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Durant l'últim any, els preus han augmentat considerablement a escala mundial 
per problemes en les cadenes de subministraments a causa, principalment, de 
l'efecte de la pandèmia i del desproveïment, posteriorment per les conseqüències 
de la guerra entre Rússia i Ucraïna i el seu impacte en el mercat energètic i, 
recentment, pels tancaments en diverses ciutats xineses a causa de l'auge de la 
COVID-19 a la regió, fet que podria allargar la interrupció de les cadenes mundials 
de subministrament i augmentar les pressions inflacionistes durant més temps del 
previst en tractar-se de ciutats que acaparen els centres més grans de distribució, 
fabricació i transport a escala mundial. 
 
Davant aquest període incert i certament inflacionari, històricament els actius 
reals ofereixen diversificació i proporcionen una bona cobertura enfront de l'alça 
de preus en ser actius tangibles les rendes dels quals estan, més o menys, lligades 
a inflació, com, per exemple, els actius immobiliaris o REIT i infraestructures. 
 
Per exemple, històricament les empreses immobiliàries cotitzades o REIT han 
obtingut rendibilitats positives en la majoria dels períodes amb inflació a l'alça. 
Això es deu al fet que l'actualització de rendes dels contractes d'arrendament està 
indexada a l'índex de preus de consum, per la qual cosa els REIT es consideren un 
bon instrument de cobertura enfront de la inflació. A més, permeten invertir en 
diverses tendències seculars de creixement com, per exemple, el creixement de 
l'emmagatzematge d'informació, el qual beneficia els REIT de centres de dades, i 
l'increment del comerç en línia sobre el mix de comerç minorista, el qual afavoreix 
els REIT logístics. 
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REIT vs. S&P 500: rendibilitat en diferents entorns inflacionaris 
 

 
Font: Duff & Phelps Investment Management Co. Nareit anàlisi de preus per al FTSE Nareit All Equity REIT Index i S&P 
500 Index; 1972-2020; inflació mesurada per a tots els factors, tots els consumidors urbans. 

 
Un altre exemple interessant són les empreses que operen en el sector de les 
infraestructures, les quals brillen en aquest entorn en tant que la demanda 
tendeix a ser estable amb independència del cicle econòmic a causa dels factors 
següents: 
 

i) sustenten activitats econòmiques i socials bàsiques com, per exemple, 

la distribució d'aigua i d’energia, centres de dades, ports i aeroports, 

tots ells indispensables per mantenir el creixement global; 

ii) existeix un envelliment en totes les tipologies d'infraestructures, per la 

qual cosa són necessàries inversions de capital contínues per al seu 

manteniment i/o millora; i 

iii) la inversió en aquestes infraestructures presenta un dèficit de gairebé 

1,2 bilions de dòlars anuals. 

Segons les estimacions del banc d'inversió nord-americà Bank of America, 
s'estima una inversió necessària de 3,7 bilions anuals, dels quals només 
s'estan cobrint 2,5 bilions. Això suposa una inversió del 3,5 % del PIB 
mundial, la xifra més baixa des de 1948. Tot això agreujat per l'endeutament 
dels governs i institucions públiques, per la qual cosa el sector privat serà 
fonamental en la construcció i remodelació d'aquestes. Com a exemple d'això 
i per mitigar aquest problema, el novembre passat, el president nord-americà 
Joe Biden va aprovar la Llei d'Infraestructura Bipartidista a través de la qual 
s'invertiran 550 mil milions de dòlars durant els pròxims cinc anys en tota 
mena d'infraestructures, amb la qual cosa es converteix en la inversió més 
gran de la història aprovada als Estats Units. 
 
 
 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

REIT S&P 500 REIT S&P 500 REIT S&P 500

Baixa inflació Inflació moderada Alta inflació

Rendibilitat preu Rendibilitat ingressos



 

3 

 

 
Inversió bruta dels governs del G6 (% del PIB) 
 

 
Font: BofAML, The Long View, 16 de setembre de 2018.  

