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Plantejament de la proposta1a entitat d’assessorament financer signatària dels PRI

+ de 2.000 empreses des del 
2006



• Combinar una millora de la gestió del risc i de 
la rendibilitat de la cartera d’inversions, 
reflexant alhora els valors de l’inversor i del 
beneficiari en l’estratègia d’inversió

Ambiental 

• canvi climàtic 
• gestió de recursos 
• residus 
• pol.lució 
• deforestació 

Social 

• drets humans 
• esclavatge modern 
• treball infantil 
• condicions de treball 
• relacions laborals 

Governança 

• corrupció 
• retribucions 
• diversitat 
• lobbying 
• fiscal 

Plantejament de la propostaQuè és la Inversió Sostenible ?

• Inclou els factors de sostenibilitat ambientals, socials i de 
governança, coneguts com a ESG 



• Existeixen 3 eixos principals que impulsen el creixent interès per a la inversió responsable

Demanda del Client 
Creixent demanda dels 

beneficiaris i clients per una 
major transparència sobre com 

s’inverteixen els seus diners 

Materialitat 
Creixent reconeixement que els 

factors ESG poden afectar el risc 
i la rendibilitat 

Regulació 
Creixent orientació dels 

reguladors a considerar els 
factors ESG com a part dels 
deures fiduciaris de l’inversor 

Plantejament de la propostaPerquè la Inversió Responsable ?



Plantejament de la propostaQuins son els Principis per la Inversió Responsable



Plantejament de la propostaQuins son els Principis per la Inversió Responsable

• P.1 : incorporar els factors ESG en l’anàlisi d’inversions i el procés de presa de decisions d’inversió 

• P.2 : ser proprietaris actius i incorporar els factors ESG en les nostres polítiques i pràctiques 

• P.3 : buscar publicitat apropriada dels factors ESG per les entitats en que invertim 

• P.4 : promoure l’acceptació i implementació dels Principis en la indústria  

• P.5 : treballar conjuntament per a millorar l’efectivitat en la implementació dels Principis 

• P.6 : informar de les nostres activitats i avenços en la implementació dels Principis



Fons sostenibles : la nova moda ? …



… en tot cas la indústria s’hi està volcant …



… i és un mercat en Creixement …



…i un Creixement que s’accelera…



… amb molt de recorregut potencial en fons de renda variable als EEUU…



… però també en altres tipus d’actius a Europa…



… i de moment ja creixen més que els fons convencionals…



… i com més sostenible, millor…

Convencional
42 %

Sostenible
58 %

Sostenible
100 %



… accelerant la seva penetració respecte dels fons convencionals…

Convencional
89 %

Sostenible
11 %

Convencional
65 %

Sostenible
35 %



… perque com més sostenible, més rendible ? Al 2018 sembla que sí…



… i al 2019 o a més llarg termini també ? …



… i al 2019, especialment en RV  …



... i sembla que comparativament obtenen un millor binomi rendibilitat-risc...

42% dels fons 
sostenibles obtenen  

4 o 5 Estrelles 

Metodologia 

Millor 10%  

Següent 22,5%  

Següent 35% 

Següent 22,5% 

Pitjor 10% 



… alguns estudis intenten determinar la influència dels factors ESG …



… i el canvi de percepció dels analistes cap als factors ESG…



… lligat al concepte de materialitat dels factors ESG...



… però encara és aviat per concloure …

!



… però en tot cas l’actitud com a accionista en temes ESG millora…



…tant en temes relacionats amb el canvi climàtic…



… com en temes ambientals i socials de forma més recent…



…i és que els inversors estan interessats…



…cada dia més interessats en la inversió sostenible…



… especialment els més joves…



… i el gènere femení…



… i la indústria s’adapta ràpidament a aquestes tendències ...



… i pots ser partícep de la transició amb la inversió sostenible…

Escurçar 2 minuts el temps de la dutxa

Reduir el consum de carn a 1 cop x setmana

Reduir 1 vol internacional x any

Utilitzar el tren en lloc del cotxe

Invertir  el teu fons de pensió en fons sostenibles

Per reduir la teva emprenta de carboni pots : 

27 x més eficient !!!
que totes las altres iniciatives combinades

Estudi realitzat per Nordea



• “Si l’esser humà no sentís satisfaccció, a 
part del benefici, en construir una fàbrica, 
un tren, una mina o una granja, no hi 
hauria molta inversió, merament com a 
resultat d’un càlcul fred”.  John Maynard 
Keynes

Plantejament de la propostaEls ESG en el marc de la recerca del valor afegit



Considerar els factors ESG en la construcció de 
la Cartera d’inversions 
(Incorporar els ESG)

