
MERCATS I ESTRATÈGIES
> SETEMBRE 2018

Data de publicació: 21 de setembre de 2018. Tots els gràfics són de Mora Gestió d’Actius, SAU; les dades provenen 
de Bloomberg i Factset, excepte quan s’indiqui el contrari. Aquest document té caràcter merament informatiu i no 
constitueix ni es pot interpretar, qualsevol dels resultats indicats. El fet que es pugui facilitar informació respecte de 
la situació, l’evolució, la valoració i d’altres sobre els mercats o els actius en concret no es pot interpretar en cap 
moment com a compromís ni garantia de realització, igual que tampoc no assumeix responsabilitat sobre 

l’evolució d’aquests actius o mercats. Les dades sobre els valors de les inversions, els seus rendiments i altres 
característiques estan basats o es deriven d’informació fidedigna, generalment disponible per al públic, i no 
representen cap compromís, garantia o responsabilitat per part de Mora Banc Grup, SA o de les seves filials Mora 
Gestió d’Actius, SAU i Mora Wealth Management, AG. Morabanc Asset Management es una marca registrada de 
Mora Gestió d’Actius, SAU.



2

editorial

Gràfic 1. El PMI manufacturer Emerging Markets ha retrocedit 1,4 punts

Mercats a la vora d’un atac de nervis

MERCATS I ESTRATÈGIES, setembre 2018

Aquest estiu Airbnb, la plataforma nord-americana de lloguers 

turístics, va llançar un concurs molt interessant, en què es podia 

guanyar una estada d’una nit a la torre de vigilància de la Gran 

Muralla xinesa (més un sopar, un concert de música tradicional i 

una classe de cal·ligrafia). El concurs consistia a redactar un text 

sobre l’abolició de les barreres culturals. Doncs sort que me’n vaig 

assabentar tard, perquè potser m’hauria llançat a escriure! Resulta 

que Airbnb va retirar el concurs una setmana després d’anunciar-ho, 

a causa —segons la mateixa empresa— de les crítiques que havia 

aixecat. Aparentment, el concurs incrementava el risc de la degradació 

de la fortificació xinesa. Hum… el premi s’oferia a quatre viatgers 

més un convidat per guanyador, o sigui, vuit persones en total. Em 

costa considerar-ho com una amenaça per a la Gran Muralla, que 

porta aquí més que dos mil anys amb dotze milions de visitants 

l’any. 

Llavors, cap altre motiu? Doncs sembla que sí: les autoritats 

xineses van informar en un comunicat que no havien donat permís 

a Airbnb per dur a terme aquesta campanya. Automàticament vaig 

pensar que és força lògic que Beijing, en resposta a les tarifes, 

compliqui la vida a les empreses nord-americanes instal·lades al 

país (o a les que volen instal·lar-s’hi). El cas d’Airbnb en seria un 

exemple graciós i inofensiu, però hi ha moltes més companyies 

picant a la porta xinesa; n’hi ha prou amb mirar les grans: les 

tecnològiques (Facebook, Google) o els serveis de pagament 

(Visa, Mastercard), i a part d’aquestes, les que ja són aquí: Apple, 

que munta a la Xina la majoria dels iPhones, o General Motors, 

que fabrica aquí més cotxes que als Estats Units. Què passa si el 

gegant asiàtic comença a posar-los traves?

Per això crec que l’S&P 500, de moment sostingut per una brillant 

temporada de resultats, en cas d’una escalada del conflicte no 

quedarà immune.

Tornant al cas d’Airbnb, una altra opció és que la guerra comercial 

em té obsessionada i que aquesta història no hi tingui res a veure 

(simplement Airbnb es va passar pensant que podia convertir la 

Muralla Xinesa en un hotel). És totalment possible, atès que és la 

disputa comercial que ens està perjudicant l’estratègia per a aquest 

any. Em costa recordar un període semblant en la història financera: 

l’economia en expansió i els mercats a la vora d’un atac de nervis, 

condicionats per un sol tema.

