
 

  

 

 

 

Filosofia d’inversió: aquestes modalitats inverteixen, a través d’un Fons d’inversió especialitzat, en una cartera 
d’actius de Renda Fixa amb vocació de permanència fins al seu venciment:
 

La cartera està constituïda per Renda Fixa corporativa (bons corporatius d’alt rendiment, de companyies de primer 
nivell europeu, amb un elevat grau de diversificació geogràfica i sectorial).
 

Principals característiques: 
 Constitució de la cartera: Renda Fixa Turbo II 

2017. 
 Horitzó temporal de la cartera Renda Fixa Turbo II 
 Ràting mig dels emissors d’ Investment Grade (Grau d’Inversió).
 Rendibilitat objectiu per a cada horitzó temporal, 

superior al 3% anual en la Renda Fixa Turbo III. 
 Valor liquidatiu setmanal (preu de mercat)

III. 
 

Incorporen un mecanisme de finançament
inversió, amb l’objectiu d’incrementar la rendibilitat de la inversió, aprofitant els bai

Renda Fixa Turbo II - III 

 

   

  

aquestes modalitats inverteixen, a través d’un Fons d’inversió especialitzat, en una cartera 
d’actius de Renda Fixa amb vocació de permanència fins al seu venciment: 

à constituïda per Renda Fixa corporativa (bons corporatius d’alt rendiment, de companyies de primer 
nivell europeu, amb un elevat grau de diversificació geogràfica i sectorial). 

Constitució de la cartera: Renda Fixa Turbo II - 1r. Quadrimestre 2014 i Renda Fixa Turbo III 

Horitzó temporal de la cartera Renda Fixa Turbo II - 5 anys i Renda Fixa Turbo III –
Investment Grade (Grau d’Inversió). 

tiu per a cada horitzó temporal, al voltant del 4% anual en la
Renda Fixa Turbo III. Aquest objectiu no suposa una garantia de rendibilitat.

setmanal (preu de mercat) de la cartera Renda Fixa Turbo II i diari

mecanisme de finançament intern del fons, que permet tenir invertit entre un i 1,5 cops el import de la 
inversió, amb l’objectiu d’incrementar la rendibilitat de la inversió, aprofitant els baixos tipus d’interès.

 

 

   

 Perfil de Risc :

 31 / 07 / 2018 

aquestes modalitats inverteixen, a través d’un Fons d’inversió especialitzat, en una cartera 

à constituïda per Renda Fixa corporativa (bons corporatius d’alt rendiment, de companyies de primer 

Renda Fixa Turbo III – 2n Trimestre 

– 3 anys i 1 trimestre. 

en la Renda Fixa Turbo II, i 
Aquest objectiu no suposa una garantia de rendibilitat. 

diari en la Renda Fixa Turbo 

un i 1,5 cops el import de la 
xos tipus d’interès.  
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