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Resum 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar 3 fons d’inversió de diferents categories de gestió 

prèviament definides (un fons ètic, un agressiu i un diversificat), detallant les principals 

posicions de la cartera d’inversions de cada fons, analitzant la rendibilitat anualitzada i 

volatilitat de cada fons per tal de fer una posterior comparativa dels 3 fons així com una 

valoració ètica i moral juntament amb el cost d’oportunitat. 

En primer lloc, es defineixen les 3 categories de gestió dels fons d’inversió objecte d’estudi 

juntament amb les mètriques d’anàlisi que s’utilitzaran. A continuació, s’apliquen diversos 

criteris objectius per tal de seleccionar els 3 fons d’entre més de 40.000 candidats utilitzant 

la plataforma de filtratge de fons d’inversió de Morningstar. 

Un cop seleccionats els fons, la metodologia d’anàlisi es desglossa en analitzar en què 

inverteix cada fons estudiant les 5 majors posicions de la cartera. A continuació, es calcula la 

rendibilitat anualitzada i la volatilitat de cada fons i, finalment, s’analitza el comportament 

dels fons en diferents punts del cicle econòmic.  

Fruit d’aquest anàlisi i de la comparativa dels 3 fons d’inversió, els resultats mostren que el 

fons més rendible de tots és el diversificat, amb una rendibilitat anual composta del 7,35%. 

Per sota, està el fons agressiu amb una rendibilitat del 6,42% anualitzada i, el menys 

rendible és el fons ètic amb un 5,87% anual. En canvi, el fons més volàtil és l’agressiu, degut 

als negocis de les empreses financeres de la cartera del fons. El fons menys volàtil és el 

diversificat. 

A partir d’aquests resultats, s’avalua que invertir en el fons ètic en comptes de en el 

diversificat suposa un elevat cost d’oportunitat monetari a llarg termini però, a canvi, s’està 

invertint en companyies respectuoses amb el medi ambient i que milloren el benestar de la 

societat, fet que implica un important factor moral en la presa de decisions d’un usuari 

disposat a invertir en fons d’inversió. 
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1. Glossari 

A continuació es mostren una sèrie de termes utilitzats al llarg del treball, amb l’objectiu de 

que el lector es familiaritzi amb ells, de tal forma que permeti aconseguir una millor 

comprensió del treball. 

Capital risc: participació en el capital social d’una companyia típicament petita, amb idees 

innovadores i elevat potencial de creixement, però a la vegada un elevat risc, al no estar 

consolidat el seu model de negoci. 

Comissió de gestió: comissió que es paga anualment al fons en concepte de la gestió dels 

mànagers. Sol fluctuar entre el 0,5% i el 3%. Aquesta comissió es descompta internament 

del patrimoni del fons d’inversió. 

Compra apalancada: adquisició d’actius amb capital del qual no es disposa. Típicament 

s’obté en forma de deute, a nivell particular; o bé en forma de finançament de tercers, a 

nivell institucional. 

ESC: (Environmental, Social and Governance) és un tipus d’inversió que incorpora factors 

mediambientals, socials i de govern corporatiu en la presa de decisions. 

Fons d’inversió: institució d’inversió col·lectiva que consisteix en reunir capital d’un conjunt 

d’inversors anomenats partícips, per invertir-ho en diferents instruments financers, amb 

l’objectiu principal de generar una rendibilitat. 

Hipoteques subprime: hipoteques de baixa qualificació creditícia que es venen com actius 

financers. Va ser un dels motius de l’esclat de la crisi de 2009 als Estats Units. 

Litografia: procés utilitzat en la fabricació de microxips mitjançant l'estampació fotoquímica 

sobre un substrat de silici anomenat oblia.  

Morningstar: companyia americana líder en el segment de l’anàlisi i avaluació de productes 

financers. Es va crear al 1984 amb la idea de que les dades i informació de tots els fons 

d’inversió havien de ser públics y accessibles a tothom. 

Private Equity: participació en el capital social d’una empresa no cotitzada a borsa, amb la 

idea de poder prendre decisions en la gestió. És similar al capital risc, però en companyies 

amb un model de negoci ja establert. 

Rendibilitat anualitzada: mesura del percentatge de creixement anual compost d’una 

inversió. 
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S&P 500: índex bursàtil americà constituït per les 500 companyies cotitzades més grans per 

capitalització bursàtil dels Estats Units. És l’índex bursàtil de referència a nivell mundial. 

Valor liquidatiu: preu unitari de cada participació d’un fons d’inversió. Es calcula dividint el 

patrimoni total del fons entre el número total de participacions del fons. 

Volatilitat: grau d’oscil·lació que presenten els preus d’un determinat actiu financer en un 

determinat termini temporal. Es pot mesurar segons diverses mètriques. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Les primeres idees de la realització d’un projecte tal com aquest, van néixer a 2n de carrera 

gràcies a l’assignatura d’Economia i Empresa. A partir de determinades matèries que es van 

impartir al llarg de l’assignatura, es va despertar en mi una sèrie d’inquietuds referents a 

qüestions tals com el futur de les pensions, com les companyies generen valor, aspectes 

morals de l’economia, etc... Tant és així, que en paral·lel a l’assignatura d’economia vaig 

començar a formar-me de forma autònoma en àmbits com les finances i inversions. 

No va ser fins a principis de 4t de carrera que la idea d’aquest treball va agafar forma, de tal 

manera que parlant amb el director d’aquest treball, Lucas, vam decidir enfocar el treball cap 

una de les meves inquietuds com són les finances, així com també l’àmbit de l’ètica i 

sostenibilitat en les inversions. 

Fruit d’això, va sorgir definitivament el treball d’analitzar i comparar 3 fons d’inversió amb 

estils de gestió ben diferenciats, incloent 1 fons ètic per tal de poder relacionar les inversions 

amb l’ètica a l’hora d’invertir. 

 

2.2. Motivació 

Considero que donada l’actual situació amb el sistema públic de pensions, que podria 

derivar en una sèrie de problemes econòmics, és important que cada persona tingui 

coneixements financers per poder invertir i tenir un futur millor. Per fer això, hi ha multitud de 

formes per aconseguir-ho. Una de les més habituals és invertir periòdicament en fons 

d’inversió, donada la seva elevada diversificació, els avantatges fiscals i l’accessibilitat a la 

gran majoria de la població. 

Si a més a més de buscar simplement rendibilitat, es té en compte la sostenibilitat de les 

inversions que realitza el fons, podem saber que estem contribuint a un desenvolupament 

sostenible de la societat. 

Així doncs, un dels principals motius de la realització d’aquest treball es poder ser capaç 

d’aprendre, buscar i analitzar fons d’inversió, i relacionar aquest anàlisi amb un dels àmbits 

més importants avui en dia, com és el desenvolupament sostenible. 
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3. Introducció 

3.1. Objectiu del projecte 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar 3 fons d’inversió de diferents categories de gestió 

prèviament definides (un fons ètic, un agressiu i un diversificat) detallant les principals 

posicions de la cartera d’inversions de cada fons, analitzant la rendibilitat anualitzada i 

volatilitat de cada fons per tal de fer una posterior comparativa dels 3 fons. 

A més a més, també es té com objectiu fer una valoració del factor ètic o moral de les 

inversions i valorar també el possible cost d’oportunitat. 

 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte es limita a analitzar i comparar 3 fons d’inversió concrets, seleccionats a 

partir d’una sèrie de criteris objectius per tal d’eliminar el factor de “selecció subjectiva”. No 

obstant, no entra dins l’àmbit d’aquest estudi l’anàlisi o comparativa de fons d’inversió que 

no pertanyin a cap de les 3 categories esmentades anteriorment. 

Cal dir però, que la metodologia de selecció dels 3 fons així com el posterior anàlisi i 

comparativa, es podria aplicar a la resta d’estils de gestió de qualsevol fons d’inversió.
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4. Fons d’inversió 

En aquest apartat s’explicarà què és un fons d’inversió, les seves característiques i es 

descriuran les 3 categories d’inversió (fons ètic, agressiu i diversificat) objecte d’estudi. 

A més a més, es definiran les variables d’anàlisi dels fons (rendibilitat i volatilitat) i el cicle 

econòmic. 

4.1. Definició 

Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), un fons d’inversió és una 

institució d’inversió col·lectiva que consisteix en un patrimoni format per les aportacions d’un 

nombre de partícips. El fons el crea una entitat, anomenada gestora, que és la que inverteix 

de forma conjunta aquestes aportacions en diferents actius financers, seguint unes pautes 

fixades prèviament [1]. Aquestes pautes fixades és el que s’anomena estil o categoria de 

gestió. 

Així doncs, cada partícip és propietari d’una petita part del fons, en funció de les seves 

aportacions. El partícip pot entrar al fons en qualsevol moment (comprar) i, igualment, pot 

sortir del fons quan ho desitgi (vendre o traspassar, això és, passar els diners d’un fons a un 

altre sense passar per hisenda). 