Fins i tot així, els fonamentals ens continuen dient «compra». Ens 

aferrem als actius que han patit excessivament (Europa, emergents, 

crèdit), completant-los amb alguns refugis (or, ien). Continuo 

pensant que la guerra comercial pot finalitzar en un inesperat tractat 

de pau, igual que va passar amb el conflicte amb Corea del Nord. 

Timing? Possiblement, prop de les eleccions midterm (el 6 de 

novembre) és quan els emergents puguin tornar a gràcia dels 

inversors. Perquè des de l’any passat, quan ho van fer tan bé, els 

fonamentals tampoc no han canviat tant —el PMI ha retrocedit de 

52,2 a 50,8, és a dir, 1,4 punts (gràfic 1). En cas contrari (una escalada 

de tensions), haurem de fer-nos una pregunta incòmoda, encara 

que necessària: «Pot la guerra comercial acabar amb el cicle actual?»

Continuo pensant que la guerra comercial pot 
finalitzar en un inesperat tractat de pau, igual que 
va passar amb el conflicte amb Corea del Nord.

Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estrategia

aleksandra.tomala@morabanc.ad
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Gràfic 2. Principals riscs

Gràfic 3. Retorns totals juny*

*Retorns de l’índex MSCI EM i bons emergents expressats en USD

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius.

Anàlisis de riscs
Amb la introducció d’aranzels a 200.000 milions d’USD de merca-

deries xineses, la disputa comercial ha escalat clarament i s’afirma 

com el risc principal per als mercats; les noves tarifes poden restar 

un 0,2-0,5% del PIB xinès, cosa que reflectim en la llista; a la 

vegada, la tensió comercial i la crisi de les monedes argentina i turca 

posen els mercats emergents sota pressió —puja el risc d’una crisi 

en els EM. 

La caiguda de matèries primeres i els últims indicadors de preus 

suggereixen una relaxació de la pressió inflacionista, amb la qual 

cosa els bancs centrals tenen menys pressa per actuar. I finalment, 

les negociacions del brexit estan estancades, cosa que incrementa 

el risc d’una sortida desordenada.

Estratègia: esperant la fi de la tensió comercial

Entorn macro. Si no fos per la guerra comercial, els actius de risc 

estarien positius en l’any; les dades macro confirmen l’expansió 

mundial, els beneficis creixen i la inflació (encara) no molesta. Els 

Estats Units no para de publicar unes dades impressionants; la 

confiança del consumidor de Conference Board està a màxims de 18 

anys i l’ISM manufacturer ha tornat a superar 60 (61,3), posicionant-se 

al màxim des del 2004. Sense canvi de tònica a Europa; els PMI sòlids, 

encara que no eufòrics; la bona notícia és que les dades macro han 

començat a sorprendre positivament, segons l’índex de sorpreses. 

No obstant això, estem veient un alentiment dels PMI de les economies 

emergents, possiblement relacionat amb la caiguda de matèries primeres 

i amb el deteriorament del sentiment provocat per la disputa comercial.

Renda variable. La guerra comercial ha canviat la percepció dels 

mercats, augmentant encara més les valoracions del sector 

tecnològic nord-americà, en detriment de pràcticament tota la 

resta. Creiem que les valoracions dels actius europeus i emergents 

són particularment atractives. Destaquem la brillant temporada 

de resultats als EUA, no obstant això la veiem reflectida en l’últim 

rally de l’S&P.

Renda fixa. Mantenim la nostra postura negativa respecte al deute 

core i positiva respecte al crèdit i el deute emergent, que creiem que 

ofereixen un potencial significatiu una vegada es dissipi la tensió 

comercial. Creiem també que els inversors estan subestimant el risc de 

l’augment de preus —seguim invertits en els bons lligats a la inflació.

EURUSD. A Europa estem observant una millora de dades que 

hauria de traduir-se en la pujada de l’euro; una tendència actualment 

interrompuda pel risk off generalitzat i la fuga al dòlar. Mantenim el 

rang 1,15-1,20.

