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 Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 

15 d’octubre de 2021  
   
   
  Estimat co inversor, 
 
 

El comportament de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV va 
perdent volatilitat, la qual cosa sempre és positiva per a 
l'inversor. També perd correlació amb els nostres mercats 
borsaris més pròxims. Això és pel fet que la composició de 
la cartera de valors té un biaix una mica més conservador, 
està diversificada sectorialment i, sobretot, geogràficament. 
L'acumulació de factors amenaçadors, entre els quals 
destaquem l'atenuació de les actuacions monetàries, 
juntament amb l'elevat nivell de les valoracions de moltes 
empreses cotitzades, ens imposen augmentar lleugerament 
la liquiditat, i també variar el perfil de les empreses en 
cartera. 
 
Constatem que hi ha mercats que han tingut una evolució 
molt positiva, com són l'europeu o l'americà. No obstant això, uns altres han experimentat 
un comportament molt pobre durant el tercer trimestre. La reculada dels mercats 
emergents, especialment el xinès, han llastrat la nostra cartera. Però en una visió a llarg 

termini, aquestes caigudes podrien 
representar una magnífica oportunitat. 
 
Cal esperar una certa volatilitat en els 
mercats de cara a final d'any: s'acumulen 
notícies positives amb altres negatives. 
Entre les positives destaquem la immensa 
liquiditat en el mercat i els tipus d'interès 
anòmalament baixos. Entre les negatives cal 
esmentar l'amenaça del “tapering”, i una 
certa desacceleració de l'economia a causa 
de les irregularitats en les cadenes de 

producció i a l'alça dels preus de les matèries primeres, de manera especial els relacionats 
amb l'energia. Analitzarem amb especial atenció la publicació dels resultats del tercer 
trimestre a fi d'obtenir un millor diagnòstic de l'entorn empresarial, i, especialment, del 
defecte de les pressions inflacionàries en el compte d'explotació de les companyies. 
 
 
 
 

Hem augmentat la liquiditat de la 
cartera global, però també hem 
realitzat una certa rotació de valors, 
amb la intenció d'aprofitar algunes 
caigudes significatives per a comprar 
accions d'empreses líders. 
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Més enllà dels normals vaivens del mercat, voldríem destacar que la cartera és molt sòlida 
en el sentit que la componen accions i renda fixa d'empreses de gran qualitat. 
 
Durant el quart trimestre de 2021 procedirem a la fusió per absorció de Gesiuris Urc 
Patrimonis SICAV per part de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV. El nou entorn de tipus, i la 
major capacitat inversora de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV, fan lògica aquesta operació, 
que és molt neutra per als accionistes de l'absorbent i col·locarà als de Gesiuris Urc 
Patrimonis SICAV en millor posició per a obtenir majors rendiments. 
 
 
L'Ibex 35 (borsa espanyola) va pujar, fins a 30 de setembre de 2021, un 8,95%, l’Eurostoxx 
50 (borsa europea) un 13,95%, el S&P500 (borsa americana) un 14,68%, i el MSCI Emerging 
Markets un 2,45%. 
 
Els rendiments a 30 de setembre de 2021 eren del 6,48% a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
i del 2,01% a Gesiuris Urc Patrimonis SICAV. En el moment de redactar aquestes línies (15 
d'octubre de 2021), s'ha produït una recuperació de les carteres, amb el que els acumulats 
de l'any són del 8,25% a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV i del 2,35% a Gesiuris Urc 
Patrimonis SICAV 
                                                                                          

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

 
Sobre la nostra posició en renda variable a Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 
 
A 30 de setembre de 2021 la nostra exposició en renda variable era del 50% del patrimoni, 
similar a les nostres mitjanes històriques, però 15 punts percentuals inferior al tancament 
del segon trimestre.  
 
La reducció de les posicions en renda variable s'ha materialitzat majoritàriament a Europa, 
i s'ha realitzat mitjançant la venda de derivats sobre Eurostoxx 50.  
 
Mantenim les nostres prioritats en els sectors de sanitat i tecnologia, encara que la cartera 
està molt diversificada. Geogràficament romanem amb nivells d'exposició pràcticament 
inalterats als Estats Units i la Xina. 
 
A continuació, presentem el contingut de la cartera, classificat per sectors a 30 de 
setembre de 2021. 
 

El preu de cada acció de Gesiuris 
Cat Patrimonis SICAV, a tancament 
del trimestre, era de 20,50 euros, i el 
de Gesiuris Urc Patrimonis SICAV,  
15,01 euros. 
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Els 3 sectors principals són tecnologia, sanitat i financer, que estan composts pels següents 
valors: 

 
Tecnologia  20,68% 

AGILE CONTENT SA  

ALIBABA GROUP HOLDING LTD (HKD)  

ALPHABET INC - CLASS A  

AMAZON.COM INC  

ATOS  

BAIDU INC-CLASS A  

CHEGG INC   

ERICSSON LM-B SHS  

FACEBOOK INC A  

IDEXX LABORATORIES INC  

JD.COM INC-CL A  

MEITUAN - CLASS B  

NVIDIA CORP  

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  

PAYPAL HOLDINGS INC  

ETSY  

SAMSUNG ELECTRONICS - GDR (LI)  

