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Estimat co inversor, 
 
Acaba un any complicat en tots els sentits. Els mercats de renda variable i de 
renda fixa han tancat en negatiu. El MSCI World, representatiu de les borses en 
el seu conjunt, ha perdut un 14,82% (en base euro) al 2022. Els mercats de bons 
han tingut un dels seus pitjors anys. La majoria de fons de renda fixa a curt i 
mitjà termini han retrocedit entre un 5 i un 10%, i els de llarg termini, entre un 
10 i un 15%. 
 
Per tant, pocs s'han escapat de sofrir correccions en el valor dels seus estalvis. 
 
Gesiuris Cat Patrimonis SICAV tampoc. Ha retrocedit una mica més d'un 8,50% 
en l'any. El preu de cada acció, a tancament de l'any, era 18,92 euros. El 
patrimoni de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV se situava en 62.516.000 euros. 
 
Tots els actius han estat condicionats per la rapidíssima pujada de tipus 
d'interès. Ara sembla impossible que els tipus estiguessin tant de temps en 
negatiu en la zona euro. L'euribor a un any ha passat de -0,50% a 3,00% en 
pocs mesos. Els participants de l'economia (famílies, empreses i governs) ja han iniciat el seu 
procés d'adaptació (o ajust) a la tornada a la normalitat. Els estalviadors que no vulguin risc 
tornaran a percebre interessos (encara que només siguin nominals), els que s'endeutin pagaran 
molt més, i les valoracions dels actius s'aniran ajustant a les seves lògiques històriques. 
 
Sobre 2023 podem dir que molts analistes adverteixen de les seves dificultats. 
 
És cert que la política monetària, la possible recessió en algunes zones del món i la inestabilitat 
geopolítica poden aportar pessimisme. Però és important que es tingui en compte que tot 
això ja està molt descomptat en els mercats. Les últimes dades apunten al fet que no està 
clar que la inflació hagi de ser un element tan negatiu. És més, molts dels seus components estan 
pressionant a la baixa, entre ells l'energia, els nolis i les matèries primeres. Una moderació de les 
expectatives de la inflació, i per tant una suavització de la política monetària, podria provocar 
rebots en accions i bons, especialment en els sectors més castigats. 
 
Que les borses hagin caigut sempre és una oportunitat en plantejaments a llarg termini. 
 
Sobre les valoracions de les empreses cal assenyalar que estem en la banda baixa de la seva 
evolució històrica. El PER previst per a Eurostoxx és de 11,50, el dels Estats Units és de 17,50 i el 
de mercats emergents és de 11,40 (price forward, font I/B/E/S). 
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Per tot això estem reduint la liquiditat de la cartera amb la condició d'aprofitar el potencial en els 
mercats.  
 
Contra pronòstic de la majoria de les societats d'inversió, 2023 ha iniciat amb alces en la majoria 
de mercats, fet que ha estat aprofitat per Gesiuris Cat Patrimonis SICAV. 
 
Sobre la nostra posició en renda variable a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
A 31 de desembre de 2022 la nostra exposició en renda variable era del 55% del patrimoni, 
exactament en les nostres mitjanes històriques, i superior a les mitjanes de 2021. 
 
La cartera segueix molt diversificada, tant geogràficament com sectorialment. Anem augmentant 
les inversions a Amèrica del Nord. El sector de cures de la salut i el tecnològic són els més 
importants. Mentre el primer aporta molta estabilitat a les inversions, el segon introdueix el 
potencial propi de la innovació, i per tant més recorregut a les inversions La recent pujada dels 
tipus d'interès està beneficiant al sector financer, per la qual cosa també ha estat destí de 
l'increment d'exposició a borsa. Empreses industrials i de serveis ocupen un lloc rellevant també.  
 
A continuació, presentem el contingut de la cartera, classificat per sectors a 20 de gener de 2023. 
No és la del tancament de l'any, però és l'última, i per tant la més actualitzada. 
   
Sector Exposició 

Tecnologia 16,25% 

Sanitat 12,97% 

Financer 12,85% 

Industrial 8,49% 

IIC i índex 6,27% 

Bens de consum 4,44% 

Telecomunicacions 3,44% 

Matèries primes 2,91% 

Immobiliari 2,12% 

Energia i distribució 2,01% 

 71,75% 
 
 
Finalment, presentem un quadre resum en el qual es pot apreciar l'exposició geogràfica de la 
cartera: 
 
Regió Exposició 

EEUU 38,88% 

Europa 16,21% 

Xina 5,53% 

Europa no Euro 5,48% 

Emergents 3,49% 

Japó 2,16% 

  

 71,75% 



 
Sobre la nostra posició en renda fixa i mercat monetari a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
Afortunadament les duracions de les nostres posicions han estat molt baixes. Malgrat això, la 
pujada de tipus ha estat tan violenta que ens ha afectat en les valoracions. Per tant, la part de la 
cartera destinada a renda fixa i monetària no sols no ha aportat rendiments, sinó que ha suportat 
unes certes reculades per caigudes del seu valor.  
 
Davant aquest nou entorn de tipus d'interès, hem procedit a comprar renda fixa a terminis mitjans, 
amb rendibilitats a venciment entre el 3 i el 4% (anualitzat). 
 
Sobre la nostra posició en divises a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
No hi ha hagut 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. Part del risc incorregut en aquesta divisa es manté cobert. 
 
 
VISIÓ DEL MERCAT I ESTRATÈGIA 
 
Estem positius tant en renda variable com en renda fixa. 
 
Com hem comentat anteriorment les correccions permeten incrementar les inversions a preus 
atractius. 
 
Sobre la tan anunciada recessió, els organismes econòmics internacionals van moderant el seu 
pessimisme. A més una suau recessió té un lleuger impacte en els resultats empresarials. 
 
La inflació, que condiciona les noves pujades de tipus per part dels bancs centrals, sembla que es 
reduirà. Molts dels seus components ja actuen en sentit negatiu, entre ells el preu de l'energia. 
 
Sobre la localització geogràfica de les inversions, sí que és rellevant comunicar que 
majoritàriament s'estan implementant als Estats Units. Històricament la borsa americana ha tingut 
un millor comportament que l'Europea. Per exemple, des d'1 de gener de 2000 fins a 31 de 
desembre de 2022 el rendiment total (inclosos dividends) del SP500 americà ha estat de 6,30% 
anual, front un 2,29% anual del eurostoxx 50 (les dades són sempre en moneda local). Aquesta 
tendència a llarg termini s'ha vist interrompuda en els últims mesos. Des de 30 de juny de 2022 
fins a 15 de gener de 2023 l'SP500 americà ha generat un rendiment de 6,61% i el eurostoxx un 
21,25%. Estem convençuts que no es tracta d'un canvi de tendència. Creiem que l'evolució 
comparada de tots dos mercats està donant una gran oportunitat de modificació del ”asset 
allocation” a favor dels mercats americans. A més la recent correcció del dòlar estaria afavorint 
aquesta decisió. La creació de valor de les empreses americanes, des d'una perspectiva de llarg 
termini, està molt per sobre de les europees. 
 
Per tant, de cara 2023, incrementem les inversions en borsa, fins a nivells de 70%, amb especial 
èmfasi en els valors nord-americans. 
 
 
 
Jordi Viladot 