Commodities. Ens sorprèn la indiferència de l’or als esdeveniments 

geopolítics; creiem que és el refugi més atractiu actualment; 

destaquem el posicionament especulatiu en mínims des del 

2001. Mantenim l’EW en el cru.
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macroeconomia

Un estiu inquiet

Mercats de deute europeus path dependent respecte del BCE

renda fixa

Notícies Esdeveniments

Set mesos després de la correcció, l’S&P 
assoleix nous màxims

24/SEPT/18. Entren en vigor les tarifes 
a 200 bn USD d’exportacions xineses

26/SEPT/18. Reunió del FOMC

07/OCT/18. Eleccions generals al Brasil

18-19/OCT/2018. UE Summit

La lira turca es desploma un 30% 
des de les eleccions

Entren en vigor aranzels per 16.000 
milions d’USD entre els EUA i la Xina

Mèxic i els EUA anuncien un acord 
comercial (pendent d’aprovació pel Congrés)

A. Tomala

M. Soca

Miquel Soca, CEFA
Estratègia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad

Gràfic 6.  Primes de risc

Gràfic 5. . L’índex de sorpreses macro a Europa acaba de posar-se en positiu

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa

Els fonamentals confirmen que l’economia global està en la fase 
d’expansió; cal destacar l’economia nord-americana, amb la desocu-
pació en mínims i la confiança del consumidor en màxims de 18 anys. 
El PIB ha crescut un 4,2% durant el segon trimestre (2,9% y/y esperat 
el 2018). L’economia europea es queda enrere (1,8% y/y esperat el 
2018), però fins i tot així és un nivell de creixement per sobre del 
potencial, i l’índex de sorpreses macro s’ha posat en positiu (gràfic 5). 
Les economies emergents no estan passant pel seu millor moment 
—els temors d’una guerra comercial han provocat la retirada de 
l’inversor estranger i han desestabilitzat els més fràgils d’aquests 
mercats (Turquia, l’Argentina). La incertesa pesa sobre el sentiment 
del consumidor i de l’empresari, i si és duradora, pot perjudicar 
l’economia real. 

No obstant això, de moment no observem un deteriorament significatiu 
en les dades macro i la depreciació de les monedes hauria de 
compensar almenys parcialment un possible alentiment del comerç 
internacional. Tal com s’esperava, els EUA van anunciar aranzels per 
200.000 milions d’USD d’exportacions xineses, fet que suposa un 
cop per al sentiment de l’inversor, i possiblement per al creixement 
global. El conflicte diplomàtic entre Turquia i els EUA, els aranzels a 
cotxes europeus, el brexit sense acord i el pressupost públic italià són 
altres temes que van contribuir a l’estiu inquiet; perquè el mercat es 
torni a centrar en les dades macro sòlides, em temo que almenys 
alguns d’ells s’han d’aclarir.

Els mercats de deute core europeus s’han mantingut forts durant el mes 
d’agost, amb pujades dels preus dels bons com a refugi a les incerteses 
creixents en certs països emergents, la incertesa política a Itàlia i el 
manteniment del biaix dovish de les últimes reunions del Banc Central 
Europeu. Pel que fa a les primes de risc perifèriques, l’espanyola i la 
portuguesa es mantenien relativament estables, mentre que la italiana 
cotitzava la incertesa política i assolia els 290 pb. Els índexs de crèdit 
europeus també van patir el risk off del mes d’agost amb ampliacions. 
Tanmateix, sembla que durant la segona setmana de setembre torna 
l’estabilització dels mercats. En la reunió del 13 de setembre, el BCE 
posava data al final del QE per al desembre.
Als Estats Units, els mercats descompten amb una alta probabilitat dues 
pujades de 25 punts bàsics cadascuna fins al final de l’any. La primera, 
el 26 de setembre, i una segona pujada en l’última reunió de l’any, el 19 
de desembre.
Pel que fa als països emergents, l’agost no ha estat bo per al deute 
emergent en general, no només per la fortalesa del dòlar dels EUA i el 
descompte de dues pujades més de 25 punts bàsics per part de la Fed 
fins al final de l’any, sinó també per diferents motius polítics i econòmics 
en països com Turquia, Rússia, l’Argentina i el Brasil, que han portat a 
una forta ampliació de les seves primes de risc. Actualment s’hi aprecia 
una certa estabilització.