Millorar els resultats en matèria ESG de les 
empreses on s’inverteix 

(Proprietat activa o stewardship)

Els factors ESG es poden incorporar en les pràctiques 
existents en matèria d’inversions, utilitzant una 

combinació de 3 aproximacions : integració, seguiment, i 
temàtic

Els inversors poden encoratjar les empreses on 
inverteixen a millorar la Gestió dels factors ESG o 

desenvolupar les pràctiques de negoci de forma  més 
sostenible

Integració Seguiment Temàtic

Incloure de forma explícita i 
sistemàtica els factors ESG 
en l’anàlisi de les inversions 
a fi de millorar la gestió dels 

riscos i la rendibilitat

Aplicar filtres en les 
potencials inversions a fi de 

incloure o excloure 
inversions en base a les 

preferències, valors o criteris 
ètics de l’inversor

Combinar perfils atractius 
de rendibilitat-risc amb la 
intenció de contribuir a un 
resultat especídfic en els 

factors ESG. Inclou la 
inversió amb impacte

Compromís Votacions

Discutir dels temes ESG amb les empreses 
a fi de promoure el seu tractament, incloent 
la publicitat d’aquests temes. Es pot fer de 

forma individual o en col.laboració amb 
altres inversors

Expressar formalment l’aprovació o no 
mitjançant el vot o la proposta de 

resolucions en matèria ESG

Plantejament de la propostaEnfocament dels factors ESG a Alfaquest Saboya Assessors



• Inclusió sistemàtica dels factors ESG a l’hora d’elaborar anàlisis, opinions o recomanacions d’inversió 

• Eines de scoring i rating professionals com         Morningstar (Sustainalytics) o MSCI 

• Elaboració de metodologia pròpia de scoring i rating per a carteres de fons amb classificació de :  

• Molta alta 
• Alta 
• Mitjana 
• Baixa 
• Molt baixa 

• Combinació del binomi Rendibilitat-Risc amb alta classificació en matèria ESG :   α

Plantejament de la propostaEls ESG com a factor transformador



…i la crisi del Covid-19 en tot això ? …



… els mitjans han donat visibilitat al tema d’inversió sostenible ...



… comparativament, els fons sostenibles ho han fet millor …



… i han continuat creixent, inclús durant el mes de març …



… en un entorn de sortida general en els fons per parts dels inversors …



… i la tendència és global …



… encara que amb matitzos diferents …



… i és que és l’aposta de Larry Fink, President i CEO de Blackrock …



… introduint el dilema de la gestió ESG activa vs passiva …
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… i la noció de costos de cara a la competitivitat i accessibilitat …



… però, ni tot el que es diu sostenible ho és, ni tot el no ho diu deixa de ser-ho …

42% dels fons 
sostenibles obtenen 4 
o 5 Globus vs. 32,5% 

dels fons normals



… o potser la virtut està en la diversitat d’enfocaments …

Morningstar OfficeSM |  Printed on 6/1/2020 Page 1 of 1

© Morningstar 2020. All rights reserved. Use of this content requires expert knowledge. It is to be used by specialist institutions only. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content
providers; (2) may not be copied, adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any
use of this information, except where such damages or losses cannot be limited or excluded by low in your jurisdictions. Past financial performance is no guarantee of future results. ß

®

Cartera de Fons de Renda Variable global amb qualificació interna s/ metodologia pròpia : 



… per tant, com deiem abans, encara és aviat per concloure …

!



… o potser al final Valors ESG = Valors de Qualitat?  …

?



• Les informacions contingudes en aquest document provenen de fonts fidedignes públiques i/o privades autoritzades pel client i 
acuradament seleccionades. Tot i la realització de diligències requerides per assegurar-se que dites informacions són exactes al 
moment de la publicació, cap declaració de compromís, de garantia i de responsabilitat es feta en quan a la seva exactitud.  

• Aquest informe expressa la opinió d’Alfa Quest Saboya Assessors i pot ser modificada en tot moment sense preavís. L’anàlisi 
financer ha estat elaborat conformement a les disposicions reglamentaries garantint la independència de l’anàlisi financer. 

• El fet que puguem facilitar informació respecte a la situació, evolució, valoració i altres sobre els mercats o actius en concret, no es 
pot interpretar com a compromís ni garantia de realització. Les rendibilitats passades presentades en el document no asseguren 
rendibilitats futures. 

• Aquest document es dirigeix únicament al client d’Alfa Quest Saboya Assessors, S.A. Es comunica a títol informatiu i no pot ser 
divulgat a un tercer sense el consentiment prealable d’Alfa Quest Saboya Assessors, S.A."

Disclaimer



Gràcies per la vostra amable invitació i pacient atenció… 


