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editorial

El protagonista de la sèrie percep que no encaixa en la comunitat 
i decideix separar-se’n i que a partir d’ara la seva família continuï 
endavant sola. La seva dona no hi està d’acord, així que amenaça 
el seu marit amb el divorci. La família s’està preparant per anar-
se’n, i fins i tot ja han comunicat als veïns (força enfadats) la 
possible data de partida. No és una telenovel·la veneçolana, 
sinó un resum del Brexit: la primera ministra d’Escòcia, Nicola 
Sturgeon, acaba d’anunciar que sol·licitarà un altre referèndum 
d’independència. Això ve dues setmanes després de la declaració 
de la primera ministra britànica, Theresa May, per activar l’article 50 
del Tractat de Lisboa (el mecanisme que obre oficialment el procés 
de sortida de la Unió Europea) abans de finals de març de 2017. 
Senyores i senyors, preparin-se perquè comença el segon episodi 
de la nova sèrie Brexit: del col·lapse cap a la normalització.

Espera, espera… aquesta data em sona! «[…] En relació amb les 
mesures de política monetària no convencionals, el Consell de 
Govern confirma que les compres mensuals d’actius per valor de 
80 mm d’euros continuaran fins al final de març de 2017, o fins a 
una data posterior si fos necessari […]» (nota de premsa: Decisions 
de la política monetària, el BCE, el 8 de setembre de 2016). Doncs 
que ja us dic jo que sí caldrà estendre el QE si coincideix amb l’inici 
del Brexit. En aquest context, la nova xerrada sobre el tapering 
europeu (retallada del QE al març o abans) sembla una bestiesa. I 
ja no parlo sobre el fet que l’atur a Europa està encara en màxims 
de 2009, mentre als EUA ja estava significativament per sota quan 
la Fed va decidir aturar les compres.

Tornem al Brexit: el segon capítol pinta interessant i ple d’acció. 
Ja hem vist el flash crash de la lliura (-6% davant el dòlar en 
dos minuts el passat 7 d’octubre) o el Marmitegate (Tesco retira 
productes d’Unilever, encarits per la caiguda del GBP, entre 
d’altres, la mantega/pasta per untar? Marmite, un dels productes 
preferits dels britànics).

Des del 23 de juny la lliura esterlina, ponderada pel comerç, s’ha 
depreciat un 15%. Ha estat un veritable col·lapse, gairebé una 
devaluació. Això em fa pensar que Gran Bretanya pot, al cap i 
a la fi, sortir relativament indemne d’aquest embolic, igual que 
Espanya va sortir de la recessió després de la devaluació de la 
pesseta als anys 1992-1993. Penseu només en com molaria que 
les exportacions europees es depreciessin un 15% de cop. O com 
els agradaria als xinesos devaluar un 15% el renminbi i que passi 
desapercebut (quan el van devaluar un 3% l’agost de 2015, les 
borses mundials van reaccionar amb un 10% de caiguda; ara 
el FTSE està en màxims històrics). I després hi ha el tema de la 
inflació: tots els bancs centrals (llevat de potser el brasiler i el rus) 
i governs somien amb la inflació, i el Regne Unit l’aconsegueix 
pràcticament d’un dia per l’altre (gràfic 1)! Queda per veure si els 
serveis britànics, la principal força de les exportacions, podran 
aprofitar per complet l’enfonsament del GBP, atès que la sortida 
del Mercat Únic seria particularment perjudicial per a ells. El 
consum intern i les inversions sens dubte patiran, amb la qual cosa 
crec que encara veurem un deteriorament important de les dades 
macro i, fins i tot, la lliura més avall. Però el mercat immobiliari 
pot ser que es normalitzi en comptes de col·lapsar-se. Això pot ser 
extensible a tota l’economia britànica i seria, sens dubte, un final 
feliç de la sèrie. L’única cosa és que… algú sap quants capítols i 
temporades hi haurà?

Gràfic 1. Les expectatives de la inflació britànica davant l’USDGBP

Brexit: del col·lapse cap a la normalització?
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Mapa de riscs
Les expectatives d’inflació a la Gran Bretanya s’estan disparant com 
a conseqüència de la caiguda de la lliura. D’altra banda, el possible 
acord de l’OPEC sobre la retallada de la producció augmenta el preu 
del petroli. Finalment, a la Xina es va registrar el primer repunt dels 
preus de producció en gairebé cinc anys. Pugem el risc d’una pressió 
inflacionista.