Aleksandra Tomala
Research & Estrategia ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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renda variable

Esperant el rebot i no Godot

Estiu confús

renda variable / anàlisi tècnica

Xavier Torres, CEFA
Estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

Gorka Apodaca, CEFA
Anàlisi Tècnica  ·  gorka.apodaca@morabanc.ad

Gràfic 10. Futur Eurostoxx 50 diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’SP 500 Index davant els seus beneficis

X. Torres

G. Apodaca

Gràfic 11. Futur S&P 500 diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 9. Evolució de l’IBEX 35 davant els seus beneficis

En aquests dos mesos hem tingut més del mateix, és a dir, un 
mercat nord-americà que ha fet nous màxims i, d’altra banda, 
Europa que ha tornat cap a la zona de mínims de l’any. La guerra 
comercial s’ha intensificat una mica més durant aquest període, 
ja que Trump ha continuat destrossant tots els acords comercials 
que hi ha i hi haurà. Tot això, juntament amb els problemes 
d’Itàlia i els seus pressupostos, sense oblidar-nos de la falta 
d’acord sobre el brexit. I si això no fos poc, han tornat els reinci-
dents com Turquia, que s’ha afegit a la festa, i — com no! — 
l’Argentina, que ha tornat a ser notícia amb els seus problemes 
de deute. Si analitzem el comportament dels índexs, veiem que 
Europa ha seguit corregint, amb un Eurostoxx 50 a -4,6%, i un 
dels més afectats ha estat Portugal, amb un PSI 20 a -5,8%. En 
Emergents, el càstig ha estat també semblant, amb un MSCI 
Emerging a -4,6%, i destaca el Brasil, amb un Bovespa a -7%. La 
borsa nord-americana ha pujat, contràriament a la resta del món, 
amb un S&P 500 a +1,4%, quelcom d’impressionant. Sectorialment, 
destaquem quant a baixades Materials (-3,6%) i Energia (-2,9%). 
Pel costat positiu, Tecnologia (+1,4%) i Sanitat (+1,3%).
En aquests moments, els mercats europeus estan descomptant 
una desacceleració de l’economia, malgrat que els indicadors 
econòmics ens diuen el contrari i els beneficis empresarials 
també van en la mateixa direcció. En canvi, als EUA els inversors 
continuen apostant fort en el seu mercat i, en concret, en empreses 
tecnològiques.
Seguim esperant el rebot de la borsa europea, que no Godot.

Durant aquest estiu, la tònica del mercat s’ha continuat accentuant. El 
mercat europeu segueix mostrant símptomes de contínua debilitat i el 
mercat nord-americà marcant nous màxims. Aquesta vegada, el 
detonant de la correcció a Europa ha estat Itàlia, amb els seus 
missatges antieuropeistes per part del govern. Continuem pensant que 
l’Eurostoxx 50 segueix sense rumb en un lateral baixista des de 
començaments d’any, però que hauria de prendre direccionalitat 
abans de la fi de l’any. Veiem els 3.100 punts com un suport clar de 
l’índex, que, en principi, no s’hauria de testar. En qualsevol cas, si 
s’arriba a aquests nivells, pot ser un bon punt d’entrada per a la renda 
variable europea.

Quant als índexs nord-americans, actualitzem el gràfic que hem estat 
seguint els passats mesos. Podem comprovar com l’objectiu en els 
entorns dels 2.900 punts que marquem en l’S&P 500 ja s’han assolit. 
Avui dia, sembla estar construint-se un doble sostre, per la qual cosa 
hem de vigilar amb summa atenció que no comenci una correcció en 
el curt termini i que podria portar l’índex fins als 2.700 punts.

