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ISR
Creixement sostenible com a única opció
3 mega tendències per a millorar el futur. L’única opció de futur és aconseguir que el creixement econòmic estigui
lligat a la responsabilitat social, ambiental i al bon govern. En aquest escenari, s’identifiquen clarament 3 mega
tendències que reuneixen algunes de les iniciatives més importants del planeta:
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UN GLOBAL COMPACT: El sector corporatiu s’ha de comprometre
Iniciativa promoguda per Nacions Unides. Ser signataris de l’UN Global Compact implica alinear les estratègies i la
producció d’una companyia amb principis universals sobre drets humans i laborals, medi ambient, anti-corrupció i
prendre part de forma activa en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (SDG).
10 principis que donen lloc a 17 objectius de desenvolupament sostenible. Les companyies
signatàries de l’acord:
1) Recolzen la protecció dels DDHH i…
2) …s’asseguren que no son còmplices del seu incompliment.
3) Permeten la llibertat d’associació i reconeixen el dret de negociació col·lectiva.
4) Eliminen qualsevol forma de treball forçat.
5) Eradiquen el treball infantil.

6) No permeten la discriminació de cap tipus cap als seus empleats.
7) Recolzen una gestió responsable dels desafiaments ambientals.
8) Prenen la iniciativa per promocionar la responsabilitat ambiental.
9) Faciliten el desenvolupament i la difusió de tecnologia sostenible.
10)Treballen contra qualsevol forma de corrupció, incloent l’extorsió i el suborn.
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Sustainable Development Goals: Objectius concrets que desenvolupen els 10 principis
17 objectius per a 2030 que mesuraran el compromís del sector corporatiu. Esforçar-se en el seu compliment
permetrà construir un nou model d’economia sostenible, al que aquestes companyies estaran adaptades i podran ser
més competitives.
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Principis per a la Inversió Responsable: el compromís del sector financer
PRI és una organització amb la iniciativa de promoure l’aplicació de criteris extra financers en l’elecció de les
companyies de l’univers d’inversió. Els seus principals partners són la UNEP Finance Initiative i la UN Global
Compact.
La seva missió es resumeix en 6 Principis:
1) Incorporar els principis ESG (environmental, social, governance) en les decisions d’inversió

2) Incorporar qüestions ESG en pràctiques i polítiques, adoptant una funció activa com a accionistes
3) Sol·licitar transparència sobre qüestions ESG a les entitats en les que s’inverteixi
4) Promoure els principis UNPRI
5) Col·laborar augmentant l’eficàcia en el compliment dels principis
6) Informar sobre les nostres activitats i progressos en l’aplicació dels principis UNPRI
1.500 entitats signatàries
que gestionen 60 bilions de
dòlars (3,75 vegades el PIB d’
EEUU)

Caixa Enginyers Gestió
SGIIC és membre adherit als
Principis per a la Inversió
Responsable

(abril 2016)

5

www.enginyersfons.com

ISR
Canvi Climàtic com a tendència
Paris Agreement (COP21) (1). Acord a nivell mundial, que ja
està en vigor després de la ratificació mínima exigida (55
països que representen el 55% de les emissions a nivell
mundial), que busca reduir el canvi climàtic amb els tres
següents objectius:

Augment de la temperatura període 1880-2014

- TEMPERATURA: Reducció d’emissions que permetin que la
temperatura global no augmenti més de 2ºC des de nivells
pre-industrials. Promoure esforços per a que no augmenti
més de 1,5ºC.

- FINANÇAMENT: Aconseguir el finançament necessari per a
desenvolupar els canvis necessaris que permetin que
l’economia no sofreixi els impactes del canvi climàtic ni de
les emissions zero que s’espera assolir en 2050. El mínim
anual serà de 100,000 MM USD per a 2020 i s’augmentarà
en el futur.
- ADAPTACIÓ: Reforçar la capacitat de las societats a l’hora
d’afrontar les conseqüències del canvi climàtic, en especial
països emergents.

