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editorial

Amb tot pel que hem passat durant el 2016 (l’inici de l’any en les 
borses «fabulós», Brexit, atemptats terroristes, cops d’estat, pànic 
en el sector bancari), se’m va ocórrer que potser el millor seria 
hibernar, com Han Solo en La Guerra de les Galàxies (Episodi V) o 
com els óssos, que ho fan per aguantar l’època més dura de l’any, 
en espera de temps millors. La veritat és que el cicle actual està 
essent tan anèmic que costa distingir estagnació de recuperació, i 
tampoc no ens hauríem perdut gaire en termes d’evolució macro 
si haguéssim estat dormint els últims cinc anys (gràfic 1). Serà per 
això que les companyies tipus growth (potencial de creixement 
alt, independentment del cicle) outperformen d’una manera 
persistent a value (companyies amb múltiples baixos, normalment 
cícliques). I malgrat que pràcticament tots els brokers estan 
empenyent la compra de value, crec que aquest estil d’inversió no 
ho farà millor abans que l’economia arrenqui de veritat.

Els bancs centrals sí sembla que han hibernat, sobretot la Fed, 
que va indicar quatre pujades de tipus el desembre de l’any passat 
i fins ara no n’hi ha hagut cap. El Banc del Japó porta mesos 
decebent el mercat amb la seva intenció de no fer més (per això el 
ien ha pujat un 17% YTD), i el BCE tampoc no sembla gaire actiu, 
mantenint la política sense canvis. Només el Banc d’Anglaterra 
sembla despert, reiniciant les compres d’actius i baixant els tipus. 
Serà difícil adormir-se amb el Brexit.

Les companyies, al contrari, no perden temps. És molt interessant 
el que està passant en el sector químic, amb els xinesos de 
ChemChina que estan finalitzant la compra de Syngenta (líder 
mundial en protecció de cultius) i ara Bayer, l’oferta de la qual 
per adquirir Monsanto (líder en llavors modificades genèticament) 
acaba de ser acceptada pel consell. També aquests últims dies 
s’ha anunciat la fusió de Potash i Agrium, que ha resultat en el 
fabricant més important de fertilitzants a escala global. L’activitat 
de M&A dins un sector pot implicar que: 1) hi ha valor o 2) hi ha 
capacitats financeres. 

En aquest context, la química pot ser un tema interessant, a sobre, 
atès que hi havia més operacions previstes que han fallat (Linde-
Praxair, Potash-K+S). No em sorprendria tampoc veure adquisicions 
en el sector energia, fet amb el qual les companyies han reduït 
moltíssim les inversions i les valoracions semblen atractives. Ja que 
parlem de petroli, l’OPEC aparentment no vol hibernar l’extracció 
de barrils, malgrat que ja porta un any negociant-ho. Tanmateix, 
frenar la producció a nivells de màxima capacitat seria poc més 
que un gest simbòlic. Per al preu del petroli sembla ara molt 
més rellevant el resultat de les negociacions per a la treva a Síria 
o l’evolució de la cooperació saudita i russa, anunciada fa dues 
setmanes i pretesa per «estabilitzar el mercat del cru».

El risc d’hibernació és que et pots perdre coses bones, i crec que 
els últims mesos en són un exemple excel·lent: ha estat un estiu 
tranquil, positiu tant per a la renda variable com per a la renda 
fixa, i la veritat és que després del Brexit no podíem haver demanat 
més. A veure si tenim combustible per pujar una mica més abans 
que al desembre (irònicament) la Fed es desperti del son d’hivern 
i torni per fi a apujar els tipus.

