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editorial

Una vegada més aquest any, les enquestes anticipades no han 
servit per entreveure un esdeveniment polític. I com és lògic, el 
món inversor gira la cara cap als economistes perquè siguem 
capaços de predir les implicacions d’aquest nou canvi en l’ordre 
mundial.

Què és el que hem patit com a primera reacció després de la victòria 
republicana als EUA? Tipus d’interès a escala mundial a l’alça, 
borses en mercats desenvolupats en grans línies que aguanten el 
tipus, apreciació del dòlar i actius en mercats emergents a la baixa.

Què és el que hem d’esperar per al futur? Que el mercat tingui 
raó en quant a les expectatives d’acceleració generades pel canvi. 
Perquè, altrament, estarem cavant la tomba del creixement.

Com se sol dir en l’àmbit financer, el mercat sempre té la raó.  
I aquest diu que els tipus han de pujar. Tal com raonem des de fa 
molts mesos, el clar distorsionador de la situació actual és el baix 
nivell del preu dels diners. En la mesura que aquest es normalitzi, 
tornaríem a veure una nova etapa expansiva.

Però aquí s’obre el debat sobre si és abans l’ou o la gallina. Si el 
mercat es llança a l’optimisme dels cants de sirena que la «política 
expansiva» del Sr. Trump implica i realment no es materialitzen, 
què passarà? Segurament, els costos financers més elevats a què 
ens encaminem a curt termini portaran a accentuar els baixos 
preus amb baix creixement per al futur.

A MoraBanc destaquem que el creixement mundial estava com 
aquell superheroi perseguit pels «dolents», sortejant obstacles 
brillantment i pendent d’un últim impuls. L’economia global s’està 
accelerant en els últims mesos. Les pors sobre un daltabaix a la 
Xina són menors i el creixement és estable. Acabem de travessar 
un període de publicació de resultats certament prometedor sobre 
la possibilitat de trobar-nos en una vall en beneficis empresarials. 
Les pors davant la possibilitat que Theresa May pugui accelerar un 
hard Brexit han minorat per la decisió del Tribunal Suprem. Per 
ara, les condicions monetàries són laxes, a causa del fet que el 
BCE, el BoJ i el BOE continuen incrementant el seu balanç.

Dit això, estem en posició de dir que a curt termini l’economia 
pot aguantar aquestes noves pressions. I que això hauria de ser 
favorable per a tot actiu vinculat a l’economia real. Una altra raó 
de pes és el nivell de desinversió en què es troba la comunitat 
inversora en general. A escala mundial i durant tot aquest any, no 
hem vist res més que no sigui la compra de fons de renda fixa i la 
sortida de renda variable. La rotació d’aquesta posició haurà de ser 
aquest nou impuls.

Un dels actius més fair com a indicador sobre el futur són les 
divises. La tendència de les principals i la correlació amb la Borsa 
ens obren més optimisme per a les darreres. El que també pensem 
és que el futur no estarà lliure de sobresalts, com els múltiples 
esdeveniments polítics a què ens enfrontarem a Europa el 2017.

Gràfic 1. Índex Leading ISM Manufacturer EUA i Tipus EUA a 10 anys

Anticipant els fets
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Estem en posició de dir que a curt termini 
l’economia pot aguantar aquestes noves 
pressions.

David Azcona, CFA
CEO & CIO MoraBanc Asset Management
david.azcona@morabanc.ad
T (376) 88 41 66
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Mapa de riscs
Igual que al juliol vam treure del mapa el risc del Brexit, aquesta 
vegada en traiem el risc electoral als EUA. Fins ara, Donald Trump 
no havia estat el candidat favorit dels mercats, però en desaparèixer 
la incertesa sobre la direcció de la política americana i pràcticament 
esgotar-se l’agenda de riscs per aquest any, observem un 
alleugeriment en les borses i més potencial de pujades en el quart 
trimestre. Com a conseqüència de la victòria de Trump, reduïm el risc 
d’un alentiment als EUA: l’increment de la despesa fiscal i una rebaixa 
d’impostos, promesos pel president electe, suposaran una empenta 
per a l’economia americana.