 
 
 

En aquest entorn, el CdE ODS Impact ISR ens brinda l'oportunitat d'invertir en 
aquesta tipologia d'actius a través de l’ODS 9: Indústria, innovació i 
infraestructures, el qual es focalitza principalment a seleccionar companyies els 
productes o els serveis de les quals garanteixin infraestructures bàsiques com, per 
exemple, carreteres o aeroports, tecnologies de la informació i comunicació per 
millorar la connectivitat a tots els nivells, així com l'adopció de noves tecnologies 
i processos industrials nets i ambientalment racionals. 
 
Per a això, internament dividim l'univers d'inversió en tres temàtiques diferents, 
les dues primeres representatives d’allò que s’ha descrit anteriorment. 
 

1. Infraestructures: aquest segment està compost per empreses que es 

dediquen a la construcció i gestió de tota mena d'infraestructures o REIT 

líders en sostenibilitat, ja que el sector immobiliari representa gairebé el 

40 % del consum energètic a escala mundial i una mica més d'un terç de les 

emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle pel fet que la majoria 

dels edificis no són eficients des del punt de vista energètic. Per la qual cosa 

la descarbonització a través del sector immobiliari juga un paper 

fonamental en la transició cap a una economia amb zero emissions de 

carboni. 

 

En aquest sentit, Vinci i Gecina s'alineen totalment amb aquesta temàtica. 

Vinci construeix edificis, grans obres, pàrquings, infraestructures de 

transport, carreteres, autopistes, ferrocarrils i infraestructures d'energia. 

Així mateix, gestiona aparcaments d'automòbils, aeroports i autopistes. 

Normalment, els contractes que signa en les concessions que guanya per 

desenvolupar qualsevol tipus d'infraestructura contenen clàusules de  
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revisió de preus lligades a l'evolució de les infraestructures. Gecina 

gestiona principalment oficines en unes localitzacions “prime” a Paris i  

 

dedica molt esforç a adoptar pràctiques més sostenibles per millorar 

l'eficiència energètica dels edificis com, per exemple, millor orientació, 

il·luminació i aïllament per assegurar el confort tèrmic, amb la qual cosa 

disminueix la despesa energètica en l'edifici sense perdre de vista el 

benestar dels propietaris. Aquestes mesures també són importants des del 

punt de vista financer de la companyia del sector. Les empreses cotitzades 

que inverteixen en actius immobiliaris sostenibles, els ingressos dels quals 

procedeixen fonamentalment dels lloguers d'aquests, tenen la possibilitat 

de cobrar lloguers més alts suportats per costos més baixos d'energia, 

subministraments i manteniment. A més, aconsegueixen taxes més altes 

d'ocupació en millorar factors com la productivitat, la salut i el benestar dels 

arrendataris. Tot això es trasllada a marges operatius i retorns més grans 

de la inversió, menys volatilitat i millors valoracions dels actius per a 

aquelles empreses que aposten per adoptar mesures que minimitzin el seu 

impacte mediambiental. 

 
2. En termes d'infraestructura de comunicacions, invertim en companyies els 

negocis de les quals es focalitzin a oferir l'accés universal i assequible a la 

tecnologia de la informació i a les comunicacions que permeten la 

transmissió de comunicacions a grans distàncies. Sota aquesta premissa 

busquem companyies que desenvolupin projectes d'innovació per facilitar 

la connectivitat, així com el desplegament del 5G per facilitar el 

desenvolupament d'infraestructures de telecomunicacions sostenibles i 

resilients com, per exemple, Cellnex i American Tower. 

 

Ambdues són operadors independents d'infraestructures de 
telecomunicacions. Ofereixen un conjunt de serveis destinats a assegurar 
les condicions per a una transmissió fiable i de qualitat per a la difusió sense 
fil de continguts, ja sigui veu, dades o continguts audiovisuals. A més, estan 
desplegant una xarxa de comunicacions intel·ligents que permet la 
connexió entre objectes i, per tant, el desenvolupament d'un ecosistema 
sòlid per a la internet de les coses (IoT). Per a això, signen contractes de 
llarga durada vinculats a l'IPC amb les empreses de telecomunicacions com 
ara Telefónica i Vodafone a Europa o AT&T i Verizon als Estats Units. A 
més, experimenten una rotació baixa dels inquilins, cosa que fa que el 
negoci sigui molt predictible. Un altre vent de cua a favor és que les torres 
requereixen poca despesa de capital de manteniment, i agregar-hi un inquilí 
addicional requereix molt poques despeses operatives addicionals; en 
general, com més operadors hi hagi en una torre, millors marges. Finalment, 
hi ha costos de canvi elevats, ja que retirar i moure equips de les torres  
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suposa un cost superior al lloguer, i aquest és responsabilitat de les 
empreses de telecomunicacions. 
 