(1) 21 ª Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC). Kyoto va ser la número 3.
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Canvi Climàtic: Stranded assets, efecte directe en la rendibilitat
Stranded assets: reserves de combustible fòssil que no podran ser utilitzades per les companyies, degut a
restriccions governamentals (COP21) i a que el preu ja no serà rendible degut al desenvolupament de noves
tecnologies (motivades per COP21). Són actius que estan en preu, però que el seu valor futur podria ser zero, per tant
influeix directament en la rendibilitat a llarg termini.
Model de negoci
del sector del
combustible fòssil
deixarà de ser
competitiu

Energia neta
redueix el seu
cost, que la farà
més competitiva

Reducció de la
demanda de
combustible
fòssil

Stranded assets per països (font: Carbon Tracker)

Compromisos
internacionals de
reducció d’emissions
(COP21 i si següents)

CCS(1) no servirà
com a alternativa
(preu i risc)

(1) Carbon Capture and Storage: El procés químic de captura de CO2 és energèticament costós i, probablement, es produeix CO2 durant el mateix. Aquest procés només retarda
l’alliberament del CO2, que no es pot emmagatzemar indefinidament.

7

www.enginyersfons.com

ISR
Canvi Climàtic: La desinversió en sector fòssil ja és una realitat
Fons Sobirà de Noruega: un dels referents quant a gestió responsable va fer el pas d'excloure el sector carbó del seu
univers d'inversió en 2015. En concret s'exclou companyies que el seu revenue provingui en més d'un 30% pel
mineral de carbó. La iniciativa va mes allà i fins i tot entitats de capital privat s'estan sumant a la desinversió:
Entitat
Allianz
PFZW
Calpers/Calstrs
AXA
Rockefeller
Universidad Stanford

Data anunci AUM (USD bn) Desinversió estimada (USD bn) % AUM
Criteri
% Revenue
nov-15
522
4,28
0,82% Mineras y utilities (carbón)
30%
oct-15
172
1,8
1,05%
Combustible fósil
N/A
sep-15
475
0,19
0,04%
Mineras (carbón)
50%
may-15
615
0,56
0,09% Mineras y utilities (carbón)
50%
sep-14
0,86
0,06
6,98%
Combustible fósil
N/A
may-15
22
N/A
N/A
Mineras (carbón)
50%
Font: Sustainalytics, elaboració pròpia

La signatura d'acords com PRI o Mont-real Pledge comportarà desinversions en algunes de les majors companyies del
sector:
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Canvi Climàtic: Mesura de la petjada de carboni
La petjada de carboni és un indicador que ens
permet saber les emissions de gasos d'efecte
hivernacle que una companyia llança a la
atmòsfera per cada 1MM USD facturat. Les
emissions es divideixen en tres categories:
Scope 1: Emissions Directes. Són els gasos
d'efecte hivernacle emesos de forma directa per
l'organització, per exemple per l'ús de
combustibles fòssils en maquinària o vehicles
propietat de l'organització o per reaccions
químiques durant els processos productius de
l'organització.
Scope 2: Emissions Indirectes per Energia. Són
els gasos d'efecte hivernacle emesos pel productor
de l'energia requerida per la companyia.
Scope 3: Altres Emissions Indirectes. Són les
atribuïbles als productes i serveis adquirits per
l'organització, que al seu torn hauran generat
emissions prèviament per ser produïts, com per
exemple viatges dels empleats, tractament de
residus o altres processos subcontractats.

Font: carbontrust.com
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Canvi Climàtic: PUMA com a exemple de carbon pricing
En 2011 Puma va ser la primera companyia global a calcular el cost real de les seves emissions.
El resultat va ser que el cost real d'1 tona de gasos d'efecte hivernacle tenia un cost “real” de 66€, mentre que el preu a
pagar segons la UE era de 17€.
El preu estimat es calcula tenint en compte el cost per a l'economia mundial dels efectes del canvi climàtic, com per exemple
desastres naturals.
Al incloure aquest preu en els resultats de la companyia, es poden desenvolupar plans d'acció per optimitzar els beneficis de
la companyia.
Conseqüències del CARBON PRICING:
- Es posa de manifest la sostenibilitat dels resultats de la companyia sobre la base del seu efecte en l'entorn
- Es crea un nou mercat per a productes i serveis de baixes emissions
- Reducció de costos: fomenta el reciclatge i la reducció del consum d'energia
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Avantatges que aporta la gestió SOCIALMENT RESPONSABLE
Integració de riscos potencials. Es busca identificar i minimitzar l'impacte dels riscos potencials que pot assumir la
inversió en el futur, entre d’altres:

- Accidents per gestió ineficaç
- Multes per mal govern
- Pèrdues per no adaptar-se a exigències de la lluita contra el canvi climàtic
Es redueix el cost de capital. Les companyies que tenen elevades exigències de govern, redueixen els riscos
potencials, per la qual cosa a llarg termini són mes solvents. Això implica per norma general una millor qualificació
creditícia i una rebaixa del cost del deute, així com un descens del cost de capital, ja que resulta mes fàcil atreure a
nous inversors.
No solament NO redueix rendibilitat, sinó que GENERA alpha. En contra de la creença que exigir criteris de
responsabilitat a les companyies redueix la rendibilitat potencial, estudis empírics demostren tot el contrari. Les
companyies gestionades de forma responsable, tenen menor volatilitat en el mig termini ja que estan menys
exposades als riscos potencials, la qual cosa a llarg termini acaba generant major rendibilitat. Amb els desafiaments
actuals de desenvolupaments sostenible, solament s'assegura la supervivència d'aquelles companyies que gestionen
de forma responsable.
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Governance principles
En ocasions el millor govern és el sentit comú
Commonsense Corporate Governance Principles és una iniciativa recolzada per les majors companyies (1) d'EUA que
busca posar de manifest la importància del bon govern en empreses de gran grandària, i els efectes perversos que una
mala gestió poden tenir en ocupacions, inversions, estalvis per a la jubilació, etc, de la població. Els principis són els
següents:
- Es requereixen consells d'administració independents, s'han de promoure reunions sense el CEO.
- S'ha d'equilibrar la composició del Consell sobre la base d'experiències, habilitats i edat.
- Es necessita un líder del Consell independent del CEO i del president, amb responsabilitat definida.
- S'hauria d'eliminar l'obligació de reportar beneficis trimestrals per eliminar la visió a curt termini.
- És necessari que es fixin criteris de comptabilitat comuns (GAAP) i que aquests no serveixin per diluir retribucions.
- Millorar la relació amb proxy-advisors. Els inversors han de tenir accés a informació sobre la gestió de la companyia
(1) Warren Buffet, GM, JP Morgan, Blackrock, GE, CPP, Verizon, Vanguard, entre d’altres
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Redueix el cost de capital
[…] “ Existeix una evidència empírica que, dins de tots (100%)
els estudis realitzats, les companyies amb una major qualificació
de la seva informació extrafinanciera tenen un cost (ex ante) de capital
menor” […]
DB, “Sustainable Investing”, Juny 2012
“Les companyies que gestionen de forma responsable paguen pel seu deute entre 7 i 18 pb menys que aquelles
amb menor puntuació al seu govern. Especialment per a aquelles companyies amb elevat risc de crèdit, els
inversors són molt sensibles als riscos potencials derivats dels factors ESG”
“The Impact of the CSR in the cost of bank loans” Journal of Banking and Finance
“Les companyies que fan millores en la seva relació amb els empleats, polítiques ambientals i responsabilitat
enl'estratègia de producte aconsegueixen reduir el seu cost of equity de forma significativa. A més, les companyies
que pertanyen a sectors habitualment exclosos (armes, tabac..) estan augmentant els seus costos de capital”
“Does CSR affect the cost of capital?” Journal of Banking and Finance
“Si una empresa obté major puntuació sobre les seves pràctiques de responsabilitat social corporativa, és premiada
pel mercat amb una reducció del seu cost de capital. A més, oferir transparència respecte a aquestes pràctiques
atreu a inversors institucionals i analistes, s'ofereixen pronòstics mes encertats sobre la companyia i permet emetre
més capital i a major termini.”
“Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital” The Accounting Review
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Redueix el cost de capital
Exemple pràctic: BP Oil després d'accident de Deepwater Horizon (Abril 2010)

Les conseqüències de deficiències al govern de la companyia, que es posen de manifest en el cost del deute de la
companyia, que passa d'un CDS en línia amb el sector a ser la que més paga pel seu deute, en relació amb les seves
peers.
Font: From the stockholder to the stakeholder. How sustainability can drive financial outperformance, Clark, Feiner, Viehs. Oxford, Arabesque, 03/2015