Estratègia: després de la victòria de Trump
Entorn macro. Seguim pensant que la Fed ha de pujar els tipus al 
desembre, ateses les dades macro prometedores: el creixement del 
PIB a 2,9% q/q, els ISM per sobre de 50, la creació de llocs de treball a 
nivells acceptables (per sobre de 150 mil) i, sobretot, un cert augment 
de la pressió inflacionista que estem observant en els salaris. La vic-
tòria de Trump implica més estímul fiscal, fet que suposa un argument 
més perquè actuï Janet Yellen.

Mentrestant, els fonamentals de l’Antic Continent semblen estar mi-
llorant, sobretot amb el PMI manufacturer a 53,5, màxims des de 2014. 
També destaquem la taxa d’atur, que està retrocedint gradualment, 
ja a un 10,0%. A la Xina, els PMI ja superen un 51, i també estan re-
botant els indicadors al Brasil, el que ens fa pensar que ha passat el 
pitjor per a les economies emergents.

Renda variable. Segons el seu programa, Donald Trump afavorirà els 
sectors cíclics (bancs, energia, infraestructura, defensa), el que hauria 
de donar una empenta a les borses. La probabilitat d’un augment 
de tipus al desembre continua essent molt alta —un 90%— amb 
la qual cosa aquesta vegada no serà una sorpresa per als inversors. 
Els principals riscs per aquest any s’han complert (Brexit i Trump), 
de manera que no queden obstacles perquè els índexs ho facin bé 
durant el quart trimestre. Pugem la renda variable a strong OW i 
tornem a comprar l’S&P, que després de les eleccions se situa per sota 
dels nivells de quan vam recollir beneficis (setembre).

Renda fixa. Anticipant una pujada de TIR en la part llarga de la corba, 
ens protegim sobreponderant crèdit i inflació. Mantenim l’exposició a 
perifèria i durades curtes.

EURUSD. Mantenim el rang per a l’EURUSD a 1,05-1,10, davant una 
pujada de tipus als EUA inevitable els propers mesos.

Commodities. Mantenim l’exposició al petroli, a l’espera d’un acord 
de l’OPEP sobre una retallada de la producció. Seguim negatius en 
l’or com a conseqüència del nostre posicionament més bullish en 
els actius de risc.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals octubre 2016*

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

Gràfic 2. Mapa de riscs

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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*Retorns de l’índex MSCI EM i bons emergents expressats en USD
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macroeconomia

El poble ha parlat! I ha estat clar i contundent…

Eleccions i volatilitat en els mercats de deute

renda fixa

Noticias Eventos

La Xina adverteix de les repercussions 
negatives d’iniciar una guerra comercial 
amb els EUA

13-14/DESEMBRE/16. Última reunió de 
2016 de FOMC (Fed) sobre els tipus 
EUA
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November 16th, 2016 2 Years 3 Years 5 Years 7 Years 10 Years 15 Years 30 Years
Switzerland -1,16% -0,96% -0,70% -0,46% -0,17% 0,07% 0,32%

