

-6%
35%

-17%
100%

Sobre la nostra posició en renda fixa i mercat monetari a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV
No ressenyem cap canvi estratègic en aquesta mena d'actius, per la qual cosa ens
mantenim en actius líquids, a curt termini, i en emissors solvents. És més, ja assistim a
correccions importants en les valoracions dels bons a mitjà i llarg termini, i és probable
que aquestes continuïn. Per tant, les posicions liquides a la vista o a curt termini dominaran
en la part que no sigui borsària.
Sobre la nostra posició en divises a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV
Tampoc hi ha canvis en el que a política de riscos de divisa es refereix. La SICAV manté
riscos en diverses divises a conseqüència de les compres d'accions en monedes no euro,
especialment en dòlars. Una part molt rellevant del risc incorregut en aquesta divisa es
manté cobert.
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VISIÓ DEL MERCAT I ESTRATÈGIA
Aquest serà un any difícil i volàtil. Per tant, mentre no hi hagi correccions importants que
comportin l'aparició d'oportunitats d'inversió, ens mantindrem prudents.
Existeix un segment de la comunitat inversora que, arrossegat per les modes, va invertir
sense reparar en la valoració dels actius que estaven adquirint. Podríem assistir a un cert
desencantament per part d'aquests últims si les correccions continuen.
Buscarem actius amb valoracions atractives que no estiguin “de moda”. En els valors
growth investigarem per a posicionar-nos en aquells amb fonamentals raonables.
Estarem molt atents als moviments dels bancs centrals, per a entendre les seves
conseqüències en la liquiditat dels mercats i en l'evolució dels negocis en general. Estarem
especialment analítics en les conseqüències que podrien tenir en els finançaments de les
empreses canvis/enduriments en l'entorn monetari.

Jordi Viladot Pou
President de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV
i de Gesiuris Urc Patrimonis SICAV des de 1998
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