Quan s’inverteix en un fons, el partícip obté un número de participacions. Aquestes 

participacions tenen un preu o valor liquidatiu, que es calcula diàriament i depèn del valor 

dels actius que componen el fons. L’entitat gestora té l’obligació de calcular-lo amb els preus 

de tancament de la sessió bursàtil de cada dia i fer-ho públic diàriament. A continuació, es 

mostra un petit exemple: 

Suposem que un fons d’inversió té, en un moment determinat, una valoració de 

mercat de 15 milions d’euros i està distribuït en un total de 1 milió de participacions. 

Per tant, el preu de cada participació és de 15€.  

En aquest mateix moment, un inversor decideix invertir 600.000€ al preu de 

15€/participació. Llavors, aquest inversor obtindrà 600.000/15 = 40.000 

participacions. Ara, el fons passarà a estar constituït per 1.040.000 participacions y 

tindrà un valor total de 15.600.000€. Per tant, el valor de la participació seguirà sent 

el mateix, òbviament, de 15€. Es a dir, el valor de la participació no depèn ni del 

número de partícips ni de l’import que inverteix cada partícip, sinó de la variació de 

valor de mercat dels actius que té el fons.  
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El principal atractiu que ofereixen els fons d’inversió és que permeten a l’inversor particular 

invertir en casi qualsevol mercat financer, amb una gran diversificació i realitzant petites 

aportacions periòdiques, beneficiant-se així de l’interès compost generat a llarg termini. 

4.2. Característiques d’un fons d’inversió 

Les principals característiques de tot fons d’inversió són les següents: 

• Patrimoni del fons: és el valor de mercat de tots els actius que posseeix el fons. 

• Valor liquidatiu: és el preu que té cada participació. S’obté al dividir el patrimoni del 

fons d’inversió entre el número total de participacions. 

• Partícip: cadascuna de les persones que ha invertit en el fons i és propietària d’un 

número de participacions. 

• Comissions: són els costos associats al fons d’inversió. Hi ha diversos tipus de 

comissions (de subscripció, de venda o sortida, de gestió, etc.). No tots els fons 

d’inversió tenen les mateixes comissions. Les més significatives són les comissions 

de gestió, que poden variar entre un 0,5% i 3%.  

 

4.3. Classificació dels fons d’inversió 

Els fons d’inversió es poden classificar seguint diversos criteris. A continuació, es mostren 

els principals criteris per classificar-los. 

4.3.1. Classificació segons tipus d’actiu 

Segons el tipus d’actiu, els fons es poden classificar en fons de renda fixa, de renda variable 

o mixtes: [2] 

• De renda fixa: inverteixen el 100% del patrimoni dels partícips en actius monetaris 

de renda fixa tals com: bons d’estats (actiu monetaris de deute sobirà), bons 

corporatius (actiu monetari de deute empresarial), lletres del Tresor Públic... 

• De renda variable: inverteixen el 100% del patrimoni en companyies cotitzades al 

mercat de valors, independentment del tipus de companyia, domicili fiscal de la 

companyia... 

• Mixtes: inverteixen el patrimoni del fons en proporcions establertes de renda fixa i 
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renda variable. 

4.3.2. Classificació segons l’estil o categoria de gestió  

Segons l’estil de gestió, els fons es poden classificar en les següents categories: 

• Sectorial: inverteixen el patrimoni del fons en un sector determinat. Els principals 

fons sectorials són: agricultura, aigua, alimentació, automòbil, biotecnologia, capital 

risc, construcció, consum, energia, finances, immobiliari, industrial, infraestructura, 

matèries primes, salut, tecnologia i telecomunicacions. 

• Territorial: s’inverteix el patrimoni en una regió determinada. El fons pot fer 

referència a un país en concret o a un continent. Per exemple: fons espanyol, 

alemany, de China, etc... 

• Categoria de gestió: s’inverteix seguint una filosofia concreta prèviament establerta 

i definida a la documentació oficial del fons. Per exemple: fons d’inversió seguint la 

filosofia “value”, fons d’inversió ètic, fons d’inversió de companyies de gran 

capitalització, fons d’inversió en bons sobirans “high yield”, etc... En l’apartat següent 

es defineixen les 3 categories concretes objecte d’estudi d’aquest treball. 

 

4.4. Definició de les 3 categories d’estudi 

4.4.1. Definició de fons ètic 

Un fons ètic és aquell que inverteix en empreses que són socialment responsables, és a dir, 

que estan compromeses amb valors positius per a la societat. Quan es parla d'inversions 

bursàtils, habitualment es busca la rendibilitat. No obstant, cada vegada són més les 

persones que tenen en compte valors afegits com la responsabilitat social a l'hora d'invertir. 

La responsabilitat social és un concepte molt ampli, hi ha moltes causes diferents amb les 

que les empreses es comprometen per tal d'ajudar a millorar les condicions de la societat 

[3]. Els valors més populars són els següents:    

• Ecologia: avui en dia és un valor que molta gent té en compte. No només es tracta 

de no contaminar o no explotar recursos naturals sense control, sinó que és un valor 

responsable amb el medi ambient. A més, promou invertir part dels seus beneficis en 

qüestions de millora de l'entorn i, per descomptat, oferir productes i serveis que 

estiguin d'acord amb aquests valors. 

• Tecnologia: empreses que desenvolupen productes tecnològics responsables, que a 
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mitjà i llarg termini substitueixen altres més contaminants o costoses. 

• Protecció social: finalment també trobem empreses que desenvolupen sistemes de 

protecció social. L'objectiu és millorar la vida de les persones en el seu dia a dia. 

 

4.4.2. Definició de fons agressiu 

Un fons agressiu és aquell que inverteix en actius amb elevat risc però a l’hora, amb elevat 

potencial de retorn. Per exemple, els fons d’inversió agressius poden invertir en: 

• Capital risc: participació en el capital social d’una companyia típicament petita, amb 

idees innovadores i elevat potencial de creixement, però a la vegada un elevat risc al 

no estar consolidat el seu model de negoci. 

• Empreses financeres: inclou els bancs d’inversió, empreses de gestió d’actius 

crediticis, actius immobiliaris, actius de capital privat... [4].   

 

4.4.3. Definició de fons diversificat 

Un fons diversificat és aquell que inverteix en un gran nombre d’empreses, diversificant en 

companyies de diversos sectors, països i divises. Típicament, els fons diversificats busquen 

principalment mitigar el risc, invertint en una àmplia gamma de valors en múltiples sectors de 

mercat o regions geogràfiques. Un fons diversificat contrasta amb fons especialitzats o 

centrats en sectors específics com la biotecnologia, sector energètic, fons ètic, etc... [5].  

 

4.5. Variables d’anàlisi dels fons 

En aquest apartat, es definiran les variables que s’utilitzaran per analitzar els 3 fons 

d’inversió. 

4.5.1. Rendibilitat anualitzada 

La rendibilitat anualitzada (o CAGR per les seves sigles en anglès Compount Anual Growth 

Rate) mesura el percentatge de creixement anual compost d’una inversió. Es calcula segons 

la següent fórmula:  

 

 

Figura 4.1 Fórmula per calcular la rendibilitat anualitzada (Font: Wikipedia) 
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V(to) és el valor de la inversió a l’inici del període y V(tn) és el valor de la inversió al final del 

període. 

 

4.5.2. Volatilitat 

Dins l’industria financera, hi ha diverses mètriques per mesurar la volatilitat. Per definició, la 

volatilitat és el grau d’oscil·lació que presenten els preus d’un determinat actiu financer en un 

determinat termini temporal. En termes estadístics, la volatilitat es calcula com la desviació 

estàndard d’una sèrie finita de preus. Aquesta desviació estàndard és l’arrel quadrada de la 

variància [6]. 

No obstant, aquesta desviació estàndard es una mesura difícilment comprensible per al 

client potencial que vulgui invertir en fons d’inversió (petits estalviadors, treballadors, 

empresaris...). Així doncs, hi ha una mesura alternativa de la volatilitat que consisteix en el 

percentatge de màxima caiguda que ha tingut el fons des de màxims, donat que indica la 

màxima variació del preu de les participacions [7]. Per tant, s’utilitzarà aquesta darrera com 

a mesura de la volatilitat. 

 

4.5.3. Comportament del fons en diferents punts del cicle 

En aquest apartat, es detallen els diferents punts del cicle econòmic “a gran trets” per tal de 

poder-ho relacionar amb el comportament de cadascun dels 3 fons d’inversió. 

Des de l’inici del segle 21, es poden diferenciar a nivell mundial diversos punts del cicle 

econòmic: 

1) 1995-2000: “bombolla puntcom”. Va ser un període de gran creixement de les 

empreses dedicades als serveis i continguts web a Internet, va tenir lloc als països 

occidentals. 

2) 2000-2002: forta correcció de la bombolla puntcom. Període on el mercat de les 

empreses de contingut a Internet es va reduir, fent fallida moltes entitats i quedant 

només les més eficients. 

3) 2002-2008: gran expansió econòmica provocada pels estímuls expansius de crèdit 

dels bancs centrals, que va provocar la major bombolla immobiliària de la història a 

nivell mundial. 

4) 2009: gran recessió mundial iniciada a USA degut a les hipoteques subprime. Va 

afectar a tot el món, especialment a les regions occidentals provinents de la 
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bombolla inmobiliaria. Va suposar una forta reestructuració del sector bancari i del 

sector construcció. 

