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Quatre fons de renda variable de Crèdit Andorrà
superen la rendibilitat dels seus índexs de mercat
Quatre dels fons d’inversió de renda variable
de Crèdit Andorrà han tancat el 2013 superant
amb escreix els rendiments* dels seus respectius índexs de referència. Especialment significatiu ha estat el resultat dels fons de renda
variable Crediinvest SICAV International Value
en euros i en dòlars. Les seves rendibilitats al
tancament del 2013 se situen gairebé 10 punts
percentuals per sobre del seu índex de referència. L’International Value en euros ha obtingut un

rendiment del 28,82% el 2013 i l’International
Value en dòlars, del 28,46%, mentre que el seu
índex de referència, l’MSCI World Euro, s’ha
quedat en el 19,59%.
L’any també ha estat molt bo per als fons Crediinvest SICAV Spanish Value i Crediinvest SICAV Big Cap Value. La rendibilitat del primer
s’ha situat en el 23,49% el 2013, mentre que
la seva referència, l’Íbex 35, s’ha quedat en un
21,78%. Per la seva banda, el Big Cap Value ha
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obtingut un rendiment del 19,81%, per damunt
de l’augment del 16,03% registrat per l’FTSE
Eurofirst 300.
Crèdit Andorrà va ampliar aquest octubre passat la gamma d’opcions per al client. Des del 31
d’octubre també estan disponibles les classes
en dòlars dels fons Spanish Value i Big Cap Value.
Tots aquests fons es gestionen mitjançant una
aliança estratègica en exclusiva a Andorra amb
Bestinver, societat espanyola de serveis financers.
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Nou programa ‘Credencials’ a Andorra Televisió
La Fundació Crèdit Andorrà ha ideat i promogut
Credencials, un programa d’entrevistes personals
coproduït amb Andorra Televisió amb l’objectiu
de donar a conèixer les experiències i els punts
de vista d’alguns dels exbecaris de la Fundació,
que mantenen un diàleg directe amb reconeguts

professionals del seu mateix sector. El programa
s’emet per Andorra Televisió cada dimarts, fins al
15 d’abril, a les 14.10 h i a les 21.15 h, els dimecres a les 13.15 h i els diumenges a les 21.40 h.
També es podrà consultar a www.creditandorragroup.com i a www.andorradifusio.ad.

Durant el mes de gener es van emetre les entrevistes dels arquitectes Elisabeth Faura i Joan Margarit, també poeta, i de Núria Risco, optometrista
comportamental, i Elena Barraquer, metgessa
oftalmòloga.
Aquest febrer els protagonistes són:

04/02

Pascual Gràcia, director general adjunt de Molines Patrimonis, i Ramon Adell, president de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE)

11/02

Carme Soler, assessora d’art i museòloga, i Bartomeu Marí, director del MACBA

18/02

Marta Pons, dietista i nutricionista, i Magda Carlas, metgessa nutricionista

25/02

Marc Pons, investigador especialitzat en muntanya, neu i canvi climàtic, i Martí Boada, científic i geògraf
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Nova sessió
de l’Update

Últimes notícies

Conferència sobre les expectatives
en renda variable
Crèdit Andorrà organitza la conferència «Expectatives dels mercats de renda variable», a càrrec
de Francisco García Paramés, director general
d’inversions de la societat espanyola de serveis
financers Bestinver, entitat que ha rebut nombrosos premis i que forma part del top 10 de gestores espanyoles per volum gestionat. Es farà una
anàlisi de la situació actual dels mercats financers,

Crèdit Andorrà organitza la jornada Update 10,
una síntesi àgil de les millors idees, experiències, tecnologies i projectes de negoci d’arreu
del món per entendre què passarà els mesos
vinents. Alfons Cornella i Antonella Broglia, president i consultora d’Infonomia, ens presenten
tota la innovació mundial en menys de dues hores. El quadern de l’Update 10 està disponible
a www.creditandorra.ad.
Dia i hora: 12 de febrer, a les 19 h
Lloc: Sala del Prat del Roure
(Escaldes-Engordany)
Confirmació d’assistència: 88 88 88

de les expectatives de la renda variable i del potencial de revaloració dels fons de Crèdit Andorrà
assessorats per Bestinver, amb qui el banc té un
acord en exclusiva a Andorra per a la gestió de la
renda variable en euros.
Dia i hora: 18 de febrer, a les 18.30 h
Lloc: Crèdit Centre, 3a planta
Confirmació d’assistència: 88 88 88

Conferència del professor de l’IESE Alfredo Pastor

Emmarcada en les activitats de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats,
Organitzacions i Humanisme de l’IESE que dirigeix Josep Maria Rosanas
La Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE ofereix la conferència «Adaptant-nos als grans canvis: demografia,
ocupació, comerç» a càrrec d’Alfredo Pastor, professor d’economia de l’IESE. S’hi analitzaran els

Concerts de l’ONCA

grans canvis que estan tenint lloc en l’estructura
de la població, la distribució de les feines i la creació d’un mercat mundial de béns i serveis.
Dia i hora: 24 de febrer, a les 19 h
Lloc: Crèdit Centre, 3a planta

L’ONCA oferirà al febrer dos concerts:
· Concert d’Hivern
Serà el dia 8, a les 20.15 h, a l’església de Sant
Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. El repertori girarà al voltant de l’Escola de Mannheim i l’inici del
simfonisme a Catalunya, amb obres de Stamitz,
Boccherini, Baguer i Mariner i Mozart.
· Concert al Palau de la Música Catalana
Tindrà lloc el dia 13, a les 20 h, al Petit Palau,
amb un programa molt similar al del concert anterior; en aquest cas, però, s’interpretaran només peces de Stamitz i Baguer i Mariner.

Activitats per a la
gent gran

XIV Congrés Internacional de Viabilitat
Hivernal Andorra 2014
de la viabilitat en un context de condicions climàtiques extremes.
Aquest acord de patrocini respon a la vocació
del banc de donar suport a la dinamització del
país i de participar en els actes més importants
que hi tenen lloc.

Nova guanyadora de la campanya ‘Benvinguts’
Guinda Mbengue, clienta amb nòmina domiciliada a Crèdit Andorrà, és la guanyadora del sorteig
de 6.000 euros de la campanya «Benvinguts» del
mes de desembre. Va participar en el sorteig perquè va recomanar un amic, que va domiciliar per
primera vegada la nòmina al banc.

Les persones que hi hagin participat en mesos
anteriors i no hagin estat premiades tindran una
altra possibilitat el mes que ve, quan s’acaba la
campanya.
Més informació de les bases del sorteig:
www.creditandorra.ad
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Les activitats que s’ofereixen durant el mes de
febrer a L’espai formen part de la línia de treball
‘Envelliment saludable’, i són les següents:
· Ruta de senderisme a Naturlàndia
5 de febrer, a les 10 h
Ruta guiada amb raquetes de neu a través dels
boscos i racons de la Rabassa
· Claus per fer una compra saludable
18 de febrer, de 16 a 18 h
Què cal tenir en compte a l’hora d’anar a comprar i de planificar els àpats
Inscripcions: 86 80 25

Crèdit Andorrà és el banc oficial del XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal que
tindrà lloc del 4 al 7 de febrer. L’esdeveniment
acull experts d’arreu del món que intercanviaran idees sobre els reptes tècnics, socials
i econòmics relacionats amb el manteniment

