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1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ
Tipus de societat:  Societat que inverteix més d'un 10% en altres fons o societats; Vocació inversora: Global; Perfil de risc: 3 - Mitjà-baixCATEGORIA:

La societat cotitza en el mercat alternatiu borsari
D                                            La societat pot invertir en renda fixa, renda variable i en divises que no siguin l'euro sense cap límit predeterminat. La selecció de valors es basarà en 
l'anàlisi fonamental, tant per a renda variable, amb valors d'alta i baixa capitalització, com per a renda fixa pública i privada, sense predeterminar el termini, la durada ni la 
qualificació creditícia. La política d'inversions aplicada i els seus resultats s'exposen en l'annex explicatiu d'aquest informe periòdic. 

DESCRIPCIÓ GENERAL:

O                                                                               La societat ha dut a terme operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió per gestionar d'una manera més eficaç 
la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és Mètode del compromís.
Una informació més detallada sobre la política d'inversió de la societat es pot trobar en el seu fullet informatiu.

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:

EuroDIVISA DE DENOMINACIÓ:

Període actual Període anterior
Nre. d'accions en circulació 399.601,00 399.602,00
Nre. d'accionistes 105 108
Dividends bruts distribuïts per acció 
(Euros)

0,00 0,00

Valor liquidatiu
Data Patrimoni fi de període (milers de euros) Fi del període Mínim Màxim
Període de l'informe 230 0,5745 0,5745 8,2251
2018 3.287 8,2252 8,2125 8,4091
2017 4.171 8,4167 8,3218 8,4925
2016 8.091 8,2636 8,0218 8,2850

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

Període 
actual

Període 
anterior Any actual Any 

anterior
Índex de rotació de la cartera 0,00 0,90 0,00 1,65
Rendibilitat mitjana de la 
liquiditat (% anualitzat)

-0,23 1,26 -0,23 1,10

Comissions aplicades en el període, sobre 
patrimoni mitjà

% cobrat efectivament
Període Acumulada Base de càlcul

Comissió de gestió 0,00 0,00 Patrimoni
Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats
Comissió de gestió total 0,00 0,00 Mixta

Comissió de dipositari 0,00 0,00 Patrimoni

2. DADES ECONÒMIQUES
2.1. DADES GENERALS

Individual - AMA 899 SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN". Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

AMA 899 SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
Informe  1r trimestre 2019

Rendibilitat (% sense anualitzar)

Acumulat Trimestral Anual
any actual 31-03-19 31-12-18 30-09-18 30-06-18 2018 2017 2016 2014

-93,02 -93,02 -1,42 0,27 0,39 -2,28 1,85 0,32 7,56

Despeses (% sobre el patrimoni mitjà)

Acumulat Trimestral Anual
any actual 31-03-19 31-12-18 30-09-18 30-06-18 2018 2017 2016 2014

Ràtio total de despeses* 0,03 0,03 0,93 0,26 0,28 1,74 1,22 1,08 0,97

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de 
despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s’inclouen també les despeses 
efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la 
compravenda de valors.
En cas d'inversions en IIC que no calculen la ràtio de despeses, aquesta s'ha estimat per incorporar-la en la ràtio de despeses sintètica.



Fi període actual Fi període anterior
Distribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni
(+) INVERSIONS FINANCERES 134 58,50 134 4,08
* Cartera interior 127 55,46 127 3,87
* Cartera exterior 7 3,04 7 0,21
* Interessos cartera inversió 0 0,00 0 0,00
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 34 14,70 3.137 95,45
(+/-) RESTA 62 26,80 15 0,47

Notes:
El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.
Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

TOTAL PATRIMONI 230 100,00 3.287 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