Gràfic 1. Les economies estan creixent al mateix ritme que el 2010

Els hibernats i els desperts
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El cicle actual està essent tan anèmic que costa 

distingir estagnació de recuperació.
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Mapa de riscs
Sembla que l’estímul fiscal iniciat a la Xina l’any passat està 
començant a funcionar; la millora de dades macro ens fa baixar el 
risc d’un alentiment. Els preus de les commodities s’han estabilitzat, 
i al Brasil hi ha més visibilitat pel que fa a la situació política després 
de la destitució de la presidenta Dilma Rousseff. Reduïm el risc d’una 
crisi financera en els mercats emergents. D’altra banda, els problemes 
de salut i de la campanya de Hillary Clinton donen més probabilitat 
a una victòria de Donald Trump, amb la qual cosa augmenta el risc 
electoral als EUA.

Estratègia: comprem emergents 
entorn macro. Estem observant un cert deteriorament en les dades 
macro americanes (caiguda de l’ISM manufacturer a 49,4, creació de 
llocs de treball que afluixa lleugerament), amb la qual cosa sembla 
que es descarta una pujada de tipus el setembre. Creiem que el més 
probable seran 25 pb per sobre el desembre. A Europa les dades macro 
continuen positives, amb el PMI a 51,7 i els indicadors de confiança 
estables, malgrat el Brexit. El Regne Unit tampoc no demostra 
símptomes d’una crisi, amb l’augment de les vendes detallistes i la 
caiguda de les sol·licituds per desocupació. El BoE ha decidit baixar 
els tipus i reiniciar el QE. A la Xina es manté el ritme de creixement 
de les dades macro i el PMI ha aconseguit superar la barrera de 50. 
Al Japó es torna a especular sobre més estímul monetari. En resum, 
ha estat un estiu força favorable, tant respecte a l’entorn macro com 
respecte a les notícies des dels bancs centrals.

renda variable. Dos punts a favor de la RV: les borses han superat 
el xoc del Brexit i la temporada de resultats del 2T ha estat bona. Els 
preus de les commodities, les últimes dades a la Xina i l’aclariment de 
la situació política al Brasil se sumen a una millora de fonamentals 
dels EM, i després del Brexit el flux ha tornat a aquests mercats. Pugem 
els emergents a neutral, i tàcticament sobreponderem, apostant per 
un retard d’una pujada de tipus als EUA fins al desembre. Al mateix 
temps, baixem la RV americana a neutral; l’S&P és a prop de màxims 
històrics i el risc electoral convida a recollir beneficis.

renda fixa. Mantenim les durades curtes, sobreponderem el crèdit 
i la perifèria, beneficiats per les compres del BCE. Seguint el fil de la 
millora en els fonamentals, pugem el deute emergent fins a neutral. 
tàcticament sobreponderem, apostant per un retard d’una pujada 
de tipus als EUA. Veient els inicis de pressió salarial als EUA i l’efecte 
base dels preus del petroli, seguim apostant pels bons lligats a la 
inflació.

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

Commodities. Petroli: amb l’OPEC que en maximitza els volums, el 
risc de l’oferta és clarament a la baixa. Mantenim l’OW. En l’or, en els 
nivells actuals recollim beneficis.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals juliol-agost 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

Fed, BCE, BoJ, BoE: els nous reality shows

Programa de compres de deute corporatiu i volatilitat dels mercats

renda fixa

Notícies esdeveniments

La Comissió Europea ordena a Irlanda 
recaptar a Apple més de 13 bn d’euros 
en impostos

21/SETEMBRE/16. Decisió de tipus per 
part de la Fed i el BoJ

El partit antiimmigració alemany supera 
el CDU de Merkel en les regionals de 
Mecklemburg-Pomerània Occidental