5) 2009-2019: expansió econòmica “en termes generals” degut a la recuperació 

econòmica de la crisi de 2009 i als estímuls dels principals bancs centrals del món 

(ECB, FED, BoE, BoJ...). Entre mig, hi ha hagut gran varietat d’aconteixements 

mundials, però no han suposat una forta recessió com la de 2009. 

6) 2020: crisi sanitària i econòmica ocasionada pel Covid-19. 
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5. Cerca dels 3 fons d’inversió objecte d’estudi 

Com s’ha comentat anteriorment, en aquest treball es pretén fer l’anàlisi i comparativa d’un 

fons d’inversió ètic, un fons agressiu i un fons diversificat.  

La naturalesa de la comparativa d’aquests 3 tipus de fons és que pertanyen a estils de 

gestió ben diferenciats. No obstant, actualment al món hi ha milers i milers de fons 

d’inversió. Per tant, s’han de definir una sèrie de criteris per tal que l’elecció sigui el més 

objectiva possible d’acord a una sèrie de paràmetres, eliminant així el factor humà en 

l’elecció dels fons. 

És a dir, el que es pretén és fixar diversos criteris per tal que el resultat de la comparativa 

(rendibilitat, volatilitat...) vingui donada per l’elecció dels fons sotmesos als mateixos criteris 

d’elecció i no a l’elecció dels fons escollits subjectivament. 

 

5.1. Morningstar 

En aquest apartat s’explica breument què és Morningstar i quina importància té en la 

selecció de fons d’inversió. 

5.1.1. Plataforma de cerca de Morningstar 

Morningstar és una companyia americana líder en el segment de l’anàlisi i avaluació 

de productes financers. Es va crear al 1984 per Joe Masueto, amb la idea de que les 

dades i informació de tots els fons d’inversió havien de ser públics y accessibles a 

tothom. Des de llavors, no ha parat de créixer, fins convertir-se en una firma global 

d’anàlisi, rating i aprovisionament de dades de tot tipus de productes financers [8]. 

Una de les principals eines que va crear Morningstar és la plataforma de cerca de fons 

d’inversió, on hi ha un total de 44.760 fons registrats i es poden aplicar diversos filtres: 

 

Figura 5.1 Plataforma de cerca de fons d’inversió de Morningstar [9] 
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La companyia gestora és l’entitat que inverteix el patrimoni dels partícips i pren les 

decisions d’inversió. Alguns exemples d’entitats gestores poden ser: BlackRock, JP Morgan, 

BBVA Asset Management, La Caixa... 

El Rating Morningstar correspon al nº d’estrelles que Morningstar assigna a cadascun del 

44.760 fons que té registrats. Posteriorment es definirà el criteri a aplicar en relació a aquest 

rating. 

El Analyst Rating correspon a recomanacions d’analistes externs a Morningstar respecte al 

moment actual de compra del fons. És un filtre que no s’utilitzarà com a criteri, donat que 

aquest treball té una perspectiva de llarg termini, i no del moment actual de compra. 

El Morningstar Sustainability Rating consisteix en assignar a cada fons d’inversió un 

número entre 1 i 5 “globus de sostenibilitat” en funció del risc ESG (Environmental, Social 

and Governance) d’acord amb diferents ponderacions en funció de cada indústria. Per 

exemple, en la indústria de petroli i gas, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, els 

residus de les operacions y els problemes de suborns i corrupcions són identificats com els 

principals riscs ESG. En canvi, en la indústria del software els riscs ESG més importants són 

la privacitat, la seguretat de dades i la gestió del capital humà [10]. 

La Categoria Morningstar és el que en aquest treball s’ha anomenat categoria de gestió. 

Aquest propi filtre té incorporat també la selecció entre renda fixa, renda variable o mixta. 

Alguns exemples de categories que incorpora el filtre, són:  “Renda fixa deute públic a curt 

termini”, “Renda variable Àsia”, “Renda variable sector infraestructura”, “Renda variable 

Europa gran capitalització”,  “Mixte global emergents”, etc. 

Els Costs Corrents són les comissions del fons, en percentatge. Es pot seleccionar des     

d’inferior al 0,5%, fins a superior al 2%. 

L’Estil de Gestió d’aquest filtre correspon a si el fons d’inversió és de gestió activa o de 

gestió passiva. Aquest filtre no té relació amb l’estil de gestió citat en aquest treball referit a 

la categoria del fons d’inversió. 

 

5.1.2. Assignació de les categories a la plataforma de Morningstar 

Per seleccionar el fons ètic, a Morningstar s’aplicarà el filtre de “RV Sector Ecologia”. Les 

sigles “RV” corresponen a que el fons és 100% de renda variable i “Sector Ecologia” 

correspon a la categoria de Morningstar que engloba els fons ètics. Aquest filtre de 

Morningstar és el més semblant que deixa seleccionar que englobi la categoria de fons ètic. 
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El relació al fons agressiu, a Morningstar s’aplicarà el filtre de “RV Sector Capital Riesgo” ja 

que és la única opció permesa de fons amb inversió en renda variable i de caràcter agressiu.  

Finalment, per seleccionar el fons diversificat, a Morningstar s’utilitzarà la categoria “Renda 

Variable Europa Capitalització Gran Growth”. Es tria aquesta ja que de les opcions que 

permet seleccionar de renda variable, la capitalització gran europea correspon a grans 

multinacionals que cotitzen a Europa, que solen estar diversificades per tot el món; molt més 

que companyies més petites, de tal forma que es compleix la raó de ser d’aquest estil de 

fons, que és la diversificació. El terme Growth, correspon a companyies amb tendència 

creixent de beneficis, fet que es correlaciona amb que les grans multinacionals europees 

tenen tendència a l’augment de beneficis en terminis temporals de 3 a 5 anys i endavant. 

 

5.2. Criteris per seleccionar els 3 fons 

Tal com s’ha comentant anteriorment, es fixaran diversos criteris per la selecció dels 3 fons. 

Així doncs, els criteris que es prendran com a referència, així com la justificació de perquè 

s’utilitzarà cada criteri, es detalla a continuació. 

 

5.2.1. Criteri 1: que els 3 fons siguin de renda variable.  

Que els 3 fons inverteixin el 100% de la cartera en renda variable.  

L’objectiu d’aquest criteri és doble. D’una banda es pretén que els fons inverteixin en renda 

variable perquè els actius del fons siguin companyies, de tal forma que es pugui fer l’anàlisi 

d’aquestes. D’altra banda, s’utilitza aquest criteri per a que la comparativa entre els 3 estils 

de gestió sigui més justa, ja que la renda fixa sol ser menys volàtil i menys rendible que la 

renda variable, en llargs terminis de temps.  

 

5.2.2. Criteri 2: data de creació del fons anterior a 2009 

Amb aquest criteri es pretén poder veure el comportament dels 3 fons sota l’escenari de la 

crisi financera de 2009, de tal forma que com a mínim el fons s’ha d’haver creat abans 

d’aquest any. 

Així, es podrà estudiar la volatilitat i la posterior rendibilitat dels fons en entorns de mercat 

d’extrema volatilitat. 

Referent a la volatilitat, la crisi financera de 2009 va causar caigudes generalitzades de tots 

els mercats globals degut a la sortida generalitzada de capital del mercat de renda variable, 
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generant la volatilitat més elevada dels últims 30 anys. Aquesta volatilitat, es pot observar en 

la següent figura: 

 

 

Aquesta figura mostra l’índex de la volatilitat del S&P 500 o S&P 500 Volatility Index, 

pertanyent al Chicago Broad Options Market (CBOE). Com tot índex, el VIX està expressat 

en punts. En moments en que hi ha una elevada volatilitat, el VIX assoleix una xifra elevada i 

es correlaciona amb caigudes del S&P 500, indicant que hi ha temor i pessimisme entre els 

inversors. En canvi, quan el VIX està en mínims significa que hi ha confiança i alegria als 

mercats. L’índex es calcula amb una sèrie de derivats del S&P 500 [11]. 

Nota: es pot apreciar també com en els moments d’escriptura d’aquest treball, el VIX ha assolit nivells gairebé 

iguals als de la crisi de 2009, degut al pànic generalitzat originat per el Covid-19. 

 

5.2.3. Criteri 3: que els 3 fons tinguin 5 estrelles Morningstar 

Per cada fons d’inversió, Morningstar elabora un rating particular a partir de la rendibilitat, 

risc (entès com la volatilitat, això és les fluctuacions que experimenta el valor liquidatiu del 

fons) i comissions. Aquest rating es tradueix en el nombre d’estrelles Morningstar que té el 

fons d’inversió. El 10% dels millors fons d’inversió (en quant a rendibilitat, risc i comissions) 

obté 5 estrelles Morningstar, el 22,5% següent obté 4 estrelles, el 35% següent 3, el 22,5% 

següent 2 i el pitjor 10% obté 1 estrella, tal com s’observa a la següent figura [12]. 

Figura 5.2 VIX, S&P 500 Volatility Index (Font: investing.com) 
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Figura 5.3 Rating de les estrelles Morningstar (Font: morningstar.es) 

Aquest rating és altament utilitzat per inversors particulars a mode de filtrar fons d’inversió, i 

per institucionals a l’hora d’aconseguir el reconeixement de Morningstar. 