% sobre patrimoni mitjà %
Variació del període 

actual
Variació del període 

anterior
Variació acumulada 

anual
Variació respecto fi 
període anterior

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) 3.287 3.334 3.287
± Compra/venda d'accions (net) 0,00 0,00 0,00 -0,41
Dividends a compte bruts distribuïts -160,54 0,00 -160,54 0,00
± Rendiments nets -0,12 -1,44 -0,12 -288,69
  (+) Rendiments de gestió -0,10 -0,56 -0,10 -89,88
    + Interessos -0,10 0,12 -0,10 -146,96
    + Dividends 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultats en renda fixa (fetes o no) 0,00 -0,51 0,00 -100,01
    ± Resultats en renda variable (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 -99,93
    ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultat en derivats (fetes o no) 0,00 0,05 0,00 -100,00
    ± Resultat en IIC (fets o no) 0,00 -0,42 0,00 -100,40
    ± Altres resultats 0,00 0,19 0,00 -99,99
    ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Despeses repercutides -0,02 -0,88 -0,02 -98,84
    - Comissió de societat gestora 0,00 -0,07 0,00 -100,00
    - Comissió de dipositari 0,00 -0,01 0,00 -100,00
    - Despeses per serveis exteriors 0,00 -0,72 0,00 -99,64
    - Altres despeses de gestió corrent -0,01 -0,07 -0,01 -89,74
    - Altres despeses repercutides 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ingressos 0,00 0,01 0,00 -99,96
  + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comissions retrocedides 0,00 0,01 0,00 -99,96
  + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00
± Revaloració immobles ús propi i resultats per alienació immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) 230 3.287 230

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

Evolució del valor liquidatiu, cotització o canvis aplicats els últims 5 anys Rendibilitat trimestral dels últims 3 anys



Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

Període actual Període anterior
Descripció de la inversió i emissor Divisa Valor de 

mercat % Valor de 
mercat %

TOTAL RENDA FIXA COTITZADA
TOTAL RENDA FIXA
TOTAL RENDA VARIABLE
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL EUR 127 55,46 127 3,87
TOTAL ENTITATS DE CAPITAL RISC + d'altres 127 55,46 127 3,87
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR 127 55,46 127 3,87
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT
TOTAL RENDA FIXA EXT
TOTAL RENDA VARIABLE EXT
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 7 3,04 7 0,21
TOTAL IIC EXT 7 3,04 7 0,21
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 7 3,04 7 0,21
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 134 58,50 134 4,08

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE

3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversió
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
Total altres subjacents 0
TOTAL DRETS 0
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
      GAM ABR PLUS C OTROS|IIC|LU0256049627 7 Inversió
      ALTAMAR BUYOUT OTROS|IIC|ES0113309035 19 Inversió
Total altres subjacents 26
TOTAL OBLIGACIONS 26

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS
RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Sí No
a.Suspensió temporal de la negociació d'accions X
b.Represa de la negociació d'accions X
c.Reducció significativa de capital en circulació X
d.Endeutament superior al 5% del patrimoni X
e.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X
f.Impossibilitat de posar més accions en circulació X
g.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

No aplicable

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

Sí No
a.Accionistes significatius en el capital de la societat (tant per cent superior a 20%) X
b.Modificacions d'escassa rellevància en els estatuts socials X
c.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la LMV) X
d.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament X
e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora, societat d'inversió o dipositari, 
o algun d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor o s'han prestat valors a entitats vinculades X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una altra entitat del grup de la gestora, societat 
d'inversió, dipositari o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC X
h.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS



a) El 31 de març del 2019 hi ha dos accionistes amb 50.414,48 i 50.414,48 euros, que representen el 21,96% i 21,96% del patrimoni, respectivament. 
b) Es va inscriure la modificació de la denominació de la institució, amb motiu dels acords de dissolució i liquidació, que ara és AMA 899, SICAV, SA, "EN LIQUIDACIÓ".
h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el depositari, compra/venda d'IIC pròpies i altres per un import en valor absolut de 
67,86 €. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un 0,00 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

 

 