Japan -0,11% -0,09% -0,06% -0,04% 0,01% 0,16% 0,57%

Germany -0,63% -0,59% -0,32% -0,13% 0,33% 0,52% 0,96%

Austria -0,58% -0,47% -0,19% 0,08% 0,59% 0,96% 1,33%

Denmark -0,61% -0,18% 0,41% 0,94%

Sweden -0,69% -0,13% 0,07% 0,52%

Netherlands -0,66% -0,58% -0,20% -0,01% 0,48% 0,74% 1,04%

Finland -0,61% -0,54% -0,27% 0,03% 0,51% 0,86% 1,04%

Belgium -0,61% -0,44% -0,18% 0,07% 0,69% 1,08% 1,61%

France -0,60% -0,49% -0,13% 0,17% 0,76% 1,06% 1,54%

Ireland -0,39% -0,28% 0,26% 0,95% 1,29% 1,84%

Italy 0,06% 0,29% 0,90% 1,42% 2,04% 2,31% 3,08%

Spain -0,13% 0,04% 0,45% 0,94% 1,52% 1,88% 2,69%

Canada 0,66% 0,72% 0,94% 1,18% 1,53% 2,16%

Norway 0,74% 1,13% 1,35% 1,58%

United Kingdom 0,21% 0,33% 0,66% 1,00% 1,42% 1,77% 2,05%

United States 1,00% 1,29% 1,70% 2,05% 2,26% 2,98%

Singapore 1,05% 1,65% 2,27% 2,63% 2,71%

Australia 1,74% 1,81% 2,13% 2,42% 2,64% 3,06% 3,62%

Sovereign Yields

Notícies Esdeveniments

Sorprenent victòria als EUA, amb els 
republicans controlant la Presidència, 
el Congrés i el Senat

23/NOVEMBRE/16. Es publiquen les 
minutes de l’última reunió de la FED/
FOMC

Mariano Rajoy torna al poder després 
de la derrota socialista a Espanya

24-30/NOVEMBRE/16. Revisions del PIB 
3Q16 de les principals economies: EUA, 
GER, FRA, UK, CA

L’agregat dels bons amb rendiment 
negatiu s’enfonsa un -14% en l’última 
setmana ($-1,4Trn)

3/DESEMBRE/16. Referèndum a Itàlia. 
Repetició de les eleccions austríaques

Certament, estem patint un 2016 extremadament atípic, en especial en 
l’àmbit polític. El magnat Donald Trump aconsegueix la presidència 
nord-americana amb un resultat d’èxit, en un context de participació 
electoral històrica i extrema per part dels votants (de 146 milions 
d’inscrits, van votar-ne 128: un 88%!). Així mateix, en més de 150 anys 
d’història per part del partit republicà, mai no s’havia aconseguit una 
majoria tan clara en tots els àmbits: Presidència, Congrés i Senat sota 
el seu control.

Pel que fa al moviment sorprenent dels mercats, catalogat com Trump 
Reflation Trade, almenys jo seré caut i pacient. Hi ha múltiples 
tendències i factors que pressionen deflacionistament a escala global, i 
d’una manera estructural (a llarg termini). Entre d’altres, la demografia, 
les noves tecnologies, les barreres sobre el comerç internacional… sobre 
les quals la nova presidència nord-americana tindria, a priori, poc o cap 
control significatiu, per ara.

Macroeconòmicament parlant, les dades continuen dibuixant un camí 
positiu i a l’alça. Lent? Sí! Però millorant. Els indicadors de sorpresa 
econòmica estan entrant en territori positiu a escala global, i tant els 
EUA com la Xina es troben ja molt a prop, també. En qualsevol cas, per 
bé que ara estic més còmode dient «les dades són esperançadores», 
no sobra dir que la cautela no és mala consellera per a un inversor a 
llarg termini.

R. Giménez

L’inici del quart trimestre s’està caracteritzant per l’elevada volatilitat en 
els diferents mercats de deute europeus i americans. Els rumors sobre 
un possible inici del tapering en el programa de compres del BCE, el 
vaivé en les expectatives d’una pujada de 25 pb del tipus d’interès de 
referència per part de la Fed en la reunió del proper 14 de desembre 
i, sobretot, la tensió de la setmana electoral als Estats Units amb la 
«sorpresa» de la indiscutible victòria de Donald J. Trump han donat 
màniga ampla als mercats per moure’s al ritme dels rumors. Com a 
conseqüència d’això, veiem com repunten les volatilitats del deute, 
el crèdit, les divises i la renda variable. Mentre a Europa sonin a la 
llunyania els tambors de tapering i als Estats Units es desconeguin en 
detall les claus del pla econòmic del nou president, la incertesa seguirà 
cotitzant a l’alça.