Per tant, es prendrà com a referència el criteri de que tots 3 fons d’inversió objectes d’estudi 

d’aquest treball tinguin 5 estrelles Morningstar. D’aquesta forma, queda garantit que tots 3 

fons d’inversió pertanyen al 10% dels millors fons d’inversió i la posterior comparativa entre 

ells sigui justa. 

 

5.2.4. Criteri 4: que la divisa de comercialització sigui en € 

Aquest criteri té com a objectiu que no afecti el tipus de canvi de divisa a l’hora de fer la 

comparativa dels fons. D’aquesta manera, s’imposarà que els 3 fons es comercialitzin en €. 
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5.3. Cerca del fons ètic 

5.3.1. Cerca del fons 

En primer lloc, per fer la cerca del fons ètic es filtra la Categoria Morningstar amb l’opció de 

“Renda Variable sector Ecologia”. Amb aquest primer filtre, d’un total de 44.762 fons 

d’inversió, en resulten 188: 

 

 

 

A continuació, s’aplica el filtre de 5 estrelles Morningstar i s’obtenen 11 fons: 

 

Figura 5.5 Filtre de RV Sector Ecologia i 5 estrelles Morningstar (Font: morningstar.es) 

Donat que aquest fons es tracta de l’ètic, s’aplica també el filtre de Morningstar Sustainability 

Rating amb 5 globus, resultant només 8 fons d’inversió: 

Figura 5.4 Filtre de RV Sector Ecologia (Font: morningstar.es) 
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Figura 5.6 Filtre de RV Sector Ecologia, 5 estrelles Morningstar i 5 globus de sostenibilitat 

(Font: morningstar.es) 

D’aquests 8 fons d’inversió, l’únic que la data de creació és anterior al 2009 és el Nordea 1 - 

Global Climate and Environment, creat el 13/3/2008 [13] i per tant, serà el seleccionat. 

 

5.3.2. Verificació dels criteris 

• Criteri 1: fons de renda variable => aplicat al filtre de RV Sector Ecologia. 

• Criteri 2: creació abans de 2009 => aplicat, es crea al març del 2008. 

• Criteri 3: cinc estrelles Morningstar => aplicat com a segon filtre. 

• Criteri 4: que la divisa sigui € => comprovat, es comercialitza en euros. 
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5.4. Cerca del fons agressiu 

5.4.1. Cerca del fons 

En primer lloc, per fer la cerca del fons agressiu es filtra la Categoria Morningstar amb l’opció 

de “Renda Variable Capital Risc”, tal com s’ha comentat anteriorment. 

Amb aquest primer filtre, d’un total de 44.762 fons d’inversió, en resulten 26: 

 

Figura 5.7 Filtre de RV Sector Capital Risc (Font: morningstar.es) 

A continuació, s’aplica el filtre de 5 estrelles Morningstar i s’obtenen 4 fons: 

 

Figura 5.8 Filtre de RV Sector Capital Risc i 5 estrelles Morningstar (Font: morningstar.es) 
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D’aquests 4 fons d’inversió, només els 2 primers es comercialitzen en euros. A més a més, 

tots 2 tenen data de creació el 6/9/2004. 

Per tal de seleccionar 1 dels 2 candidats, es fa una comparativa de l’evolució de tots 2: 

 

 

Com s’observa a la figura, el comportament dels dos fons és pràcticament idèntic. De fet, la 

gestora i la cartera d’inversions és la mateixa. L’única diferència que hi ha entre ells és la 

comissió de gestió anual del fons, denominada “costos corrents”: 

 

Figura 5.10 Diferència en les comissions entre 2 fons d’inversió (el “P” i el “I”) (Font: 

morningstar.es) 

 

Llavors, donat que el fons ètic seleccionat a l’apartat anterior té unes comissions de gestió 

anuals (“Costos corrents”) del 0,93% [14], el fons agressiu seleccionat és el que té les 

Figura 5.9 Evolució dels 2 fons d’inversió (el “P” i el “I”) (Font: morningstar.es) 

 



Anàlisi, comparativa i evolució de 3 fons d’inversió de diferents estils de gestió Pàg. 27 

 

comissions de gestió més properes al 0,93% (per tal de ser més equitativa la posterior 

comparativa), que correspon al fons Partner Group Listed Investments SICAV – Listed  

Private Equity EUR I, amb unes comissions de gestió del 1,42%. 

 

5.4.2. Verificació dels criteris 

• Criteri 1: fons de renda variable => aplicat al filtre de RV Sector Capital Risc. 

• Criteri 2: creació abans de 2009 => aplicat, es crea al setembre del 2004. 

• Criteri 3: cinc estrelles Morningstar => aplicat com a segon filtre. 

• Criteri 4: que la divisa sigui € => comprovat, es comercialitza en euros. 

 

5.5. Cerca del fons diversificat 

5.5.1. Cerca del fons 

En primer lloc, per fer la cerca del fons diversificat, es filtra la Categoria Morningstar amb 

l’opció de “Renda Variable Europa Capitalització Gran Growth”, tal com s’ha esmentat en 

l’apartat 5.3.4. 

Amb aquest primer filtre, d’un total de 44.762 fons d’inversió, en resulten 261: 

 

Figura 5.11 Filtre de RV Europa Capitalització Gran Growth (Font: morningstar.es) 
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A continuació, s’aplica el filtre de 5 estrelles Morningstar i s’obtenen 23 fons: 

 

Figura 5.12 Filtre de RV Europa Capitalització Gran Growth i 5 estrelles Morningstar (Font: 

morningstar.es) 

Per tal de ser coherent amb els anteriors apartats, es procedeix a aplicar un filtre per tal que 

les comissions de gestió estiguin compreses entre el llindar 1%~1,5% (que correspon al 

interval de comissions que tenen el fons ètic seleccionat i el fons agressiu seleccionat). Amb 

aquest filtre, s’obtenen 8 fons d’inversió: 

 

  Figura 5.13 Filtre de RV Europa Capitalització Gran Growth, 5 estrelles Morningstar 

i comissions de gestió entre 1% i 1,5% (Font: morningstar.es) 
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D’aquests 8 candidats, tan sols el primer (Comgest Growth Europe EUR I) i el penúltim 

(Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Y – EUR) han estat creats abans del 

2009 [veure Figura 5.14]. Per tant, es procedeix a mirar la comparativa de tots 2 per 

observar possibles diferències: 

 

 

 

Com s’observa a la figura, el comportament dels dos fons es prou similar, de tal forma que 

els resultats no variarien molt. A falta de criteris per seleccionar el fons, es prendrà com a 

referència aquell fons que tingui més patrimoni sota gestió, ja que el resultat és més 

significatiu. Així doncs: 

 

Figura 5.15 Diferencia del patrimoni sota gestió dels 2 fons candidats (Font: morningstar.es) 

Com es pot observar a la figura, el fons d’inversió Comgest té un patrimoni sota gestió de 

3429 milions d’euros, mentre que el fons Fidelity està gestionant 4748 milions d’euros. Per 

tant, es pren com a fons definitiu el Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Y – 

EUR. 

Figura 5.14 Evolució dels 2 fons d’inversió candidats: el Comgest i el Fidelity 

(Font: morningstar.es) 
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5.5.2. Verificació dels criteris 

• Criteri 1: fons de renda variable => aplicat al filtre de RV Europa Capitalització Gran 

Growth 

• Criteri 2: creació abans de 2009 => comprovat, es crea el 22/10/2007. 

• Criteri 3: cinc estrelles Morningstar => aplicat com a segon filtre. 

• Criteri 4: que la divisa sigui € => comprovat, es comercialitza en euros. 
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6. Anàlisi individual de cada fons d’inversió 

En aquest apartat, s’analitzarà de forma individual cada fons. S’analitzarà en què inverteix 

cada fons (les principals companyies), la rendibilitat anualitzada i volatilitat de cada fons, i el 

comportament dels fons en diferents punts del cicle econòmic. 

6.1. Anàlisi del fons ètic 

6.1.1. En què inverteix 

Les 5 majors posicions de la cartera (segons la valoració de mercat) del fons Nordea 1 - 

Global Climate and Environment, a finals de Maig 2020, són [15]:  

• Linde: 3,36% del fons 

• Synopsys Inc: 3,00% del fons 

• Thermo Fisher Scientific Inc: 2,80% del fons 

• ASML Holdings NV: 2,75% del fons 

• Roper Technologies Inc: 2,68% del fons 

El fons compta amb un total de 55 companyes en cartera. Aquestes 5 majors posicions 

representen un 14,59% del fons, mentre que el top 10 de les majors posicions representen 

un 26,88%. Aquest fet indica la gran diversificació del fons. 

 

6.1.1.1. Lindle  

Lindle és una companyia líder mundial en enginyeria i gasos industrials. D’entre els 

principals segments de mercat, destaquen els gasos industrials i les solucions d’enginyeria a 

clients. Altres segments secundaris són els aliments, begudes i electrònica.  

Referent als gasos industrials de Lindle, s’utilitzen en una gran varietat d’aplicacions, des 

d’oxigen, que salva vides als hospitals, fins a gasos especials d’alta puresa per fabricar 

productes electrònics, hidrogen per combustibles nets d’emissions, etc...  

