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Are you ready

for Rock & Roll?
VB

USD F3 Blanced Investment arriba per diversificar l’oferta de

fons creats per Vall Banc i obre nous horitzons per l’inversor

COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA FONS D’INVERSIÓ DOCUMENT ACTUALITZAT D’ACORD AMB LA INFORMACIÓ LEGAT A 07/05/18 REG. 0179-02

Estratègia

Paraules clau de la cartera

El VB USD F3 Balanced Investment Fund és un fons
multiactius creat amb l’objectiu d’aconseguir generar un
creixement de capital a llarg termini gestionant el risc en un

Estratègies globals de renda variable

percentatge entre el 5% i el 10% (volatilitat anualitzada).
Puntualment, el perfil de risc de la cartera pot quedar fora
del percentatge previst.

Combinació dʼactius no
tradicionals

En poques paraules
Fons que inverteix principalment en organismes
d’inversió

col·lectiva

i

ETF,

principalment

denominats en USD.
Combinació

de

renda

Inversors que busquen col·laboradors de confiança
variable

de

mercats

desenvolupats i un peu d’estabilitat en la renda
fixa.
Construïdes en el marc de la col·laboració amb
BlackRock.

A qui va dirigida?
amb experiència global.
Inversors que busquen potencial de creixement del
capital amb un nivell de risc balancejat.

Perfil de risc
El nivell de risc d’aquest fons és de 4. Aquesta dada és
indicativa del risc del fons i pot variar al llarg del temps.
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F3 | USD F3 Balanced Investment
Informació important Vall Banc
La informació inclosa en el present document té caràcter
merament informatiu.

En cap

cas

constitueix una

proposta ferma d’inversió i el seu contingut pot ser no
exhaustiu,

ni

precís,

ni

estar

actualitzat.

Aquesta

informació no ha de substituir els coneixements ni les
competències del seu usuari, però pot ser utilitzada
juntament

amb

l’assessorament

d’un

professional

qualificat.
Consideracions

de

risc:

rendibilitats

passades

no

garanteixen rendiments futurs. El valor de les inversions i
de qualsevol renda pot variar (en part com a resultat de les
variacions dels tipus de canvi) i els inversors podrien no
recuperar la quantitat total invertida. El producte financer /
fons pot utilitzar derivats financers, que poden generar
palanquejament

i

ocasionar

grans

fluctuacions

de

valoració. El producte financer / fons pot mantenir una
quantitat significativa d'actius financers segons el seu perfil
d'inversió. Us recordem que els instruments de deute
tenen exposició al risc de crèdit, que és la capacitat del
prestatari per tornar el capital i els interessos a la data de
venciment. El producte financer / fons també es pot veure
exposat al risc de la contrapart si una entitat en la qual
inverteix el producte financer / fons fa fallida, fet que
genera una pèrdua financera. Aquest risc de la contrapart
és reduït pel gestor mitjançant l'ús de la gestió col·lateral.
Finalment, el valor o les rendibilitats del producte financer /
fons

poden

fluctuar

com

a

conseqüència

de

fets

econòmics, financers o per canvis polítics.
VALLBANC / VB Fons, SAU compleix amb les
normes

internacionals

de

presentació

de

rendiments.
VALL BANC / VB Fons, SAU. Reservats tots els drets.

Informació
La claredat i la transparència en la informació que us
oferim són factors cabdals per a Vall Banc. Si necessita
qualsevol informació addicional, no dubti a consultar el
fullet complet a la web de Vall Banc, https://goo.gl/bbyiVv,
o dirigir-se als nostres gestors.
Vall Banc Digui’m: Tel. +376 750 760
Pàgina web: www.vallbanc.ad