26/SETEMBRE/16. El govern italià 
decidirà la data del referèndum

Els índexs americans marquen màxims 
històrics a l’agost

29/SETEMBRE/16. Terceres estimacions 
del PIB del 2Q16 als EUA

L’FMI insta el G-20 mesures per 
reactivar l’economia mundial

12/OCTUBRE/16. Publicació de les 
minutes de la Fed/FOMC

La «tornada a l’escola» per part dels participants en els mercats financers 
es fa notar amb força aquest mes de setembre amb la tornada de la 
volatilitat. En general hem gaudit d’un estiu postBrexit extremadament 
baix en volatilitats i marcat per una evolució favorable de la majoria 
d’actius d’inversió. Les dades macroeconòmiques s’han mostrat en 
general positives, per bé que no exemptes d’algunes decepcions 
importants: els ISM als EUA i la despesa en construcció a la baixa. Pel 
que fa als bancs centrals, observem l’últim mes, sobretot, un desgast de 
la seva credibilitat davant nous dubtes sobre l’eficàcia dels programes 
QE, d’una banda, i els possibles efectes adversos que podrien estar 
ocasionant, de l’altra. Mentrestant, observem amb estupor com cada 
reunió de la Fed, el BoJ, el BoE o el BCE és seguida mundialment amb 
conseqüències impredictibles, com si es tractés d’un reality show.

Geopolíticament parlant, el panorama a futur es va enrarint i complicant. 
Aquest estiu se’ns han revelat els dos candidats oficials que s’han de 
disputar la Casa Blanca als EUA, i tant les enquestes com la cobertura 
dels esdeveniments ens fan entreveure que serà una contesa molt 
atípica, sinó històrica. A Alemanya, el partit d’Angela Merkel segueix 
patint les conseqüències de la crisi migratòria en les últimes eleccions 
regionals, en quedar en tercera posició. Sense oblidar que tenim en pocs 
trimestres eleccions generals a França i Alemanya, i aviat referèndum a 
Itàlia.

r. Giménez

L’agost i la primera quinzena de setembre han estat particularment 
bons per als mercats de renda fixa, sobretot per al deute de més 
risc, com el crèdit high yield de sectors com energia i financers, 
híbrids i en deute de països emergents en hard currency. Referent 
al deute de governs europeu, el millor comportament l’hem vist 
en els bons lligats a la inflació, tant en deute core com de països 
perifèrics.

Per part dels bancs centrals, també hem viscut moviments durant 
aquest període. El Banc d’Anglaterra, el passat 4 d’agost, va 
baixar per primera vegada després del Brexit el tipus d’interès de 
referència 25 punts bàsics, situant-lo en el 0,25%. El BCE no ha 
mogut pràcticament cap fitxa en la seva última reunió del passat 
dia 8 de setembre, en què, en certa manera, va decebre els 
mercats, que esperaven almenys dates per a l’extensió del QE. Als 
EUA el mercat no dóna per feta cap pujada de tipus en la reunió 
del 21 de setembre, i qualsevol moviment a l’alça seria una gran 
sorpresa. Tanmateix, els mercats estan posant en el preu, amb una 
probabilitat superior al 50%, una pujada de 25 pb en la reunió de 
desembre.

Cal destacar el moviment a l’alça del tipus a 10 anys del govern 
alemany, que s’ha situat per sobre del 0% després de dos mesos; 
el bon comportament de la prima de risc espanyola, que va baixar 
dels 100 pb a finals d’agost; els índexs de crèdit Itaxx Xover, per 
sota dels 320 pb, i Itraxx Main, per sota dels 65 pb, i finalment, 
l’índex EMBI Global Spread, en nivells de 350 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. El que fàcil ve… fàcil se’n va…

Gràfic 7. Riscs deflacionistes a Europa

4

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

12
/2

01
4

01
/2

01
5

02
/2

01
5

03
/2

01
5

04
/2

01
5

05
/2

01
5

06
/2

01
5

07
/2

01
5

08
/2

01
5

09
/2

01
5

10
/2

01
5

11
/2

01
5

12
/2

01
5

01
/2

01
6

02
/2

01
6

03
/2

01
6

04
/2

01
6

05
/2

01
6

06
/2

01
6

07
/2

01
6

08
/2

01
6

Citigroup Economic Surprise Index - United States
Citigroup Economic Surprise Index - Major Economies
Citigroup Economic Surprise Index - Eurozone