Pel que fa al parell EUR/USD, segueixen funcionant els suports en els 
entorns de l’1,16. Seguim optimistes en aquest i mantenim la tesi de 
veure els 1,20 d’aquí al final de l’any.

MERCATS I ESTRATÈGIES, setembre 2018
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divises

commodities

Els Emergents, en el focus

IMO 2020: Conseqüències per a les matèries primeres

Tomás García-Purriños, CFA, CAIA
FX i Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Tomás García-Purriños, CFA, CAIA
FX i Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Gràfic 14. Consum global de combustible marítim 

Gràfic 12. USD Trade Weighted

T. García-Purriños

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2018 (YTD)

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2018 (YTD)

Una recrudescència del llenguatge en la negociació pel comerç 
internacional, així com l’aprovació de les primeres tarifes a la Xina, es 
van traduir en el mercat de divises en una notable apreciació de l’USD.
Sens dubte, el protagonisme va recaure sobre les divises emergents, 
que van patir com a grup cert efecte contagi. En aquest sentit, veiem 
imprescindible diferenciar entre regions.

D’una banda, tenim economies com Turquia o Sud-àfrica amb 
notables dèficits bessons (en balança comercial i en balança fiscal), 
dependents de fluxos externs de curt termini (a causa que no financen 
el seu dèficit per compte corrent amb inversió estrangera directa), 
amb nivells baixos de reserves de divises i alt deute en divisa estrangera 
(Turquia) o en mans d’estrangers (Sud-àfrica). Altres divises entrarien 
en aquesta categoria, com l’ARS.

D’altra banda, tenim països com Rússia (amb notable superàvit per 
compte corrent), l’Índia (amb baix percentatge de deute en divisa 
estrangera o en mans d’estrangers), Mèxic (baix dèficit fiscal, deute 
raonable) o el Brasil (encara que dèficit per compte corrent, IED 
robusta i notables reserves de divisa).
Lògicament, el risc del primer grup és superior i així hauria de reflectir-ho 
el mercat en el cas d’una recuperació.

Respecte a les majors, va pesar negativament sobre la GBP la 
renovada incertesa respecte a les negociacions del brexit, i, en 
aquest context de repunt de la volatilitat, divises com el JPY o el CHF 
van mostrar en general un bon comportament.

El transport per mar genera el 90% de les emissions contaminants 
globals de SOx (òxid de sulfur). Per això, l’Organització Internacional 
Marítima (IMO) limitarà a partir del gener de 2020 les emissions de 
sulfurs dels vaixells fins al 0,5% des del 3,5% actual. Els vaixells 
suposen al voltant del 8% de la demanda global de cru i s’estima que 
poc més del 25% compleix actualment aquests límits.

Fonamentalment hi ha tres formes que la indústria compleixi aquesta 
nova regulació: utilitzar combustibles que compleixin els límits (el que 
suposarà un increment de la demanda d’un combustible que ja és més 
car); utilitzar LNG (però actualment menys d’un 1% dels vaixells estan 
preparats per fer-ho); instal·lar-hi scrubbers (que netegen les emissions 
dels motors, però tenen un cost estimat superior als 5 mn USD, 
incloent-hi la instal·lació i el manteniment).

L’elecció dependrà, lògicament, dels costos estimats, però cal esperar, 
almenys els primers anys, un increment de la demanda de petrolis de 
baix contingut en sulfurs, que hauria de pesar positivament sobre les 
referències més dolces, com Brent i WTI davant les àcides. Així mateix, 
hauríem de veure certa pressió alcista en els cracs dels destil·lats 
(gasolina i dièsel) davant els d’alt contingut en sulfur.

Per la seva banda, l’increment dels costos del transport hauria d’afectar 
també aquelles primeres matèries en què el transport sigui una part 
important del preu, com per exemple el mineral de ferro.