Aquesta incertesa ha liderat el moviment a l’alça dels trams llargs de 
les corbes de tipus europees i americana. El tipus a deu anys alemany 
se situa molt a prop del 0,40%, i l’americà, en el 2,30%, un nivell no vist 
des de la fi de desembre de l’any passat. Els índexs de crèdit europeu 
també han patit un cert repunt, amb un valor de l’ITRAXX Xover de 350 
pb i de l’ITRAXX Europe de 80 pb. Pel que fa al deute emergent, el 
llatinoamericà ha estat dels actius més perjudicats fins avui pel resultat 
de les eleccions americanes. L’índex EMBI Global ha repuntat més de 
50 pb fins als 405 pb.

M. Soca

Rubén Giménez
Anàlisi Macroeconòmica ·  ruben.gimenez@morabanc.ad

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

Gràfic 6. Idees 2016

Gràfic 5. Postxoc de bons: els nivells de tipus segueixen deprimits,  
              malgrat tot

Gràfic 7. Riscs deflacionistes a Europa
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renda variable

Preparats per al rally de Nadal?

Netejant el mercat

renda variable / anàlisis tècnica

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

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

Gràfic 10. Futur Eurostoxx diari

Gràfic 8. Evolució de l’SP500 Index davant els seus beneficis
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Com ja comentava el mes anterior, la clau del performance del 
mercat podia estar en mans de la banca. Doncs sembla que les 
borses ens han escoltat i així ha estat, en concret, arran de la 
positivització de la corba de tipus d’interès i gràcies a l’efecte Trump. 
Ara només ens faltaria una millora en les estimacions de beneficis en 
els bancs. De fet, han començat les revisions en l’índex de mitjanes 
empreses espanyoles MSCI Spain Mid Cap Index (gràfic 2). La major 
part vénen de dos sectors: materials i industrials. De manera que, 
si segueixen millorant les estimacions, la borsa seguirà amb un 
to positiu. D’altra banda, vist que les pitjors previsions per a la 
borsa espanyola no s’han complert, sinó més aviat al contrari, seria 
raonable pensar que com a mínim el mercat tornarà als nivells de 
tancament de 2015. El que sí estem veient és que el mercat ha virat 
cap a empreses més cícliques, amb valoracions molt més atractives, 
en detriment de les defensives, que casualment estan cotitzant, al 
meu parer, a uns múltiples massa exigents.

Així doncs, ja ens podem preparar per pujar-nos al rally de Nadal… 
Almenys, fins al Dia d’Acció de Gràcies.

X. Torres

Aquest últim mes hem assistit atònits a l’elecció del 45è president 
dels Estats Units. Novament, les previsions d’analistes en les 
enquestes van ser errònies així com les prediccions sobre el 
moviment posterior dels índexs. Amb l’elecció de Trump s’esperaven 
caigudes generalitzades en els mercats pròximes al 10%, tanmateix, 
els índexs de referència van mantenir el tipus. Això sí, fent saltar pels 
aires els stop loss de la majoria dels traders, una neteja de llibre en 
els mercats. Cal destacar que aquests moviments tan bruscos solen 
produir-se abans de tornar a agafar una tendència definida. Durant 
els propers mesos veiem més probabilitats de pujades en els índexs 
que de retrocessos. Això sí, sempre hem de marcar-nos un stop, que 
en el cas del futur de l’Stoxx 50 seria el mínim viscut el dia de les 
eleccions americanes: 2.874 punts. En quant a l’Ibex 35, veiem que 
encara es troba una mica feble. La mitjana de 200 ha donat suport 
a l’índex espanyol i esperem veure un rebot des d’aquí per tornar 
a cercar la part alta del canal alcista que hem dibuixat. Pel que fa 
a l’SP 500, s’aproxima novament als màxims històrics i, en cas de 
confirmar-se el trencament d’aquests, el possible objectiu serien els 
2.380 punts.