Als EUA, després de dos debats, Hillary Clinton sembla estar agafant 
avantatge en la carrera presidencial; opinem que seria un resultat 
favorable per al mercat, així que reduïm el risc electoral als EUA.

Estratègia: esperant la Fed 
Entorn macro. Encara que fins a l’últim moment no sabrem si el 
FOMC puja el tipus base al desembre (n’hi ha prou amb una dada 
feble de la creació de llocs de treball perquè s’endarrereixi la decisió), 
creiem que cal apostar per això, atès que: 1) la Fed sol fer canvis al 
desembre (tapering el 2013, primera pujada el 2015) i 2) seria bo per 
a la seva credibilitat (després d’anunciar quatre pujades per al 2016). 
Les dades, de moment, són suficientment bones: els ISM han rebotat 
(el manufacturer ha tornat per sobre de 50 i el de serveis està a 57,1). 
La creació de llocs de treball també és acceptable, a 150 mil aprox. 
A Europa destaquem el PMI molt fort a 52,6, i al Regne Unit, l’última 
lectura a 55,4 està a màxims des de fa un any; de moment, l’efecte 
Brexit es manifesta més aviat en les expectatives d’inflació, que amb 
la caiguda de la lliura s’han disparat. A la Xina també hi ha alguns 
senyals de pressió inflacionista, encara que sense avanç per la part 
macro. Al Japó, el BoJ passa de declarar imports de compres a fixar 
un objectiu de tipus a 10 anys, el que li permet gestionar la corba.

Renda variable. Tal com esperàvem, la Fed no va pujar tipus al 
setembre, amb la qual cosa l’entorn favorable per a l’equity hauria 
de continuar. Ni tan sols la Fed hauria d’aixafar la festa, atès que 
el mercat està donant per fet un 66% de probabilitats de pujada al 
desembre, quan fa un any només en donava un 32% a la primera 
pujada. Comença la temporada de resultats, i s’espera que el BPA 
de l’S&P caigui un 3% y/y, el que no ens semblen unes expectatives 
altes.

Renda fixa. Sobreponderem el crèdit i la perifèria, beneficiats per 
les compres del BCE. La protecció contra la inflació està començant 
a funcionar (efecte petroli + l’OPEC, inflació a UK), i creiem que 
continuarà, per això també mantenim les durades curtes.

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

Commodities. Mantenim l’exposició al petroli a l’espera d’un acord de 
l’OPEC sobre una retallada de la producció. L’or ha trencat el suport 
important de 1.300 USD/oz, amb la qual cosa continuem negatius.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals setembre 2016*

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

Gràfic 2. Mapa de riscs
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*Retorns de l’índex MSCI EM i bons emergents expressats en USD
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macroeconomia

Arrenca la marató geopolítica

Programa de compres de deute corporatiu i volatilitat dels mercats

renda fixa

Notícies Esdeveniments

L’OPEC anuncia la intenció de retallar 
la producció del cru

28/OCTUBRE/16. Primera estimació del 
PIB del 3Q16 als EUA

MERCOSUR es mostra obert a un acord 
de lliure comerç amb el Regne Unit  

2/NOVEMBRE/16. Decisió de tipus als 
EUA per part del FOMC

Els ministres de la zona euro 
desbloquegen 1,1 bn d’euros del paquet 
d’ajudes a Grècia

8/NOVEMBRE/16. 58es eleccions 
presidencials dels Estats Units

Les relacions EUA-Rússia continuen 
enrarint-se davant el conflicte sirià

13-14/NOVEMBRE/16. Reunió anual del 
GFC (World Economic Forum) 

Entrem en la recta final de les eleccions nord-americanes i, com 
esmentàvem l’últim mes, la contesa es mostra extremadament atípica, 
tant en contingut com en cobertura i repercussions. En qualsevol 
cas, d’ara endavant, el calendari geopolític començarà a agafar 
velocitat: múltiples eleccions presidencials (en poques setmanes, EUA), 
referèndum italià, OPEC, tensions a l’Orient, entre d’altres.