El segment d’enginyeria té com a finalitat oferir solucions de processament de gas d’última 

generació per tal que el client obtingui millores d’eficiència i reducció d’emissions en aquells 

processos que contracti. 
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La companyia està enfocada en el desenvolupament sostenible i és la cultura que transmet 

a tots els membres que formen part de la cadena de valor [16]. 

La bona evolució del negoci, juntament amb les adquisicions que ha fet en l’última dècada, 

ha suposat que la companya hagi passat de cotitzar a 90$~100$ per acció previ a la crisi de 

2009, a més de 200$ en l’actualitat: 

 

Figura 6.1 Gràfic de la cotització de Lindle en borsa (Font: Google Finance) 

Nota: l’evolució de la companyies en borsa, es mostren ja que tenen un impacte directe en l’evolució del valor 

liquidatiu del fons d’inversió, que s’analitzarà en posteriors apartats. 

 

6.1.1.2. Synopsys Inc 

Synopsys és una empresa americana especialitzada en el desenvolupament i 

comercialització de programes de software dirigits principalment a fabricants de 

semiconductors, computadors i equips electrònics. La companyia està enfocada en 

innovació tecnològica dins d’àmbits tals com el vehicle autònom, intel·ligència artificial, could 

computing i 5G [17]. 

Un aspecte a destacar de la companyia és el seu compromís amb el medi ambient. Tant és 

així, que al 2019 va anunciar l’obtenció del certificat CarbonNeutral® en totes les seves 

operacions globals. [18].  
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L’evolució de la companyia en el mercat de renda variable es mostra a continuació: 

 

Figura 6.2 Gràfic de la cotització de Synopsys en borsa (Font: Google Finance) 

Com s’observa, l’empresa ha passat de cotitzar 20~30$ per acció abans de la crisi de 2009 

fins als 182$ en 2020. 

 

6.1.1.3. Thermo Fisher Scientific Inc 

Thermo Fisher Scientific és líder mundial en el sector de la ciència, oferint als seus clients 

una gran varietat de productes i serveis tals com equips avançats de laboratori, equips i 

serveis d’anàlisi i diagnòstic, etc... La següent figura mostra la distribució dels ingressos de 

la companyia per productes i serveis: 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Gràfic de la 

cotització de Synopsys 

(Font: Thermo Fisher) 
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La missió de Thermo Fisher Scientific és permetre als seus clients fer que el món sigui més 

saludable, més net y més segur. Ajuden als seus clients a accelerar la investigació en 

ciència, resoldre problemes analítics complexes, millorar el diagnòstic del pacient, entregar 

medicaments al mercat y augmentar la productivitat dels laboratoris [19]. 

L’elevada demanda dels seus productes i serveis ha suposat el creixement constant de la 

companyia: 

 

Figura 6.4 Gràfic de la cotització de Thermo Fisher Scientific a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.1.1.4. ASML Holdings NV 

ASML Holdings és una empresa holandesa dedicada principalment al desenvolupament, 

fabricació, comercialització i manteniment d’equips per la fabricació de chips, dins el sector 

dels semiconductors. Utilitzen tecnologies innovadores basades en la litografia (EUV i Deep 

Ultraviolet, entre d’altres). 

L’empresa té un sòlid compromís a minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, millorant la 

seva eficiència operativa. L’estratègia de sostenibilitat consisteix en aconseguir zero 

emissions de carboni en les seves operacions mitjançant l’ús d’electricitat renovable i la 

reducció d’emissions a la seva cadena de valor [20].  
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L’evolució de la companyia als mercats financers es mostra a continuació: 

 

Figura 6.5 Gràfic de la cotització d’ASML Holdings a borsa (Font: Google Finance) 

Com s’observa, l’empresa ha passat de cotitzar 40~45$ per acció abans de la crisi de 2009 

a més de 300$ en 2020. 

6.1.1.5. Roper Technologies Inc 

Roper Technologies és un conglomerat americà que es dedica al disseny i 

desenvolupament de software i serveis d’enginyeria per a clients principalment dels sectors 

sanitari, alimentació, construcció i energia. 

Opera sota els segments tecnològics mostrats a continuació: 

 

 Figura 6.6 Línies de negoci, per ingressos (Font: marketscreener.com) 

La companyia té una clara visió en prendre les mesures adequades per garantir que la 

fabricació, les activitats de transport i l’eliminació de residus són coherents amb la protecció i 

conservació del medi ambient. La gestió mediambiental s'aplica un gran nombre d’àrees de 

les operacions de l’empresa [21]. 
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La demanda dels seus productes i serveis, juntament amb el creixement a llarg termini dels 

beneficis, han suposat la següent evolució bursàtil: 

 

Figura 6.7 Cotització de Roper Technologies a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.1.2. Rendibilitat anualitzada 

A continuació es mostra l’evolució del fons ètic des de la creació el 13 de març del 2008: 

 

Figura 6.8 Evolució del preu d’1 participació (valor liquidatiu) del fons (Font: nordea.lu) 

Com s’observa, el fons ha passat de 10 €/participació fins a 19,83 €/participació al juny del 

2020. Això implica una rendibilitat acumulada des d’origen del 98,3%. 
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La rendibilitat anualitzada des d’origen resulta un 5,871%: 

 

 

Fàcilment es pot comprovar la inversa, amb el càlcul d’interès compost: 

 

 

6.1.3. Volatilitat 

Tal com s’ha descrit al apartat 6.1.2, per mesurar la volatilitat es prendrà com a referència el 

percentatge de màxima caiguda que ha tingut el fons des de màxims, donat que indica la 

màxima variació del preu de les participacions. Així doncs: 

 

Figura 6.9 Màximes caigudes del fons ètic (Font: pròpia) 

Com s’observa a la figura: 

1) Les caigudes del 2009 van suposar una elevada volatilitat. El preu de les 

participacions va passar de 11,49 € fins a 5,45€ en el pic de la caiguda, fet que 

implica un -52,56%. 

2) Al 2015 el fons va sofrir una correcció del -20,82%, passant de 13,64€ a 10,8€ el 

preu de les participacions. 
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3) A principis de 2020, el fons ha tingut una caiguda des de 22,24€ fins a 14,98€, 

provocant una caiguda del -32,64%. 

 

6.1.4. Comportament del fons en diferents punts del cicle 

El fons ètic té data de creació el 13 de març de 2008. Pocs mesos després de la creació 

del fons va esclatar la gran crisi financera de 2009. Com s’ha vist a l’apartat anterior, això 

va suposar una pèrdua de valor de les participacions del -52,56%. No obstant, donat que 

es van continuar demandant els productes i serveis de les companyies de la cartera del 

fons, el valor liquidatiu va passar de 5,45€ al 2009 fins a 13,64€ al 2015 (obtenint una 

revalorització del 150%).  

Posteriorment, el fons va sofrir una caiguda del -20,82% ocasionada per diversos factors 

macroeconòmics (devaluació del yuan, tensions geopolítiques, etc...) però novament va 

passar de 10,8€ fins a 22,24€ al 2019 (màxim històric), multiplicant el valor de les 

participacions per 2,06 vegades. Finalment, degut a la crisi provocada pel Covid-19, el 

fons ha sofert una pèrdua del -32,64%. No obstant, els productes i serveis de les 

empreses que té es continuen demandant i és esperable que a llarg termini cotitzi per 

sobre de l’anterior màxim històric. L’evolució del fons d’inversió ve marcat per l’evolució 

en borsa de les companyies que té en cartera i que s’han mostrat en apartats 

anteriors. 

 

6.2. Anàlisi del fons agressiu 

6.2.1. En què inverteix 

Les 5 majors posicions de la cartera (segons la valoració de mercat) del fons Partner Group 

Listed Investments SICAV–Listed  Private Equity EUR I, a finals de Març 2020, són [22]: 

• Blackstone Group: 9,85% del fons 

• Partners Group Holding AG: 9,45% del fons 

• Apollo Global Management: 7,14% del fons 

• KKR & Co: 7,13% del fons 

• Wendel: 4,92% del fons 
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El fons compta amb un total de 22 companyes en cartera. Aquestes 5 majors posicions 

representen un 38,49% del fons, mentre que el top 10 de les majors posicions representen 

un 58,63%. Aquest fet indica que el fons està molt concentrat. Això eleva el risc del fons, 

però també la potencial revalorització. 

 

6.2.1.1. Blackstone Group 

Blackstone és un banc d’inversió americà que es dedica a la gestió d’actius a Estats Units i 

Europa, dins de 3 segments de mercat: actius immobiliaris, capital risc (això és, petites 

companyies no cotitzades amb grans expectatives de creixement, però amb elevat risc de 

fallida; típicament startups tecnològiques) i actius financers de crèdit de baixa qualificació 

creditícia, a traves d’una sèrie de societats. 

A España és conegut per la compra d’edificis de protecció oficial a l’Ajuntament de Madrid. 

La seva agressiva gestió ha provocat que se’l denomini “fons buitre” [23]. 