G. Apodaca

Gràfic 11. Futur Ibex diari

Gràfic 9. Evolució de l’MSCI Spain Mid Cap Index davant els seus beneficis
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divises

Trump Reflation Trade

Pendents de la reunió de l’OPEP

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

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

Gràfic 14. Excés d’oferta i preu Brent (USD per barril)

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2016 (YTD)

Gràfic 12. US Trade Weighted Dollar

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2016 (YTD)
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Per reflació es pot entendre un augment de la despesa pública o una 
reducció d’impostos, acompanyats d’una política monetària flexible 
que té com a conseqüència un increment de la inflació. La victòria de 
Trump en les eleccions ha provocat una rotació d’actius i sectors en els 
mercats, coneguda ja com The Trump Reflation Trade, per cobrir-se 
d’aquest fenomen.

Les divises no només no han estat indiferents a aquesta rotació, sinó 
que han protagonitzat una part rellevant del moviment. Així, com en 
altres actius, l’FX reflation trade s’ha traduït en una cerca de cobertura 
davant l’increment de tipus d’interès que provocaria un increment del 
dèficit i una inflació més alta.

Començant per l’USD, ponderat per socis comercials, ha trencat els 
màxims de l’any i ja està en nivells no vistos des de 2003, accelerant, a 
més, el moviment pel tancament de posicions de carry trade. Per tant, 
l’apreciació del bitllet verd ha estat especialment notable davant les 
divises emergents. Davant l’EUR, se situa en la part central del nostre 
rang de cara a la fi de 2016 (1,05-1,10).

Dins les divises emergents, destaca el descens del renminbi i el pes 
mexicà, que s’han mogut al compàs de la política nord-americana.

Pel que fa al JPY, també s’ha depreciat. El ien és una divisa considerada 
com a refugi, amb interès negatiu o molt baix. Amb un repunt dels 
tipus d’interès, disminueix l’incentiu per comprar la divisa nipona.

T. García-Purriños

La fortalesa de l’USD va pesar negativament sobre les commodities. 
Si ens centrem en el petroli, al qual dedicarem tot aquesta anàlisi, 
s’afegeix estacionalitat i reversió a la mitjana de 200 sessions.

Així mateix, hi ha incertesa respecte a la política energètica als EUA 
després de l’elecció de Trump, especialment sobre l’eliminació de 
traves a les exportacions de cru, el nou mix d’energia i les sancions a 
l’Iran. D’altra banda, la conseqüència indirecta d’altres polítiques (p. 
ex., inversió en infraestructura) seria un increment de la demanda de 
petroli.

Aquest increment inesperat de demanda tindria lloc si els països de 
l’OPEP produïssin en màxims i els països no OPEP reduïssin el CAPEX 
a nivells per sota dels necessaris per mantenir la producció actual.

Amb tot, sembla que el mercat està més preocupat per la reunió de 
l’OPEP que pels fonamentals. En aquest sentit, ens situem fora de 
consens i esperem que l’organització arribi a un acord. Justifiquem 
l’anterior en tres idees: des d’un punt de vista geopolític, el discurs 
és més suau davant el govern rus i els seus aliats en l’OPEP. D’altra 
banda, la notable diferència entre les dades oficials de producció i les 
fonts secundàries convida a pensar que alguns països tracten de portar 
a la reunió xifres en el rang més alt. Finalment, l’OPEP necessita donar 
un cop sobre la taula per demostrar que continua essent rellevant.

En aquest context, mantenim l’objectiu en 55 USD (Brent) amb stop 
en 43 USD.

T. García-Purriños
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El fet que els ciutadans del Regne Unit i els Estats Units, dos paï-
sos que han estat a l’avantguarda del liberalisme —intel·lectual-
ment i políticament parlant— s’hagin rebel·lat contra l’statu quo 
és una indicació de com està d’esgotat el règim actual. Tampoc no 
és una coincidència que els pioners que primer van gaudir dels 
beneficis de la globalització siguin els qui hagin arribat abans al 
final del camí.