MERCATS I ESTRATÈGIES, setembre 2018
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fonsJuan Hernando García-Cervigón, CAIA
Fons  ·  juan.hernando@morabanc.ad

Gràfic 16. Evolució fons de fintech davant ETF Tecnologia des del llançament 
(novembre)

Gràfic 17. Evolució fons d’intel·ligència artificial davant ETF Tecnologia 1 any

En edicions anteriors, hem parlat del llançament de fons i ETF 

temàtics per part de les gestores. Una gran part presenta a priori un 

atractiu evident i ve a cobrir una necessitat del mercat. Altres estan 

sota la sospita de, simplement, seguir una moda o ser una idea de 

màrqueting.

Com en qualsevol actiu, hem d’estudiar els biaixos que comporten. 

Entre els llançaments recents i que més interès han generat, hi ha 

varis que estan vinculats a la tecnologia, com la robòtica, la 

digitalització de l’economia o la ciberseguretat, entre d’altres. Tenint 

en compte els excel·lents resultats que ha tingut el sector, es 

produeix un efecte crida entre els inversors.

La fintech i la intel·ligència artificial són dos dels nouvinguts. 

En el cas de la fintech, es tracta d’aprofitar l’evolució que es va 

donant en la banca tradicional cap a un model més digitalitzat. Si 

estudiem la cartera amb una perspectiva de sectors tradicional, 

s’observa que realment un fons de fintech pot tenir més del 60% 

en tecnologia, mentre que en el sector financer la presència és 

gairebé anecdòtica. Es troben companyies de mitjans de pagament, 

gestió del patrimoni, finances personals o big data, és a dir, hi ha un 

ampli camp d’elecció, però pot donar-se la correlació amb el sector 

tecnològic.

Pel que fa a la intel·ligència artificial (IA), és un altre dels grans 

temes del futur. Hi ha fons gestionats a través de models que es 

perfeccionen a través d’autoaprenentatge, però això seria motiu 

d’una altra columna. Per ara, se centren en les companyies que 

estan desenvolupant i implementant la IA en la seva activitat. La 

previsió és que comprengui gran part de l’economia del futur, però 

ara mateix els fons que hi inverteixen prop del 80% són empreses 

tecnològiques.

En general, per als temàtics, no només en aquests dos exemples, 

cal analitzar si la idea és bona, però també si és el moment 

adequat i quins són les exposicions i valoracions de les carteres en 

què invertim. Una gran idea pot convertir-se en una mala experièn-

cia d’inversor, segons el moment d’entrada.

MERCATS I ESTRATÈGIES, 

Continua l’interès pels temàtics
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connexió Mora Wealth

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com

Amb el desenllaç de la guerra comercial encara en l’aire, l’únic 
resultat segur és que tots som experts en comerç a hores d’ara. Per 
tant, us estalviaré un article més estudiós sobre el tema, i en comptes 
d’això elaboraré les motivacions estratègiques de Trump i per què està 
jugant una mà guanyadora.

La doctrina d’«Amèrica primer», interpretada d’una manera literal, 
comporta el fet de millorar la posició competitiva del país, a costa 
d’arriscar alienar països aliats. En aquest sentit, l’amenaça d’aranzels 
correspon a una descarada tècnica de negociació que fa ús d’una 
posició de fortalesa, i que sembla directament agafada del best seller 
de Trump The Art of the Deal.

Atès que els EUA són l’importador més gran del món, és comprensible 
que cerquin concessions en els acords comercials bilaterals mentre 
intenten derogar els multilaterals, ja que és molt més fàcil torçar el 
braç d’un veí petit que coaccionar tota l’OMC. Això explica la retirada 
de l’acord comercial de l’Associació Transpacífica, les amenaces de 
retirar-se del NAFTA i el permanent boicot a l’OMC.

L’impacte econòmic d’aquestes polítiques proteccionistes és poc 
probable que sigui dramàtic per als EUA. En primer lloc, perquè les 
barreres comercials ja són omnipresents, i ningú no pot afirmar amb 
certesa si la seva realineació allunyarà més l’economia nord-americana 
de l’òptim teòric del lliure comerç. Però fins i tot si aquest últim fos el 
cas, l’impacte seria marginal, sempre que els nous aranzels siguin 
raonables i el comerç no s’aturi.