Macroeconòmicament parlant, les dades continuen dibuixant un 
camí positiu, no exempt d’algun esvoranc, i de massa poc pendent, 
almenys fins al moment. Els indicadors de sorpresa econòmica 
indiquen una millora en l’univers europeu i senyals contradictoris en 
l’americà, tanmateix, en ambdós casos el punt de partida és el mateix: 
creixements baixos, inflació baixa, tipus nominals baixos. Malgrat tot, les 
dades laborals continuen favorables en el seu conjunt, i fins al moment 
els resultats empresarials s’observen també en verd. I com també 
comentava anteriorment, els bancs centrals segueixen «evolucionant» 
la política monetària (com observem recentment amb els intents de 
steepening de la corba), ocasionant aquesta consolidació de la 
incertesa que últimament ens estem habituant a patir. En qualsevol 
cas, per bé que les dades són esperançadores, és convenient dir que la 
cautela, en un context incert com l’actual, no és mal conseller. Deixem 
que les dades segueixin consolidant, o no, les tendències.

R. Giménez

Durant el setembre i la primera quinzena d’octubre hem vist un 
increment de la volatilitat en els mercats de renda fixa. D’una 
banda, s’ha pogut apreciar en els moviments pròxims als 25 punts 
bàsics d’anada i tornada dels tipus d’interès core i perifèrics a deu 
anys. I de l’altra, en el moviment d’ampliació de 30 punts bàsics de 
l’índex Itraxx Xover i de 10 pb en l’Itrax Europe. Malgrat el repunt 
de volatilitat, els rendiments dels actius de renda fixa en euros no 
han estat particularment dolents. Els linkers d’inflació han estat 
un dels actius de renda fixa amb millor comportament durant els 
mesos de setembre i el que portem d’octubre, amb pujades en el 
preu per sobre del 0,30% en els bons lligats a la inflació alemanys 
i francesos a llarg termini. En el cas dels linkers espanyols, el 
rendiment ha estat fins i tot millor, amb pujades superiors al 0,60% 
en els bons a mitjà termini i pujades per sobre de l’1,20% en els 
trams a llarg termini. També s’ha apreciat un bon comportament de 
la prima de risc espanyola, sobretot en relació amb Itàlia i Portugal. 
Pel que fa als mercats emergents, l’índex EMBI Global Spread 
segueix mantenint-se al voltant dels 360 pb.

Per part dels bancs centrals no hem viscut els moviments dels 
mesos anteriors. El Banc d’Anglaterra va mantenir el tipus de 
referència oficial en el 0,25% en l’última reunió del passat dia 15 
de setembre, i la Fed, igualment, no va fer cap moviment el passat 
21 de setembre. Als Estats Units el mercat no dóna per feta cap 
pujada de tipus en la reunió del proper 2 de novembre, tanmateix, 
la probabilitat d’una pujada de 25 punts bàsics se situa per sobre 
del 65% per a la reunió del 14 de desembre.

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. Coordinació palpable dels bancs centrals?

Gràfic 7. Riscs deflacionistes a Europa
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renda variable

La clau està en els beneficis i la banca

El lateral continua

renda variable / anàlisi tècnica
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Gràfic 10. Futur Eurostoxx diari

Gràfic 8. Valoració relativa del P/B de l’Stoxx 600 davant l’SP 500
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Estem ja immersos en la publicació de resultats del 3T, que pensem 
que seran la clau, ja que decidiran la direcció dels mercats fins a 
final d’any. Si tenim una bona publicació i pocs canvis respecte a 
les estimacions per a la resta de l’any, generaran confiança als 
inversors. En el cas particular de l’Ibex 35, el consens del mercat està 
esperant per a aquest 2016 uns beneficis de 35.000 M. D’aquests, 
la meitat més o menys provenen del sector financer, amb la qual 
cosa la banca té a la seva mercè que es mantinguin o no aquestes 
estimacions. Ens trobem davant un entorn regulador que està 
condicionant molt els seus beneficis, ja sigui per les provisions com 
pels requisits de capital. D’altra banda, l’entorn macro no ajuda 
amb els tipus en negatiu, però pensem que no estem gaire lluny 
que en algun moment això es reverteixi i puguem veure un entorn 
més normalitzat. Finalment, a la resta dels mercats europeus ens 
trobem amb una situació semblant, ja que el pes dels financers és 
molt ampli, com és el cas d’Itàlia.

Així doncs, si pensem que la banca s’estabilitza, podríem tenir un 
bon comportament en els perifèrics, que justament és la zona per 
la qual seguim apostant.