Què implica això per a l’ordre mundial? És probable que els in-
teressos domèstics s’imposin als esforços de coordinació suprana-
cional en els anys venidors. No veurem la Fed preocupant-se per 
l’economia global, el Tresor dels EUA anant al rescat de països 
estrangers, o finançant l’FMI o el Banc Mundial.

Revoltar-se contra l’ordre mundial en solitari no és gaire intel·li-
gent, però, una vegada que l’Hegemon comenci a retirar-se, altres 
països començaran a seguir el seu exemple. Les properes esquer-
des probablement es produiran dins la UE, que està començant a 
assemblar-se a un vestigi d’una època passada. Tard o d’hora un 
altre país central se n’anirà, i és només qüestió de temps fins que 
s’acordi una estratègia comuna de sortida. El risc polític va, per 
tant, en augment. I amb el referèndum a Itàlia i les eleccions els 
propers mesos a Àustria, França, Holanda i Alemanya, apostar per 
una reversió a la normalitat és una estratègia arriscada.

Què significarà això per a les inversions? Probablement, el final 
del gran període de moderació, la inflació en augment a causa 
de la reintroducció de les barreres comercials i la promoció de la 
indústria local, juntament amb majors dèficits fiscals per finançar 
la transició cap al nou model econòmic. També és probable que 
presenciem una altra metamorfosi del règim canviari, posant fi a 
l’era de les monedes flotants que va reemplaçar el sistema de 
Bretton Woods. Aquesta pot ser l’àrea a què es dedicaran els ma-
jors esforços de coordinació internacional, i com a resultat, l’or 
probablement recuperarà el seu atractiu com a moneda alterna-
tiva i de mercat.

A llarg termini, tots aquests canvis estructurals es traduiran en ti-
pus d’interès més alts i en un menor rendiment del capital, ja que 
els costos de mà d’obra i de finançament augmentaran, mentre 
que el creixement econòmic mundial, en termes reals, disminuirà. 
Això serà perjudicial per a les accions, el crèdit i els bons de llarga 
durada, i també serà una mala notícia per als països emergents, 
que han estat un dels majors beneficiaris de la globalització.

A curt termini, al contrari, l’estímul fiscal de Trump via retallades 
impositives i inversions en infraestructura allunyarà la probabilitat 
d’una recessió als Estats Units en els propers anys, el que donarà 
suport al crèdit i les accions, almenys fins que comencin a repun-
tar els costos financers. Probablement els guanyadors seran les 
indústries nacionals en sectors estratègics, com energia, finances, 
serveis públics, defensa i construcció.

En conclusió, cal ser conscients que estem vivint en una fase de 
reestructuració i, igual que ocorre en una empresa, hi haurà un 
cost associat.

connexió Mora Wealth

Ja és oficial: estem vivint un canvi de règim!

Fernando de Frutos, PhD, CFA
Chief Investment Officer -  
Mora Wealth Management
fernando.defrutos@morawealth.com