Però rere l’objectiu legítim d’aconseguir millors termes d’intercanvi, 
s’amaga una interpretació més fosca de la política d’«Amèrica primer»: 
assegurar-se que els Estats Units sempre siguin el primer. L’ansietat 
nord-americana per perdre el seu paper hegemònic no és nova i 
ajuda a explicar disputes comercials prèvies. 

En els anys 80, el temor que el Japó superés els EUA va desencadenar 
una onada de mesures proteccionistes dirigides específicament contra 
el país. I el que és més important, els Estats Units van obligar el Japó 
a abandonar el règim de tipus de canvi fix, cosa que va portar a una 
forta apreciació del ien i, en darrera instància, a la «dècada perduda».

Amb Rússia empetitida econòmicament i el grandiós projecte europeu 
naufragat, la clara amenaça ara és la Xina. Tanmateix, la magnitud 
del desafiament aquesta vegada és molt més gran. Com a base de 
comparació, en els anys 80 l’economia japonesa era el 37% de la dels 
Estats Units, mentre que la seva població era només la meitat. Avui, el 
PIB de la Xina és el 60% del dels EUA i la seva població és 4,3 vegades 
més gran.

El ràpid ascens de la Xina com una superpotència incomoda molts als 
Estats Units, que ara lamenten haver deixat que la Xina s’uneixi a 
l’OMC, però el geni està fora de la llàntia i la situació no es pot revertir 
fàcilment. D’aquí la temptació d’una nova versió de les guerres de 
l’opi, que van relegar la Xina a un rol secundari per més d’un segle; 
però aquesta vegada és una guerra de naturalesa econòmica, ja que 
l’estabilitat política del país depèn crucialment de mantenir el ritme del 
progrés econòmic.

Al seu dia, els EUA no van dubtar a posar el Japó en ruta de col·lisió 
econòmica, però llavors l’economia estava menys globalitzada i el 
Japó es va emportar la pitjor part. Avui dia, tanmateix, una recessió a 
la Xina se sentiria fortament a tot arreu. Aquest és el gran gambit 
geopolític que està jugant el president Trump, forçar la Xina a claudicar 
i assegurar-se un benefici polític inqüestionable, o arriscar-se a una 
severa recessió per mantenir un avantatge estratègic a llarg termini.

Guerra comercial o tercera guerra de l’opi?
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Equity Fixed Income