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC

El patrimoni de la SICAV en el tancament del període és de 229.552 euros, fet que implica una disminució de 3.057.244 euros. El nombre d'accionistes ha disminuït fins a 105. La 
SICAV ha obtingut en el període una rendibilitat neta negativa de -93,02%. La rendibilitat en el període de la lletra del tresor a un any ha estat -0,05%. Les despeses directes que ha 
tingut la SICAV han estat 0,02% i les despeses indirectes per la inversió en altres IIC han estat 0,01%. El grau mitjà de palanquejament del període ha estat 107,93%. El tant per 
cent total invertit en altres institucions d'inversió col·lectiva (IIC) és el 58,49% del patrimoni, i destaquen Altamar i Julius Baer. Es manté una inversió en un fons enquadrat en l'article 
48.1.j, amb l'objectiu d'optimitzar la rendibilitat a llarg termini. L'any ha començat amb un comportament summament positiu dels actius financers, que ha desfet pràcticament la 
caiguda de les borses del trimestre anterior, mentre que ha continuat el bon comportament dels actius de renda fixa. Aquesta correlació positiva tan forta entre bons i borsa es 
produeix en pocs moments en la història. Per tant, podem qualificar el trimestre amb claredat com el que ha tingut més bons rendiments des de la crisi financera. Les raons darrere 
d'aquest moviment tan positiu i correlacionat entre els actius principals no solament es basen en els elevats nivells de sobrevenda a què van arribar els indicadors tècnics en el 
tancament del 2018 sinó també en el canvi de missatge dels bancs centrals en la gestió de la política monetària, tant quant als preus dels diners com pel que fa a la mida del balanç 
projectat per la Reserva Federal americana. S'hi ha afegit el Banc Central Europeu amb un missatge també de retard en pujades de tipus i el Banc Central de la Xina amb estímuls 
addicionals en la part monetària que han complementat les mesures d'expansió fiscal que ha aplicat el seu Govern. Això ha provocat que s'hagi tornat a dissociar el comportament 
dels actius financers respecte del cicle econòmic. L'economia ha continuat el seu procés d'alentiment de les taxes de creixement que anticipaven els indicadors avançats, i tant els 
organismes internacionals com els proveïdors d'anàlisi econòmica continuen revisant a la baixa les estimacions de creixement tant per a aquest exercici com per al 2020. Les dades 
publicades continuen sorprenent a la baixa respecte de les estimacions prèvies, tot i que els indicadors avançats comencen a mostrar signes d'estabilització que esperem que aviat 
també es traduiran en les expectatives de creixement de beneficis de les companyies cotitzades, que han sofert un trimestre de forts ajustaments a la baixa. Malgrat aquestes 
rebaixes en estimacions de creixement i de la longevitat de l'actual cicle econòmic de creixement, que ja és el més perllongat des de la Segona Guerra Mundial en el cas americà, 
des del nostre punt de vista som en un escenari d'alentiment i no pas de recessió econòmica. Aquí també hi podem trobar una altra explicació del comportament dels mercats. En el 
trimestre anterior els inversors van començar a descomptar una probabilitat més gran de trobar-nos en la fase final de cicle. Les mesures ja esmentades tant de bancs centrals com 
d'alguns governs han donat la confiança necessària per mantenir la confiança en el cicle actual de creixement i, per tant, han millorat la tolerància al risc dels inversors. Això serveix 
per explicar la recuperació de les borses, amb expansió de múltiples en un entorn de revisions a la baixa en el creixement de beneficis. Hi ha dos motors que permeten entendre el 
bon comportament de la renda fixa: les mesures de política monetària esmentades i les expectatives de menys inflació futura, tot i l'evolució del mercat de treball i del petroli. En 
conjunt ha provocat que les TIR dels bons governamentals es redueixin i les corbes s'aplanin —per aquestes expectatives més baixes de creixement. La cerca de retorn en renda 
fixa i menys aversió al risc, perquè hi ha menys por de la recessió, han contribuït a reduir les primes de risc dels bons corporatius, tant de grau d'inversió com d'alt risc. Així mateix, 
els governs perifèrics han tingut un procés de reducció de les seves primes de risc tot i les incerteses polítiques a Itàlia i Espanya. Solament les dades sobre l'economia portuguesa 