MERCATS I ESTRATÈGIES, novembre2016



dades de mercat

7

Equity Fixed Income

17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.698 0,6% 2,1% Treasury 2y USD 1,02% 20,3 -3,0
MSCI Emerging Markets 847,2 -5,3% 6,7% Treasury 5y USD 1,68% 42,5 -8,1
S&P 500 2.182 2,6% 6,8% Treasury 10y USD 2,24% 47,6 -2,7
Nikkei 225 17.863 5,7% -6,2% Bund 2y EUR -0,64% 1,8 -29,4
EuroStoxx 50 3.041 1,1% -6,9% Bund 5y EUR -0,35% 14,1 -30,2
FTSE 100 6.795 -2,2% 8,9% Bund 10y EUR 0,27% 21,9 -35,5
DAX 10.685 1,7% -0,5% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.710 -0,4% -8,7% ITRAX EUROPE 5Y 79,5 6,1 2,2
CAC 40 4.525 1,7% -2,4% ITRAX EUROPE 10Y 117,6 7,5 3,8
FTSE MIB 16.536 -0,6% -22,8% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 105,4 6,1 28,6
PSI 20 4.415 -4,0% -16,9% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 240,9 10,0 87,6
Athex 601 2,6% -4,8% CDX USA 5Y 75,1 -0,8 -13,3
Hang Seng 22.262,9 -3,4% 1,6% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 60.815 -3,0% 40,3% Spain / Germany 10y 131,5 25,9 17,7
Micex 2.043 4,4% 16,0% France / Germany 10y 46,5 18,1 10,7
SECTORS Italy / Germany 10y 181,8 47,3 85,3
Consumer Discretionary 191,1 0,7% -1,3% Ireland / Germany 10y 50,1 19,9 -1,6
Consumer Staples 202,5 -5,2% -2,8% Portugal / Germany 10y 346,8 26,9 157,9
Energy 203,8 -0,1% 14,2% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 100,9 8,7% 3,9% Germany Breakeven 10Y 1,06% 4,0 4,0
Industry 208,3 2,2% 8,6% US Breakeven 10Y 1,91% 21,2 33,3
Materials 215,5 2,7% 16,7% UK Breakeven 10Y 3,02% 9,8 66,5
Health Care 194,3 -0,9% -7,6% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 158,3 -0,4% 8,1% BarCap US Corp HY 483,0 18,0 -177,0
Telecommunication 64,6 -5,9% -4,9% JPM EM Sovereign spread 387,5 30,1 -58,1
Utilities 109,4 -5,1% -2,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 297,2 1,5 -114,2

17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,0 4,9% -10,9% BBVA 141,8 13,6 12,5
Inditex 31,5 -1,4% -0,3% Iberdrola 78,5 4,9 -4,3
Repsol 12,4 -0,2% 23,0% Repsol 150,0 2,4 -110,6
Santander 4,3 7,5% -4,8% Santander 140,4 11,0 4,6
Telefónica 8,1 -7,5% -20,6% Telefónica 130,9 16,4 11,3
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 81,3 3,8% 14,9% BASF 41,3 -6,8 1,1
Daimler 65,4 2,3% -15,7% Daimler 59,9 8,6 -2,5
E.ON 6,1 -8,2% -22,1% E.ON 78,0 2,3 -20,0
HSBC 631,7 2,9% 17,8% HSBC 75,1 -6,3 4,2
Nestle 69,0 -7,4% -7,4% Nestle 30,4 4,7 -0,7
Roche 234,3 0,7% -15,2% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 23,3 2,5% 10,6% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -12,1
Siemens 107,3 2,7% 19,3% Siemens 42,4 -2,0 2,2
Vodafone 205,9 -8,3% -6,9% Vodafone 89,8 -1,6 -4,9
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 109,3 -7,0% 3,8% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 20,1 25,4% 19,5% Bank Of America 72,9 -8,1 0,6
Coca-Cola 41,0 -1,4% -4,5% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 85,9 -0,7% 10,2% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 119,0 5,8% 0,7% Mc Donald's 35,8 -5,0 -1,4
Microsoft 60,5 5,7% 9,0% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 83,0 -5,5% 4,5% Pfizer 36,8 3,5 18,2
Walt Disney 98,7 8,7% -6,1% Walt Disney 29,3 2,2 12,9

FX Commodities

17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0662 -3,1% -1,8% Gold (USD/oz) 1.227,5 -2,3% 15,7%
EURCHF 1,0714 1,5% 1,6% Copper (USD/t) 5.433,0 16,2% 15,5%
USDJPY 109,4400 -5,1% 9,9% Crude Brent (USD/bbl) 46,9 -10,2% 4,4%
GBPEUR 1,1682 -5,2% 16,2% Corn (USD/bushel) 340,0 -4,0% -5,2%
AUDJPY 81,6820 3,1% 7,2% GSCI Commodity Index 357,6 -4,6% 14,7%
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