SAP AG  

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR  

TENCENT HOLDINGS LTD  

TENCENT MUSIC ENTERAINMENT - ADR  

TESLA MOTORS INC  

VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A  

VMWARE INC - CLASS A  

WALLBOX  

ZALANDO SE  

  
Sanitat 14,94% 

AMGEN INC   

BAYER AG  

FRESENIUS SE & CO KGAA  

JOHNSON&JOHNSON  

MEDTRONIC PLC  

MERCK & CO INC   

MODERNA INC  

NOVARTIS AG-SPONSORED ADR  

NOVO NORDISK A/S - B  

ILLUMINA  

PHILIPS  

ROCHE HOLDING AG  

THERMO FISHER SCIENTIC INC  

UNITEDHEALTH GROUP   

VERTEX PHARMACEUTICALS INC  
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Financer 7,05% 

ALLIANZ SE-REG   

AMUNDI SA  

BNP PARIBAS (FR)  

DEUTSCHE BOERSE AG  

ING GROEP NV AMSE  

LEMONADE INC  

MARSH & MCLENNAN COS  

T ROWE PRICE GROUP INC  
 

Així mateix, revelem la resta dels sectors que componen la cartera, al costat del llistat de 
companyies que els integren : 
 

Energia 6,64% 

E.ON AG  

EDP RENOVAVEIS SA  

ENGIE  

IBERDROLA SA  

PLUG POWER INC  

ACCIONA  

RED ELECTRICA CORPORACION SA  

TOTALENERGIES SE  

  
Industrial 5,92% 

CEMENTOS MOLINS SA  

COVESTRO AG  

ESSILORLUXOTTICA SA  

SIEMENS AG-REG  

VOLKSWAGEN AG PREF  

  
Matèries primes 4,31% 

BARRICK GOLD CORP  

GLENCORE XSTRATA PLC  

NEWMONT CORP  

THE MOSAIC COMPANY  

  
Consum 4,13% 

A2 MILK COMPANY LIMITED  

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV   

FRESHPET INC  

NATURHOUSE HEALTH SA  

UNILEVER  

RECKITT BENCKISER GROUP PLC  

  
Telecomunicacions 3,62% 

AT&T INC  

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  

PARLEM TELECOM CO DE TELECOMUNIC SA  
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Altres 2,82% 

HEXO CORP  

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI  

ORGANIGRAM HOLDINGS INC  

VILLAGE FARMS INTERNATIONAL (USD)  

VINCI SA   

ZARDOYA OTIS SA  

 
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 4000 (15/10/21)  

CALL EUX EUROSTOXX 4100 (15/10/21)  

CALL EUX EUROSTOXX 4200 (15/10/21)  

FUT. CME MINI S&P 500 (17/12/21)  

FUT. CME NIKKEI 225 (09/12/21)  

FUT. EUX EUROSTOXX (17/12/21)  

FUT. EUX EUROSTOXX BANK (17/12/21)  

FUT. MINI MSCI EMERG MKT (17/12/21)  

PART. ABERDEEN GBL-CHINA A SHARES EQUITY  

PART. ALLIANZ CHINA A-SHARES-IT USD  

PART. I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI  

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 30 de setembre de 2021: 
 

  %Patrimoni % RV 

EEUU 25% 50% 

EUROPA NO € (UK, SUÏSSA, DINAMARCA i SUECIA) 7% 14% 

XINA 6% 12% 

JAPÓ 4% 8% 

ÀSIA 3% 6% 

EMERGENTS 3% 6% 

EUROPA 2% 4% 

Total 50% 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. Seguim sense percebre 
valor en la inversió en bons a llarg termini, especialment els governamentals d'uns certs 
països, de dubtosa solvència a mitjà i llarg termini atesa l'escalada de dèficits públics i 
inflats nivells de deute. 
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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. Part del risc incorregut en aquesta divisa es manté cobert. 
 
 
 
VISIÓ DEL MERCAT I ESTRATÈGIA 
 
L'addicció a les polítiques monetàries generarà problemes tard o d'hora. La recuperació 
econòmica, juntament amb la millora de la situació de la pandèmia, van deixant sense 
sentit les immenses actuacions fiscals i monetàries, especialment tenint en compte els 
rebrots inflacionistes (encara que per a alguns tinguin un caràcter transitori). 
 
La persistència de tipus negatius, i la contínua reafirmació per part d'alguns bancs centrals 
(el Banc Central Europeu especialment) que s'allargaran les seves actuacions de manera 
indefinida si les circumstàncies ho requerissin, podrien estar generant comportaments 
temeraris per part d'alguns inversors. El fet que els comptes corrents i els productes 
monetaris ofereixin rendibilitats negatives empeny als inversors a buscar rendiment en 
actius amb risc, possiblement més enllà del que podrien tolerar en un moment de 
turbulències. A més, tot això ha portat a les valoracions dels actius a zones molt exigents. 
 
Aquesta dinàmica podria perpetuar-se per un indefinit període de temps, i per tant els 
mercats podrien seguir a l'alça. Però cal ser conscients que, per més baixos que estiguin 
els tipus d'interès, els actius amb risc no són barats en termes generals. 
 
És per tot això que hem moderat la nostra exposició a la borsa, i que actuem en mercats i 
accions de gran qualitat de forma diversificada. 

 
 
 
 
 
 
 

Jordi Viladot Pou 
President de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV 

i de Gesiuris Urc Patrimonis SICAV des de 1998 
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