18/09/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/09/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.172 1,6% 3,3% Treasury 2y USD 2,80% 20,2 92,4
MSCI Emerging Markets 1.020 -0,3% -12,0% Treasury 5y USD 2,94% 21,4 74,9
S&P 500 2.904 2,1% 8,9% Treasury 10y USD 3,06% 21,3 66,8
Nikkei 225 23.421 6,3% 4,0% Bund 2y EUR -0,52% 12,5 10,2
EuroStoxx 50 3.358 -0,1% -3,9% Bund 5y EUR -0,10% 17,4 10,7
FTSE 100 7.300 -3,0% -4,6% Bund 10y EUR 0,48% 18,2 623,4
DAX 12.158 0,1% -5,4% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.448 0,7% -5,6% ITRAX EUROPE 5Y 59,7 -10,7 15,1
CAC 40 5.364 0,9% 1,5% ITRAX EUROPE 10Y 105,6 -9,7 22,3
FTSE MIB 21.228 4,2% -2,6% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 67,9 -18,1 24,0
PSI 20 5.361 -1,6% -0,3% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y#N/A N/A -32,2 39,8
Athex 687 -2,9% -14,1% CDX USA 5Y 56,4 -5,3 6,9
Hang Seng 30.309 0,7% -8,4% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 78.314 3,6% 3,1% Spain / Germany 10y 102,4 -10,4 -959,9
RTS Index 16.039 7,0% 17,4% France / Germany 10y 30,8 -4,7 -452,7
SECTORS Italy / Germany 10y 230,8 -44,8 7.813,6
Consumer Discretionary 259,7 2,6% 8,4% Ireland / Germany 10y -3,3 -5,4 -200,7
Consumer Staples 225,9 -0,7% -5,0% Portugal / Germany 10y 137,5 -14,5 -628,5
Energy 229,9 2,8% 2,9% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 120,8 0,4% -5,1% Germany Breakeven 10Y 1,30% 3,0 0,0
Industry 264,5 3,4% 1,1% US Breakeven 10Y 2,14% 5,5 16,0
Materials 262,5 1,5% -6,4% UK Breakeven 10Y 3,06% 2,3 3,0
Health Care 250,4 2,3% 10,0% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 255,1 1,9% 15,6% BarCap US Corp HY 315,0 -26,0 -28,0
Telecommunication 67,2 0,7% -5,5% JPM EM Sovereign spread 383,0 -7,2 72,0
Utilities 128,3 -0,1% 0,9% CS EM Corp Spread vs. BMK 269,2 -5,2 59,0
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CHANGE     
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CHANGE     
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LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,5 2,9% -21,3% BBVA 70,8 -33,5 29,2
Inditex 26,2 -4,7% -9,6% Iberdrola 72,1 n.a. 16,9
Repsol 17,0 4,9% 15,3% Repsol 76,1 n.a. 11,3
Santander 4,4 3,1% -18,3% Santander 56,0 -13,9 23,2
Telefónica 6,7 -8,4% -17,6% Telefónica 87,3 -7,5 12,5
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 109,1 -0,7% -6,0% Siemens 23,9 -5,0 2,2
Total 54,0 3,1% 17,4% Total 33,8 n.a. 2,0
Sanofi 74,9 2,5% 4,6% Sanofi 30,6 n.a. -1,3
SAP 103,2 0,2% 9,3% BASF 29,0 -4,6 2,9
Anheuser-Busch InBev 77,5 -11,6% -17,4% Anheuser-Busch InBev 73,3 n.a. 23,9
Daimler 55,8 2,5% -20,5% Daimler 74,8 -13,3 34,6
BNP Paribas 51,9 3,9% -14,9% BNP Paribas 39,3 -6,6 16,1
LVMH 288,1 -2,2% 18,3% LVMH 295,3 n.a. -5,3
Deutsche Telekom 13,9 -1,4% -2,6% Deutsche Telekom 39,7 -7,6 6,3
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 218,2 0,3% 29,0% Apple 96,1 -0,8 -2,8
Microsoft 113,2 3,9% 30,7% Microsoft 97,9 -0,8 -3,8
Johnson & Johnson 140,5 4,4% 0,5% Johnson & Johnson 14,7 -2,2 2,2
Amazon 1.941,1 1,8% 63,9% Chevron 96,6 -0,7 n.a.
JPMorgan Chase 114,3 2,1% 9,5% JPMorgan Chase 37,7 -6,0 -0,6
General Electric 12,7 4,5% -26,3% General Electric 96,9 -0,6 -3,1
AT&T 33,7 1,2% -14,0% AT&T 79,7 -7,9 13,4
Pfizer 43,5 2,9% 19,5% Pfizer 22,9 -5,3 5,0

FX Commodities

18/09/2018 LAST      PRICE
CHANGE     
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CHANGE     

YTD 18/09/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1667 1,8% -2,6% Gold (USD/oz) 1.198,4 1,2% -7,6%
EURCHF 1,1254 -0,7% -3,4% Copper (USD/t) 6.086,0 2,7% -16,0%
USDJPY 112,36 1,9% -0,4% Crude Brent (USD/bbl) 79,0 9,9% 23,7%
GBPEUR 1,1269 1,0% 0,0% Corn (USD/bushel) 343,3 -5,6% -1,9%
AUDJPY 81,12 -1,0% -7,3% GSCI Commodity Index 467,8 3,6% 5,7%
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