X. Torres

Portem ja quatre mesos en un lateral en els índexs europeus que 
no ens deixen avançar o retrocedir en les cotitzacions. Quatre mesos 
que estan fent efecte en la volatilitat implícita de les borses, que 
sol ser la metxa perquè comencin moviments importants i que 
decideixen l’evolució dels mercats. Encara no tenim la confirmació 
d’un patró alcista i, encara que a llarg termini ens indiqui que es 
poden donar pujades en borsa, hem d’esperar a la confirmació 
en el curt termini. Aquestes confirmacions vindrien donades pel 
trencament dels 3.200 punts de l’Eurostoxx 50 i 9.200 de l’Ibex 
35. Per la part baixista, hem de vigilar que no es perforin els 2.900 
punts de l’Eurostoxx, ja que s’obriria la possibilitat de baixades 
generalitzades en tots els índexs. Tampoc no hem de treure els ulls 
de sobre de l’SP 500 per veure si es confirma un nou tram alcista 
que cerqui el trencament dels màxims històrics marcats l’agost 
passat. Per tant, hem d’esperar que acabi aquest llarg lateral per 
veure cap a on es decanta el mercat.

G. Apodaca

Gràfic 11. Futur Ibex diari

Gràfic 9. Evolució de l’SP&500 davant els seus beneficis
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divises

Flash crash en la lliura

L’OPEC continua pesant

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

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

Gràfic 12. DB Currency Volatility Index

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2016 (YTD)
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El protagonista, flash crash inclòs, està essent el GBP. Ha cedit davant 
tots els majors, i el GBP/USD cotitza en nivells de mitjan els 80 amb 
alguns dits apuntant la paritat GBP/USD/EUR. Sense poder descartar 
que els mercats uneixin allò que l’home vol separar, cal ressaltar que 
el GBP està sobrevenut en tots els trams temporals, i en aquestes 
condicions el més probable sol ser, almenys, una consolidació del 
moviment, potser per després continuar amb la seva tendència a la 
baixa. Sigui com sigui, el més adequat en termes de rendibilitat-risc 
sembla ser mantenir-se’n allunyats.

L’altra gran divisa protagonista és l’USD. S’aprecia en termes de tipus 
de canvi efectiu (trade-weighted), en el mateix context de pujada de 
tipus d’interès a escala global que permet al JPY depreciar-se. L’EUR/
USD s’acosta a la part alta del nostre rang (1,05-1,10). Per bé que el 
nostre model de diferencial de tipus d’interès mostra un objectiu en la 
part baixa, cal destacar la llunyania cada vegada més gran de l’EUR 
davant PPA (objectiu en 1,18). Tècnicament, el Dollar Index (DXY) ha 
reprès la seva tendència alcista, consolidant-se per sobre de 97,5 i camí 
dels 100.

Entre les emergents, cal destacar el descens del renminbi, per bé 
que l’últim tram del moviment és degut probablement a causa de 
l’apreciació de l’USD. Respecte al pes mexicà (MXN), l’única de les 
«majors llatinoamericanes» que ha quedat ressagada, es mou al 
compàs de la política nord-americana.

T. García-Purriños

Amb un USD més fort i la probable pujada de tipus d’interès per part de 
la Fed al desembre, les commodities en general segueixen mostrant 
un comportament lateral. Tampoc no hi ajuda un context macro que 
perd cert dinamisme. Amb tot, el moviment encara sembla enquadrar 
en una consolidació i, tècnicament, la referència que cal vigilar en el 
BCI continuen essent els mínims de maig.

Pel que fa al petroli, justificat en l’acord de l’OPEC, el Brent repunta 
més d’un 10% des que vam escriure el mes passat sobre els riscs a una 
alça en el preu derivats de qualsevol sorpresa sobre la producció. Si 
finalment es corrobora l’acord a Viena al novembre, no cal descartar 
més recorregut. Fins i tot així, el nostre model fonamental mostra més 
sensibilitat dels preus a l’excés d’oferta que al de demanda. Això es 
justificaria pel mateix increment de producció que acompanya els 
repunts dels preus. En aquest context, mantenim el nostre objectiu en 
55 USD. Tècnicament, la zona de 48,2 USD queda com a nou suport, 
amb l’stop de la nostra posició en 43 USD.

D’altra banda, el repunt dels tipus d’interès que ha acompanyat 
l’increment d’expectatives d’inflació, i un context macro més dinàmic, 
han pesat negativament sobre el preu de l’or. En aquest sentit, seguim 
esperant un millor comportament relatiu d’altres metalls preciosos o 
dels metalls industrials, mantenint una visió negativa sobre el metall 
daurat.