Aquesta agressiva gestió dels actius immobiliaris, juntament amb el creixement de beneficis, 

ha suposat la següent evolució de les accions: 

 

Figura 6.11 Gràfic de la cotització de Blackstone a borsa (Font: Google Finance) 

Com s’observa, prèviament a la crisi de 2009 l’empresa estava cotitzant a 38€ mentre que 

en 2020 està cotitzant a 55€. 

6.2.1.2. Partners Group Holding AG 

Partners Group Holding és una gestora suïssa especialitzada en la gestió d’actius de capital 

privat. Això és, actius no cotitzats als mercats de renda fixa ni renda variable. Els ingressos 
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de la companyia al 2018 i 2019 es desglossen segons: 

 

Figura 6.12 Distribució dels ingressos segons els tipus d’actiu (Font: marketscreener.com) 

El private equity és la participació en el capital social d’una empresa no cotitzada a borsa, 

amb la idea de poder prendre decisions en la gestió del negoci. És similar al capital risc, 

però en companyies amb un model de negoci ja establert. 

El segment de real estate i private debt corresponen a les inversions en actius immobiliaris 

no cotitzats i en actius crediticis, respectivament. 

La gestió de tots aquests actius ha permès a la empresa passar de cotitzar 180 francs 

suïssos, a més de 800 al 2020: 

 

Figura 6.13 Cotització de Partners Group Holding a borsa (Font: Google Finance) 
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6.2.1.3. Apollo Global Management 

Apollo Global Management és una empresa financera americana dedicada a la gestió 

d’inversions immobiliàries, private equity i crèdit. La firma s’especialitza en la compra 

d’empreses amb elevat deute i apalancament operatiu, per a encarregar-se de la 

reestructuració i posterior venda i/o segmentació dels actius. 

A continuació, es mostra el desglossament dels actius sota gestió (AUM, Assets Under 

Management): 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 Actius sota gestió d’ Apollo (Font: Apollo.com) 

 

Com s’observa a la figura, dos terceres parts de tots els actius sota gestió son de crèdit, el 

qual suposa un elevat risc en crisis financeres com la de 2009. L’agressiva gestió del capital, 

juntament amb les adquisicions que ha fet al llarg del temps, ha suposat la següent evolució 

a borsa: 

 

Figura 6.15 Cotització d’Apollo Global Management a borsa (Font: Google Finance) 



Pàg. 42  Memòria 

 

6.2.1.4. KKR & Co 

KKR & Co és una firma americana d’inversions que es dedica a la gestió de diversos tipus 

d’actius tals com el private equity, infraestructures, actius immobiliaris i fons d’inversió. A 

més, l’empresa presta serveis a clients particulars, institucionals i a altres empreses. 

Està especialitzada en la compra dels seus actius amb deute, de tal forma que obté la 

financiació de tercers. És una gestió agressiva que pot produir elevats retorns, però a la 

vegada genera un elevat risc. Això pot suposar o bé la fallida de la gestora o bé la fallida 

dels actius que la companyia ha comprat. Segons investigacions de la Universitat Politècnica 

de l’estat de Califòrnia, aproximadament el 20% de les empreses adquirides mitjançant la 

compra amb deute per part d’entitats financeres, es declaren en fallida als 10 anys [24]. 

A continuació es mostra el gràfic de la cotització històrica: 

 

Figura 6.16 Cotització de KKR & Co a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.2.1.5. Wendel 

Wendel és una empresa francesa especialitzada en l’adquisició de parts significatives del 

capital social d’empreses cotitzades i no cotitzades, de tal forma que prenen el control de la 

direcció i defineixen plans estratègics diferents als que les empreses tenien abans de 

l’adquisició [25]. 

La següent figura mostra les principals participacions que té Wendel en empreses: 
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Figura 6.17 Percentatge de participació de Wendel en empreses (Font: wendelgroup.com) 

L’evolució d’aquestes empreses, això és, el seu creixement o decreixement i la variació dels 

seus ingressos i beneficis, determinen l’evolució de Wendel a borsa: 

 

Figura 6.18 Gràfic de la cotització de Wendel a borsa (Font: Google Finance) 
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6.2.2. Rendibilitat anualitzada 

A continuació es mostra l’evolució del fons agressiu des de la creació el 6 de setembre de 

2004: 

 

Figura 6.19 Evolució del preu d’1 participació del fons (Font: credit-suisse.com) 

El fons ha passat de 100€/participació al setembre de 2004  fins a 270,68 

€/participació al juny de 2020. Això implica una rendibilitat acumulada des d’origen del 

170,68%. 

Aplicant la fórmula de la rendibilitat anualitzada (figura 6.8), s’obté un 6,421% anual: 

 

 

 

Aquest 6,421% es pot demostrar també aplicant la fórmula de l’interès compost: 

 

 

6.2.3. Volatilitat 

Seguint el mateix patró que a l’anàlisi del fons ètic, es calcularà com a referència el 

percentatge de màxima caiguda que ha tingut el fons agressiu des de màxims, donat que 

indica la màxima variació del preu de les participacions. Així doncs: 
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Figura 6.20 Màximes caigudes del fons agressiu (Font: pròpia) 

Com s’observa a la figura: 

1) Les caigudes de 2009 van suposar una elevada volatilitat. El preu de les 

participacions va passar de 161,03€ fins a 37,12€ en el pic de la caiguda, fet que va 

implicar un -76,95%. 

2) Al 2015 el fons va sofrir una correcció del -24,16%, passant de 183,97€ a 139,53€ el 

valor liquidatiu. 

3) A principis de 2020, el fons ha tingut una caiguda des de 329,23€ fins a 176,26€, 

provocant una pèrdua del -46,46%, ocasionat per la crisi sanitària i econòmica 

ocasionada pel Covid-19. 

 

6.2.4. Comportament del fons en diferents punts del cicle 

El fons agressiu té data de creació el 6 de setembre de 2004. Per aquest motiu, va 

experimentar l’última fase del cicle expansiu 2002~2009 (descrit a l’apartat 6.1.4) 

passant de 100 a 161,03 € el preu de les participacions en el pic de la bombolla. Mesos 

després, un cop arribada la crisi financera de 2009, el fons es va desplomar un -76,95% 

perdent 3 quartes parts de tot el seu patrimoni. Aquesta elevada pèrdua de valor va ser 

deguda a la naturalesa del fons, ja que les companyies de la cartera tenien gran part del 

seu negoci en crèdits i actius immobiliaris, que van ser el focus de la recessió 

econòmica. 
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No obstant, amb la posterior recuperació econòmica i reestructuració de tot el sector 

financer e immobiliari, les participacions del fons van passar de 37,12€ a 183,97€ al 

2015 obtenint una revalorització del 395,60% o, en altres paraules, multiplicant el valor 

liquidatiu per gairebé 5 vegades.  

Al 2015 va sofrir una correcció del -24,16% ocasionada per conflictes geopolítics i 

problemes macroeconòmics. Però de nou, encara dins del cicle expansiu, el fons va 

passar de 139,53€ a 329,23€ al 2020 (màxim històric). No obstant, a principis de 2020 el 

fons ha tingut una caiguda del -46,46% perdent gairebé la meitat de tot el seu valor, 

ocasionat per la pandèmia mundial del Covid-19. Donades les mesures d’expansió de la 

massa monetària dels principals bancs centrals del món així com els baixos tipus 

d’interès), és esperable que les empreses del fons d’inversió tinguin una lenta 

recuperació. 

Igual que el fons ètic i/o altres fons d’inversió, l’evolució del preu de les participacions ve 

marcat per l’evolució en borsa de les companyies que té en cartera, que s’han 

mostrat en apartats anteriors. 

 

6.3. Anàlisi del fons diversificat 

6.3.1. En què inverteix 

Les 5 majors posicions de la cartera (segons la valoració de mercat) del fons Fidelity Funds 

European Dynamic Growth Fund Y – EUR, a finals de Maig 2020, són [26]: 

• SAP SE: 6,2% del fons 

• Novo Nordisk AS: 5,2% del fons 

• British Amercian Tobacco PLC: 4,1% del fons 

• Roche Holding LTD: 3,7% del fons 

• Experian PLC: 3,5% del fons 

El fons compta amb un total de 51 companyes en cartera. Aquestes 5 majors posicions 

representen un 22,7% del fons, mentre que el top 10 de les majors posicions representen un 

38,6%. Això indica que el fons presenta una àmplia diversificació. 
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6.3.1.1. SAP SE 

SAP és una companyia alemanya líder en el mercat del software empresarial destinat a 

petites, mitjanes i grans corporacions. D’entre la gran multitud de productes i serveis que 

ofereix, destaca el sistema integrat de gestió SAP. Aquest software és un dels ERP 

(Enterprise Resource Planning) més usats a nivell mundial [27]. 

El seu model de negoci li ha permès tenir un fort avantatge competitiu respecte la 

competència; el cost de substitució. Quan una empresa contracta els serveis de software de 

SAP, aquesta empresa queda totalment integrada amb aquest software i SAP pot anar 

incrementant els preus paulatinament al llarg del temps, resultant molt difícil per al client un 

canvi de software de gestió (com puguin ser softwares de Oracle, IBM, Microsofrt...). 