acompanyen aquesta reducció dels seus diferencials. A més del que s'ha esmentat fins ara, els progressos en les negociacions bilaterals sobre la guerra comercial entre els Estats 
Units i la Xina han estat una empenta constant per al mercat. En la banda negativa, sobretot a Europa, el Brexit —inacabat amb tots els plans presentats i sempre rebutjats fins 
ara— és un obstacle més gran en l'alentiment europeu. Aquesta incertesa arribarà a les eleccions europees de maig, en què les enquestes presenten un parlament molt més dividit i 
amb més pes de partits contraris a avanços en el procés de construcció europea. En emergents, a més de l'esmentat estímul fiscal i monetari que intenta contrarestar l'alentiment de 
creixement, el mercat exigeix a Bolsonaro, al Brasil, avenços en les reformes anunciades el 2018, i hi torna a haver dubtes sobre l'Argentina i la seva solvència i sobre el 
finançament de curt termini de Turquia, on el resultat de les eleccions deixa menys poder en mans del seu president, Erdogan. Tant la renda fixa emergent com la variable ho han fet 
bé; la primera, sobretot en moneda local, i la segona, no tan bé com els mercats desenvolupats, però amb retorns absoluts pròxims a 10%. Quant al Japó, es prorroguen les 
mesures d'expansió monetària i s'espera la nova pujada de l'impost sobre el consum. Les dades econòmiques també han estat afectades per l'alentiment global de l'activitat, però no 
s'esperen mesures addicionals d'estímul i la divisa no ha presentat grans variacions. La resta de divises de països desenvolupats s'ha mantingut dins d'uns rangs raonablement 
estrets. El més destacat és l'apreciació de la lliura davant l'alleujament que almenys la sortida de la Unió Europea no serà amb un Brexit dur i desordenat. Les matèries primeres 
també han pujat amb força en el trimestre, especialment el petroli i els metalls, i es descompta menys desacceleració econòmica. La gestió alternativa també s'ha recuperat de les 
caigudes del trimestre anterior, a pesar que ha mantingut un perfil més prudent d'inversió amb nivells més baixos de palanquejament en les carteres. En aquest entorn hem 
mantingut en general posicions de consum de risc en les carteres pròximes als mandats centrals, hem reduït lleugerament l'exposició als mercats de renda variable en els productes 
d'assignació d'actius a mesura que avançava el trimestre i hem mantingut preferència geogràfica pels mercats emergents respecte de desenvolupats i, dins d'aquests mercats, amb 
lleugera preferència d'Europa sobre els Estats Units i el Canadà. Sectorialment hem tancat gradualment les infraponderacions més notables. Destaca el sector de consum estable, i 
s'han reduït un xic cícliques industrials a favor de matèries primeres. En la darrera part s'ha abaixat el sobrepès en telecomunicacions i farmacèutiques. Quant a la renda fixa, s'ha 
tingut una posició general pròxima als mandats en durada, amb sobrepès en deute públic perifèric respecte d'Alemanya i una mica de sobrepès en crèdit per intentar aprofitar 
aquesta cerca de retorn addicional en aquest entorn de repressió financera. Aquest sobrepès s'ha fet més en crèdit híbrid no financer i en la darrera part del trimestre som en la fase 
de moderar la inversió. S'ha invertit també un xic en renda fixa americana en els trams llargs i com a estratègia de curt termini s'han aplicat posicions d'aplanament en les corbes 
esperant que els trams llargs s'hi comportin més bé que els curts. Aquestes posicions, després d'aprofitar el seu recorregut, també s'han desfet al final del trimestre. S'ha mantingut 
la posició en gestió alternativa, tot i que amb una mica menys de pes que en trimestres anteriors. El global de les carteres ha reduït lleugerament el risc en el trimestre aprofitant les 
pujades de les valoracions. Creiem que la major part del retorn de l'any s'ha aconseguit en aquest període i no descartem nivells més baixos en aquest trimestre que, amb la 
informació disponible, farien que poguéssim incrementar un xic el perfil de risc de les inversions, però sempre dins d'uns rangs estrets. Considerem poc sostenibles els baixos nivells 
de volatilitat actual. Tot i això, esperem que les expectatives de millores que s'han alimentat en aquest trimestre es traslladaran als indicadors avançats d'activitat, per confirmar el 
nostre escenari i reduir la probabilitat d'una correcció més gran en els actius de risc.
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