T. García-Purriños
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A mesura que els bancs centrals esgoten el seu arsenal monetari 
sense aconseguir reactivar el creixement, s’està forjant un gran 
consens per dur a terme un important estímul fiscal via inversions 
en infraestructures.

Al contrari que el Quantitative Easing, molt criticat per contribuir 
a l’augment de la desigualtat social, les inversions en infraestruc-
tura són políticament acceptables, ja que en general produeixen 
resultats tangibles i activitat econòmica indirecta. Per afegiment, el 
moment seria òptim perquè la política fiscal agafés el testimoni de 
la política monetària, atès que els bancs centrals han aconseguit 
reduir dràsticament els costos de finançament dels seus governs.

Tota precaució és poca, tanmateix, abans d’obrir les comportes 
de ciment, ja que no s’ha d’oblidar com adoren els polítics les 
obres públiques (puntualment inaugurades abans de les elec-
cions). Tot projecte d’infraestructures hauria de passar una «prova 
d’acidesa» consistent a analitzar per què no s’ha dut a terme amb 
anterioritat. Pot passar que obres necessàries s’hagin posposat per 
negligència o per una mal entesa austeritat fiscal, però també 
passa freqüentment que l’oferta de finançament crea la demanda 
d’infraestructura i no al revés –vegeu els Fons Estructurals de la 
UE– amb el consegüent risc de dur a terme projectes antieconò-
mics, o innecessàriament subvencionats en veure’s desplaçada la 
inversió privada.

Igual que passa amb la valoració d’accions, la rendibilitat de 
qualsevol projecte depèn d’una sèrie de variables (taxa d’ús, cos-
tos d’operació, depreciació, obsolescència, etc.), i petits canvis en 
qualsevol d’elles poden produir resultats molt diferents. D’altra 
banda, les obres públiques solen ser terreny fèrtil per a la deixa-
desa pressupostària, la despesa accessòria i la corrupció, les quals 
acaben traduint-se en sobrecostos.

Aquests riscs mereixen ser assumits quan el retorn potencial és 
gran, com passa amb infraestructures de «posada al dia» en països 
en desenvolupament; però en països desenvolupats, el benefici 
de construir un nou pont o autopista pot ser només marginal. Una 
alternativa seria desenvolupar infraestructura capdavantera, com 
el Hyperloop d’Elon Musk. Tanmateix, aquest tipus de projectes 
tenen un alt risc d’acabar en infraestructura obsoleta, ja que per a 
tota Internet hi ha un Minitel, i per a cada canal de Panamà, una 
Gran Muralla.

A més, els beneficis d’aquest tipus de projectes són per al gaudi 
de generacions venidores, el que ens porta al nucli de la qüestió. 
Aquest frenesí per les infraestructures sembla més aviat un intent 
de mantenir el nivell de vida a costa de les generacions futures. 
Si volguéssim ser justos amb elles, hauríem de mantenir les am-
bicions faraòniques a ratlla, reduir el gran nivell de deute que els 
estem deixant i, en comptes d’això, invertir en la seva educació, fet 
que té, a més, un major potencial de generar guanys de produc-
tivitat en un món on el capital intel·lectual ha desplaçat en gran 
manera el capital físic.

La planificació d’infraestructures hauria de ser un procés llarg, me-
tòdic i –amb perdó dels enginyers– avorrit. Convindria, a més, que 
aquest fos realitzat per un òrgan independent format per tecnò-
crates, igual que els bancs centrals avui dia. Keynes va dir famo-
sament que els economistes haurien de mirar de ser percebuts 
com a professionals humils i competents, a l’alçada dels dentistes. 
Doncs bé, sembla que després d’haver fracassat en l’intent, ara 
estan tractant de fer-se passar per enginyers!