 

Figura 6.21 Model de negoci de SAP (Font: sap.com) 

 

Aquest avantatge competitiu, juntament amb la visió de les noves tecnologies de la 

companyia (could computing, IoT, AI, etc...), ha suposat que l’empresa hagi passat de 

cotitzar a l’entorn de 50€ per acció previ a la crisi de 2009, fins a 130€ per acció al 2020:  
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Figura 6.22 Gràfic de la cotització de SAP a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.3.1.2. Novo Nordisk AS 

Novo Nordisk és una empresa farmacèutica danesa que es dedica a la investigació i 

fabricació de medicaments sota 4 principals segments: diabetis, obesitat, biotecnologia i 

altres malalties cròniques: 

 

Figura 6.23 Segments on opera Novo Nordisk (Font: novonodrisk.com) 

De fet, l’empresa és líder mundial en tractaments contra la diabetis, oferint els sistemes 

d’administració d’insulina més avançats i preferits pels pacients i professionals sanitaris [28]. 
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A continuació es mostra l’evolució de l’empresa en el mercat de renda variable: 

 

Figura 6.24 Gràfic de la cotització de Novo Nordisk a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.3.1.3. British Amercian Tobacco PLC 

British Amercian Tobacco és una empresa britànica del sector tabac, propietària 

d’importants marques de cigarrets a nivell mundial, tals com Dunhill, Lucky Strike i Pall Mall, 

entre d’altres. També disposa al mercat d’altres marques de cigarrets electrònics: 

 

 

 

Figura 6.25 Cigarrets electrònics de la marca 

Vype, propietat de Brithish American Tobacco 

(Font: bat.com) 

 

Tot i cotitzar a la borsa de Londres sota el ticker BATS, la major part dels seus ingressos 

venen d’Estats Units, amb un 40,1% de les vendes totals de la companyia [29]. 

A pesar de les dificultats del sector, regulacions i multes milionàries a grans corporacions del 

sector tabac, l’empresa ha tingut un creixement bursàtil considerable, passant de cotitzar 
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2000 cèntims de lliura (això es, 20 lliures) previ a la crisi financera de 2009, fins a 3000 

cèntims de lliura en l’actualitat: 

 

Figura 6.26 Cotització de British American Tobacco a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.3.1.4. Roche Holding LTD 

Roche Holding és un conglomerat suís dedicat a la indústria farmacèutica. Opera sota 2 

segments diferenciats: la divisió de fàrmacs i la divisió de diagnòstics. Dins la divisió de 

fàrmacs està diversificat en un gran nombre de medicaments: 

  

 

 

 

 

Figura 6.27 Distribució dels 

ingressos per tipus de fàrmac 

(Font: roche.com) 

 

L’empresa opera a tot el món, però té com  a principal mercat els Estats Units, d’on obté la 

meitat dels seus ingressos [30]. 
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La companyia ha tingut la següent evolució a borsa: 

 

Figura 6.28 Gràfic de la cotització de Roche Holding a borsa (Font: Google Finance) 

 

6.3.1.5. Experian PLC 

Experian és una empresa britànica especialitzada en proporcionar serveis d’informació a 

particulars y empreses. El grup desenvolupa solucions per processar, interpretar i gestionar 

milions i milions de dades amb la finalitat d’optimitzar la presa de decisions dels seus clients.  

La companyia opera sota 2 segments, Business-to-Business i Business-to-Consumer. El 

primer segment, té com a objectiu ajudar a les empreses a administrar i analitzar dades per 

tal de resoldre problemes, prendre millors decisions i evitar els fraus. El segon segment, té 

per objectiu ajudar a persones a millorar la seva situació financera, protegir-se del frau i del 

robatori d’identitat [31]. 

 

Figura 6.29 Gràfic de la cotització d’ Experian a borsa (Font: Google Finance) 
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6.3.2. Rendibilitat anualitzada 

A continuació es mostra l’evolució del fons diversificat des de la creació el 22 d’octubre del 

2007: 

 

Figura 6.30 Evolució del preu d’1 participació del fons d’inversió (Font: Fidelity) 

El fons ha passat de 10 €/participació a l’octubre de 2007  fins a 25,15 €/participació al 

juny de 2020. Això implica una rendibilitat acumulada des d’origen del 151,5%. 

Aplicant la fórmula de la rendibilitat anualitzada (figura 6.8), s’obté un 7,352% anual: 

 

 

Aquest 7,352% es pot demostrar, aplicant la fórmula de l’interès compost: 

 

 

6.3.3. Volatilitat 

De la mateixa forma que als altres 2 fons, per mesurar la volatilitat es calcula com a 

referència el percentatge de màxima caiguda que ha tingut el fons des de màxims, donat 

que indica la màxima variació del preu de les participacions. Així doncs: 
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Figura 6.31 Màximes caigudes del fons diversificat (Font: pròpia) 

Com s’observa a la figura: 

1) Les caigudes del 2009 va suposar una elevada volatilitat. El preu de les 

participacions va passar de 10€ fins a 4,78€ en el pic de la caiguda, fet que va 

implicar una pèrdua d’un -52,2%. 

2) Al 2015 el fons va sofrir una correcció del -18,55%, passant de 17,68€ a 14,4€ el 

preu de les participacions. 

3) A principis de 2020, el fons ha tingut una caiguda des de 29,27€ fins a 20,07€, 

provocant una pèrdua del -31,43%. 

 

6.3.4. Comportament del fons en diferents punts del cicle 

El fons diversificat té data de creació el 22 d’octubre de 2007; és a dir, és va crear al pic de 

la bombolla immobiliària. Mesos després de la creació del fons va experimentar una caiguda 

del -52,2% del seu valor, al pic de la crisi de 2009. Posteriorment, es va recuperar els anys 

següents donada la demanda dels productes i serveis de les companyies de la cartera, 

passant de 4,78€ al 2009 fins a 17,68€ al 2015, incrementant un 269,87% el seu valor. 

Al 2015, pels mateixos motius que el fons ètic i el fons agressiu (devaluació del yuan, 

conflictes geopolítics, etc...), el fons va sofrir una correcció del -18,55%. Novament, el fons 

es va recuperar fins arriba al màxim de 2020; 29,27€ la participació. Després, donada la crisi 

sanitària del Covid-19 a començaments de 2020, el fons es va desplomar fins 20,07€ 

perdent quasi bé un terç de tot el seu valor.  

L’evolució del preu de les participacions ve marcat per l’evolució en borsa de les 

companyies que té en cartera, que s’han mostrat en apartats anteriors. 
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7. Comparativa dels 3 fons d’inversió 

Per tal de comparar els 3 fons d’inversió, es realitzaran 2 comparatives. La primera, prenent 

com a referència la data de creació de cada fons. La segona, en canvi, prendrà com a 

referencia l’evolució dels fons a partir d’una mateixa data; aquesta data serà la data de 

creació del fons que més tard es va crear. A continuació, es detalla cada comparativa per a 

un posterior anàlisi i comprensió. 

7.1. Comparativa segons la data de creació de cada fons 

Per tal de comparar els 3 fons d’inversió a partir de la data de creació individual de cada 

fons, s’ha recollit la rendibilitat anualitzada i les màximes caigudes des de màxims (es pren 

com a mesura de la volatilitat) analitzades a l’apartat anterior: 

 

Figura 7.1 Taula de les rendibilitats anuals i màximes caigudes de cada fons (Font: Pròpia) 

Com s’observa a la taula, el fons diversificat és el més rendible de tots, seguit del fons 

agressiu un punt percentual per sota. El menys rendible es el fons ètic amb mig punt 

percentual per sota del fons agressiu. 

A més, també es pot extraure que el fons agressiu és el més volàtil de tots ja que en les 3 

caigudes dels anys 2009, 2015 i 2020 és el que més ha perdut amb diferència; destacant la 

pèrdua de valor de ¾ parts del patrimoni del fons en 2009 en relació a una pèrdua de 

“només” la meitat del fons ètic i del diversificat aquell mateix any. El segon fons més volàtil 

es l’ètic, on s’observa que les caigudes des de màxims són lleugerament majors que al fons 

diversificat. Per últim, el menys volàtil és el fons diversificat. 

Així doncs, es pot concloure que el fons diversificat és el més rendible i menys volàtil de 

tots, el fons ètic és el menys rendible de tots i, a més, té una volatilitat lleugerament 

superior al fons diversificat i inferior al agressiu, i el fons agressiu és el més volàtil de tots 

(donats els negocis financers de les companyies que té a la cartera) i és més rendible que el 

fons ètic, però menys rendible que el fons diversificat. 
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7.2. Comparativa segons una mateixa data de referència 

Per tal de comparar els 3 fons d’inversió a partir d’una mateixa data de referència, cal tenir 

presents les dates de creació de cada fons: 

• Data de creació del fons ètic: 13/Març/2008 

• Data de creació del fons agressiu: 6/Setembre/2004 

• Data de creació del fons diversificat: 22/Octubre/2007 

Per tant, la data de referència és del 13/Març/2008 per ser la data de creació del fons més 

recent i poder fer la comparativa correctament.  

A continuació, es mostra un gràfic de com haurien evolucionat 10.000€ invertits el dia 13 de 

març del 2008 a cada fons d’inversió: 

 

Figura 7.2 Gràfic de l’evolució de 10.000€ a cada fons, invertits el 13/3/2008 (Font: 

Morningstar) 

Com s’observa al gràfic, el fons més rendible és el diversificat European Dynamic Growth 

Fund seguit de l’agressiu Partners Group Listed Investments. El menys rendible de tots 3 és 

el fons ètic Global Climate and Environmental Fund. 