3. Tecnologies ambientalment racionals. Busquem seleccionar companyies 

els productes o els serveis de les quals es focalitzen en l'adopció de noves 

tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals. Per 

aquest motiu, a Caixa Enginyers Gestió apostem per companyies líders en 

aquest camp com, per exemple, Umicore i Vestas. 

En el primer cas, es tracta d'una empresa belga que desenvolupa productes, 
serveis o projectes que donen suport a la prevenció de la contaminació, a 
la minimització de residus o al reciclatge com un mitjà per reduir la 
generació de residus no sostenibles. Com a exemple d’això, el grup és un 
proveïdor líder de materials clau per a bateries recarregables utilitzades en 
automòbils híbrids i elèctrics i dispositius electrònics portàtils. A més, és la 
principal companyia de reciclatge mundial de fluxos de residus complexos 
que contenen metalls preciosos i altres metalls valuosos. En el cas de 
Vestas, es tracta del proveïdor líder mundial d'equips i serveis de generació 
d'energia eòlica amb l'objectiu d'impulsar la transició energètica. La 
companyia dissenya, fabrica i instal·la turbines i dona servei a tot el món. 

 
Aquestes i moltes altres oportunitats ens esperen en un entorn complex, però al 
seu torn ric per a la recerca i detecció de companyies per a la gestió activa amb 
convicció. Addicionalment, a part de totes les bondats descrites anteriorment, 
l’ODS 9 permet descorrelacionar la cartera del CdE ODS Impact ISR perquè el seu 
perfil és més defensiu. Així mateix, les tendències estructurals implicades, com són 
les energies renovables, l'augment de la demanda de serveis en el núvol i 
connectivitat, la urbanització, el canvi climàtic i l'economia circular, haurien de 
continuar assegurant llargs anys de creixement sostenible en el futur, fomentant 
el creixement econòmic mundial alhora que contribuïm a aconseguir les metes de 
l’ODS 9. 
 

 
 

Temàtica Companyia Meta

Umicore

Sika

Vestas

Tendències Seculars i 

subtendències

Infraestructura

Vinci

Inversió en infraestructures més 

verdes

9.1 Desenvolupament infraestructures 

fiables, sostenibles, resilients i de 

qualitat per a donar suport al 

desenvolupament econòmic i benestar 

humà.

Cellnex

Gecina

American 

Tower Augment de la demanda de serveis 

en el núvol i la connectivitat

9.c Augmentar l'accés a la tecnologia de 

la informació i les comunicacions i 

esforçar-se per proporcionar accés 

universal i assequible a internet.

Tecnologies 

ambientalment 

racionals

Urbanització, canvi climàtic i 

economia circular

9.4 Adopció de tecnologies i processos 

industrials nets i ambientalment 

racionals.

Comunicacions
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DISCLAIMER 
 
L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i 
instruments financers, el dia d'emissió d'aquest, i està subjecte a canvis sense previ avís. La informació es 
proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix 
ni es responsabilitza de la seguretat d'aquestes. 
 
És possible que la informació pugui referir-se a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels 
quals hi hagi informació addicional en documentació separada, incloent-hi el document d'informació 
fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre 
una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta 
documentació al seu gerent personal, a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, a www.caixaenginyers.com 
o a www.cnmv.es. 
 
El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap 
producte o instrument financer. L'inversor ha de ser conscient que els valors i instruments financers als 
quals es refereixen poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor 
ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, 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 CRÈDIT, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del 
mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui sofrir l'inversor que formalitzi 
operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. Així mateix, 
l'inversor ha de 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 citant-ne les fonts, excepte amb consentiment previ per escrit de CAIXA 
ENGINYERS GESTIÓ, S.G.I.I.C., S.A.U. All rights reserved. 
 