connexió Mora Wealth

Planificació d’infraestructures i risc moral

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

19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/10/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.719 -0,1% 2,3% Treasury 2y USD 0,80% 3,2 -23,7
MSCI Emerging Markets 908,6 1,2% 14,4% Treasury 5y USD 1,23% 2,5 -51,6
S&P 500 2.155 0,0% 4,7% Treasury 10y USD 1,75% 4,9 -50,9
Nikkei 225 16.999 2,9% -10,7% Bund 2y EUR -0,67% -1,2 -31,9
EuroStoxx 50 3.052 2,8% -6,6% Bund 5y EUR -0,50% -0,1 -45,3
FTSE 100 6.999 2,7% 12,1% Bund 10y EUR 0,04% 2,1 -59,2
DAX 10.640 2,6% -1,0% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.908 2,2% -6,7% ITRAX EUROPE 5Y 71,4 2,6 -5,7
CAC 40 4.514 2,7% -2,7% ITRAX EUROPE 10Y 108,4 1,0 -5,2
FTSE MIB 16.979 3,5% -20,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 95,7 3,1 19,2
PSI 20 4.706 3,4% -11,4% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 222,3 20,2 70,0
Athex 594 6,5% -5,9% CDX USA 5Y 74,6 0,0 -13,7
Hang Seng 23.305,0 -1,0% 6,3% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 63.871 11,4% 47,3% Spain / Germany 10y 106,5 5,0 -7,3
Micex 1.966 -1,0% 11,6% France / Germany 10y 27,8 -2,5 -8,0
SECTORS Italy / Germany 10y 134,6 5,0 38,1
Consumer Discretionary 192,9 0,2% -1,4% Ireland / Germany 10y 33,6 0,1 -18,1
Consumer Staples 216,2 -1,6% 3,0% Portugal / Germany 10y 315,6 -17,0 129,6
Energy 209,8 4,5% 15,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 94,6 1,0% -3,3% Germany Breakeven 10Y 1,06% 14,0 4,0
Industry 206,2 0,0% 6,8% US Breakeven 10Y 1,69% 16,9 10,7
Materials 214,2 1,7% 15,2% UK Breakeven 10Y 2,96% 32,0 60,3
Health Care 203,7 -3,1% -5,8% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 161,9 0,9% 9,3% BarCap US Corp HY 465,0 -37,0 -195,0
Telecommunication 68,8 -1,7% 1,6% JPM EM Sovereign spread 365,7 -5,2 -79,9
Utilities 114,8 -2,8% 4,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 300,9 -9,5 -110,5

19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,0 -1,4% -11,2% BBVA 125,0 7,8 -3,4
Inditex 32,3 1,1% 2,0% Iberdrola 73,2 6,7 -9,4
Repsol 12,8 0,9% 26,5% Repsol 142,6 -2,3 -117,8
Santander 4,2 -4,6% -8,8% Santander 127,1 1,3 -8,9
Telefónica 8,8 -9,1% -12,9% Telefónica 112,2 13,5 -7,4
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 78,9 9,3% 11,6% BASF 46,3 1,3 6,3
Daimler 64,9 2,3% -15,7% Daimler 50,8 7,0 -11,4
E.ON 6,7 -7,4% -14,4% E.ON 74,7 6,7 -23,0
HSBC 622,5 7,5% 16,1% HSBC 77,5 6,5 6,6
Nestle 74,6 -3,3% 0,0% Nestle 25,7 0,2 -5,5
Roche 241,7 0,7% -15,1% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 23,1 7,6% 9,3% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -11,0
Siemens 105,3 1,0% 17,2% Siemens 43,7 2,7 3,8
Vodafone 222,9 2,5% 0,8% Vodafone 89,9 5,4 -4,6
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 118,6 15,0% 11,6% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 16,2 3,1% -3,4% Bank Of America 78,8 2,0 7,1
Coca-Cola 42,0 -1,6% -2,3% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 86,8 0,9% 11,3% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 111,3 0,4% -5,8% Mc Donald's 40,4 1,1 4,0
Microsoft 57,7 2,8% 3,9% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 87,5 2,9% 10,1% Pfizer 32,5 7,3 15,3
Walt Disney 91,2 -0,3% -13,2% Walt Disney 26,9 5,8 11,5

FX Commodities

19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/10/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1020 -1,9% 2,0% Gold (USD/oz) 1.269,5 -3,4% 19,5%
EURCHF 1,0853 -0,9% -0,1% Copper (USD/t) 4.681,0 -2,2% -0,5%
USDJPY 103,4000 1,6% -14,0% Crude Brent (USD/bbl) 52,3 12,6% 17,7%
GBPEUR 1,1217 -3,9% -17,3% Corn (USD/bushel) 351,3 4,2% -2,1%
AUDJPY 79,3720 -3,2% -9,4% GSCI Commodity Index 375,6 7,6% 20,5%

datos de mercado
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