Referent a la volatilitat, s’aprecia que el fons agressiu és el més volàtil de tots, seguit del 

fons ètic on s’aprecia una caiguda lleugerament superior des de màxims al 2009 que el fons 

diversificat, que és el menys volàtil de tots. 

Així doncs, es poden extreure les mateixes conclusions que fent la comparativa des de la 

data de creació de cada fons individualment. 

*Nota: cal destacar que aquestes conclusions son extretes dels 3 fons d’inversió fruit d’estudi 

d’aquest treball. Aquest 3 fons han sigut escollits a partir dels mateixos criteris i actuen com a 

representants de la categoria d’inversió a la qual pertanyen. 
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També es pot observar que els resultats son els mateixos abans de produir-se la crisi 

sanitària ocasionada pel Covid-19. Aquest fet, implica que els resultats son robusts inclús 

sota una de les pitjors crisis sanitàries de les últimes dècades. 
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8. Valoració ètica/moral i cost d’oportunitat 

A partir d’aquest anàlisi i comparativa realitzada dels fons d’inversió, un inversor amb 

estalvis disposat a invertir en fons d’inversió té diverses alternatives. 

D’una banda, pot prendre com a requisits la màxima rendibilitat i mínima volatilitat. Així, la 

millor elecció en base als requeriments és el fons diversificat. Amb el seu capital, la persona 

està invertida en grans companyies europees de productes i serveis amb gran demanda en 

l’actualitat. Al tenir un determinat nombre de participacions, indirectament és propietari d’un 

(molt) petit percentatge de les companyies del fons, resultant propietari de SAP, Novo 

Nordisk, British American Tobacco, etc... 

No obstant, un dels requeriments de l’inversor pot ser el factor ètic, de saber que amb el seu 

capital està invertint en companyies respectuoses amb el medi ambient, amb baixes 

emissions de diòxid de carboni, en companyies que ofereixen productes i serveis que 

milloren la salut de les persones a nivell sanitari, etc...  

Si l’inversor pren la decisió d’invertir en el fons ètic en comptes del diversificat, implica que 

haurà de sacrificar una mica de rendibilitat a canvi de saber que el seu capital està invertit en 

companyies que compleixen els criteris ESG i està fomentant la creació d’un món més net i 

més sostenible. Així, l’inversor optaria a una rendibilitat del 5,87% anual composta i una 

mica més de volatilitat que si decideix invertir en el fons diversificat, on obtindria un 7,35% 

anual compost a llarg termini. 

A pesar que la diferència entre un retorn del 5,87% anual i un 7,35% anual no sembla gaire 

important, doncs tan sol és un punt i mig percentual menys, a molt llarg termini suposa un 

elevat cost d’oportunitat monetari: 

• Un capital de 10.000€ invertit al fons ètic, al cap de 50 anys es converteixen en 

173.239€ 

 

 

• Un capital de 10.000€ invertit al fons diversificat, al cap de 50 anys es converteix en 

un capital de 346.819€ 
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Com s’observa, a un termini temporal de 50 anys, l’evolució de 10.000 € invertits en el fons 

ètic o en el diversificat mostra una gran diferencia, suposant així un elevat cost d’oportunitat 

monetari per a l’inversor en cas que prengui la decisió d’invertir en el fons ètic en comptes 

d’invertir en fons diversificat. Al fons ètic, multiplicaria la seva inversió per 17 vegades, 

mentre que al diversificat, multiplicaria per 34 vegades. 

Per contra, invertir en el fons ètic en comptes d’invertir en el diversificat, pot suposar una 

menor rendibilitat de la inversió, però per contra obté 2 “retorns morals”: 

1) L’inversor és conscient de que està contribuint a un millor desenvolupament de la 

societat. 

2) A llarg termini, el propi inversor obté “retorns” esdevinguts d’un menor efecte 

hivernacle, una menor contaminació a nivell global, un menor escalfament de la 

temperatura terrestre i una millor i més eficient sanitat. Tot això, l’està beneficiant en  

forma de qualitat de vida. 

En referència al fons agressiu, si l’inversor pren la decisió d’invertir, amb el seu capital estarà 

participant en el capital social de grans corporacions financeres, amb negocis elevadament 

apalancats i amb gestions agressives dels actius. S’obté una major rendibilitat que al fons 

ètic, però està assumint moltíssima volatilitat, sobretot en períodes de crisi financera. A més, 

s’està assumint, igual que el fons ètic, una menor rendibilitat que si s’inverteix en el fons 

diversificat. Els motius per invertir en aquest fons poden ser deguts a una expectativa de 

creixement de beneficis de les companyies tals que inverteix el fons. 
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9. Pressupost 

En aquest apartat es realitzarà una breu descripció del cost associat a la realització d’aquest 

projecte, en relació als recursos utilitzats. 

9.1. Equipament 

Aquest treball s’ha realitzar mitjançant un portàtil HP Pavilion Intel Core i7, juntament amb un 

monitor extern Philips 20’. Els preus es detallen a continuació: 

• Portàtil HP Pavilion INtel COre i7: 1095€ 

• Monitor Philips 20’: 105€ 

Es considera que ambdós dispositius tenen una vida útil de 5 anys. Llavors, donat que el 

treball s’ha realitzat en 6 mesos, el cost total és: 

Cost = Preu · (Temps realització projecte) / (Vida útil) = (105 + 1095) · 6 / (5·12) = 120€ 

Cal remarcar que l’equipament no ha donat problemes en cap moment, al llarg de la 

realització d’aquest projecte. Per tant, no cal afegir cap cost extra. 

 

9.2. Recursos Humans 

Cal destacar que la realització d’aquest projecte s’ha dut a terme per una sola persona. No 

obstant, a l’hora d’avaluar el cost total humà, es tindran en compte els diversos rols adoptats 

en el projecte: analista, dissenyador y redactor. 

El salari mitjà de cada rol es recull a la taula següent: 

 

 

 

Figura 9.1 Taula del salari de cada rol de treballador 
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Per tal d’avaluar el cost total, a la següent taula es desglossen les tasques realitzades: 

 

 

 

 

 

Figura 9.2 Taula de la dedicació de les hores de treball 

Com s’observa a la figura, el total d’hores treballades és 360, que correspon amb els 12 

crèdits ECTS corresponents al projecte de fi d’estudis. 

9.3. Cost total 

Si es sumen els costs d’equipament i els costs associats a les hores de treball, el cost total 

de la realització d’aquest projecte és: 

• Equipament: 120€ 

• Recursos humans: 5780€ 

Cost total: 5900€ 
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Conclusions 

Un cop s’han definit les 3 categories dels fons d’inversió objecte d’estudi, per tal de  

seleccionar els 3 fons d’entre més de 40.000 candidats s’ha utilitzat la plataforma de filtratge 

de Morningstar aplicant diversos criteris objectius per tal d’eliminar el factor humà en 

l’elecció dels fons. Aquests criteris han estat: que els fons siguin de renda variable, que la 

creació dels fons sigui anterior al 2009, que els 3 fons tinguin 5 estrelles Morningstar i, 

finalment, que la divisa de comercialització sigui l’euro. Fruit d’aquesta cerca i el posterior 

anàlisi dels 3 fons d’inversió d’estils ètic, agressiu i diversificat, es poden extraure diverses 

conclusions. 

 

En primer lloc, s’ha demostrat que el fons més rendible és el diversificat, amb una rendibilitat 

anual composta del 7,35%. Aquest fons inverteix en grans multinacionals europees com són 

SAP, British Amercian Tobacco, Novo Nordisk... També s’ha demostrat que és el fons 

menys volàtil dels 3. 

 

En segon lloc, s’ha deduït que el fons agressiu és el més volàtil dels 3 degut als negocis de 

les empreses que té en cartera. Aquestes empreses (Blackstone, Partners Group Holding, 

Apollo Global Management, etc...) gestionen actius de diverses tipologies: immobiliaris, 

private equity, actius crediticis, etc... Durant la crisi de 2009 els negocis de les empreses 

financeres van sofrir fortes pèrdues, fet que va derivar de forma directa a una pèrdua del 

76% del valor liquidatiu del fons. 

 

Finalment, s’ha demostrat que el fons ètic és el menys rentable dels 3, fet que implica un 

elevat cost d’oportunitat monetari a llarg termini. No obstant, donada la naturalesa dels 

negocis de les principal companyies del fons, s’està invertint en empreses respectuoses 

amb el medi ambient i que milloren el benestar de la societat, com son Lindle, Synopsys, 

Thermo Fisher Scientici, ASML Holdings i Roper Technologies. Així, s’obté un retorn “moral”. 

 

Cal destacar que aquestes conclusions son extretes dels 3 fons d’inversió fruit d’estudi 

d’aquest treball. Aquest 3 fons han sigut escollits a partir dels mateixos criteris i actuen com 

a representants de la categoria d’inversió a la qual pertanyen, però no es pot generalitzar 

sobre la totalitat dels fons que pertanyen a cada categoria. 
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