15

www.enginyersfons.com

ISR
Augmenta la rendibilitat
Per sectors, es demostra que el bon govern corporatiu augmenta la rendibilitat
Diferencia mitjana mensual entre empreses de l'últim decil en aspecte G i el MSCI World (31/12/2008 – 30/06/2016)

El governance premium també es pot comprovar per sectors, trobant-se diferències entre aquests. Com es pot
observar, el sector tecnològic sembla no complir amb la premissa que un dolenta gestió del Govern resta rendibilitat.
La realitat és que es tracta d'un sector dominat en els últims anys per empreses start-up que han acabat convertint-se
en les majors companyies a nivell mundial. Des de la perspectiva del Govern, aquestes companyies poden semblen
febles ja que depenen en ocasions d'un únic soci fundador, per la qual cosa és possible que en aquest cas la mostra
no sigui representativa.
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Fonengin ISR
Rendibilitat - Risc
Fonengin ISR, capdavanter en la categoria de fons ètics
4.00%
3.75%

FONDO SOLIDARIO

FONENGIN ISR

3.50%

3.25%

INVERSION ETICA

3.00%

2.75%

CONFIANZA

2.50%
2.25%

FONDO ETICO A

RESPONSABILIDAD
CONSERVADOR

2.00%
1.75%
1.50%

FONDO ETICO B

1.25%
1.00%

0.75%
0.50%
0.25%

0.00%
-0.25%

COMPROMISO ISR

-0.50%

-0.75%
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50%

Font: Bloomberg / Morningstar. Elaboració pròpia. Càlculs de 05/09/2013 al 31/08/2016.
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Fonengin ISR
Rendibilitat - Risc
Fonengin ISR, entre els millors de la categoria Morningstar mixts moderats
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Font: Bloomberg / Morningstar. Elaboració pròpia. Càlculs de 05/09/2013 al 31/08/2016.
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Disclaimer
CAIXA ENGINYERS GESTIÓ és una societat de gestió d'institucions d'inversió col•lectiva, subjecta a la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors,
en el registre dels quals es troba inscrita amb el número 193.
El present document constitueix un informe de caràcter financer elaborat per CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, amb finalitats merament informatives, a l'efecte de les
normes de conducta aplicables als serveis d'inversió a Espanya. L’informe s’ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre
valors i instruments financers, a la data d’emissió del mateix, i està subjecte de canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts
considerades com fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat de les mateixes.
Es possible que la informació pugui fer referència a productes, operacions o serveis d’inversió respecte dels quals existeixi informació addicional en documentació
separada, incloent el document d’informació fonamental per l’inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre una decisió
fonamentada sobre la conveniència d’invertir en els productes esmentats. Pot sol•licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de
Caixa d’Enginyers, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.
El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venta de cap producte o instrument financer. L’inversor ha de ser
conscient de que els valors i instruments financers als que fan referencia poden no ser adequats als seus objectius concrets d’inversió, per aquest motiu l’inversor
ha d’adoptar les seves pròpies decisions d’inversió. Amb tal efecte, CAJA INGENIEROS GESTION, S.A.U. en la seva condició d’emissor de l’informe, així com
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.COOP. DE CRÉDITO, en la seva condició de comercialitzador, no es fan
responsables del mal ús que es faci d’aquesta informació ni dels perjudicis que puguin suposar per l’inversor que formalitzi operacions prenent com a referència
les valoracions i opinions recollides en els informes.
En cap cas la informació continguda en el present document es basarà en consideracions de les circumstàncies personals dels destinataris d'aquesta informació i
així mateix tampoc consistirà en recomanació personalitzada per realitzar la compra, venda, subscripció, bescanvi, reemborsament o el manteniment o
assegurament d'un instrument financer específic, com tampoc exercitar o no, qualsevol dret conferit per un instrument financer determinat per a compra, venda,
subscripció, bescanvi o reemborsament del mateix, sinó que es tracta d'una informació orientativa general.
La informació continguda en el present informe fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis
d'inversió basats en previsions o expectatives, per la qual cosa no pot considerar-se com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia
d'aconseguir tals resultats. L'inversor deu, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions,
no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
©Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d’aquest document, ni en cas de citar les fonts,
amb excepció del consentiment previ per escrit de CAJA INGENIEROS GESTION, SGIIC, SAU. All rights reserved.