MERCATS I ESTRATÈGIES, setembre2016



renda variable

De tornada al preBrexit

Veure els «toros» des de la barrera

renda variable / anàlisi tècnica
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Xavier Torres, CEFA
Estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

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

Gràfic 10. EUROSTOXX50, comptat

Gràfic 8. Valoració relativa del P/B de l’Stoxx600 davant l’SP500
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Novament les borses han recuperat els nivells del preBrexit. El que 
es perfilava fa uns mesos com l’inici del desastre en els mercats, 
sembla que se’n va magnificar l’impacte. De fet estava ja escrit 
en el famós llibre de L’art de la guerra (de Sun Tzu): «Mai no 
s’ha d’atacar per còlera i amb presses. És aconsellable prendre’s 
temps en la planificació i coordinació del pla.» Així doncs, qui 
no va vendre (abans del Brexit, és clar) torna a tenir una altra 
oportunitat. Naturalment, aquesta no és la meva opció, ja que 
segueixo pensant que hauríem de tornar com a mínim als nivells 
de tancament del 2015. Això, en el cas d’Europa, i en concret, 
Espanya, ja que el deteriorament macroeconòmic que descompta 
als preus actuals els mercats no s’ha produït. La veritat és que hi 
ha moltes incerteses en aquests moments pel que fa a la política 
monetària de la Fed, ja que possiblement tinguem una pujada dels 
tipus d’ara fins a final d’any (només de 25 pb!). Això està pressionant 
els mercats, atès que la incertesa no és bona companya per a ells. 
Per a mi la principal preocupació és saber si el cicle de beneficis 
a Europa s’ajustarà al dels EUA, de manera que una bona notícia 
per al mercat seria que comenci una millora de les estimacions de 
beneficis per a aquest 2016 i 2017, després de les fortes baixades 
que hi ha hagut durant aquest any.

X. torres

Nasdaq 100: arribada a màxims històrics amb un intent de trencament 
a l’alça sense èxit. Eurostoxx 50: lluita per la superació de la línia 
de tendència baixista i de la mitjana simple de 200 sessions, amb 
marxa enrere. Dax 30: estructura de pauta terminal confirmada per 
un violent gir a la baixa. IBEX 35 i Mib 30: profunds gaps a la baixa 
no tancats (d’inici de moviment?). En una paraula: perill.
Tècnicament és un moment difícil per a la renda variable. Europa 
està acabant una figura lateral (els laterals no duren per sempre) 
i els EUA estan sense forces per pujar (l’SP500 està parat en la 
mitjana de 100 sessions o 2.120 punts). Si en les properes sessions 
s’aturen les caigudes i fem uns dies de terra, tot quedarà en una 
petita correcció. Ara bé, amb els fets comentats en el primer paràgraf, 
hem de ser cautelosos, perquè no es poden descartar augments de 
volatilitat, ja sigui per la situació a Corea del Nord (que ve el llop!, 
que ve el llop!), la pneumònia d’Hillary (aaatxim!) o una pujada de 
tipus accelerada que provoqui un ajust de preus immediat. Es posa 
en joc el proper moviment a mitjà termini dels mercats. I el passat 8 
de setembre va ser el dia clau. És el dia clau. Mentre els índexs de 
renda variable no siguin capaços de superar aquests màxims, ens 
mantindrem darrere la barrera. Tan aviat com siguin superats, en 
sortirem i tornarem a torejar.

G. Apodaca

Gràfic 11. SP500, comptat

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

L’USD recupera protagonisme

Depenent de l’USD

commodities

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

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

Gràfic 14. 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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Aquest estiu s’ha produït una notable reducció de la volatilitat del 
mercat de divises, malgrat el moviment d’anada i tornada protagonitzat 
per l’USD. Davant el canvi de to de Yellen i d’altres membres de la Fed 
reconeguts pel seu discurs dovish, se situen unes dades macro més 
febles de l’esperat (ISM, ocupació, etc.).

La Fed no pot esperar que arribi el moment perfecte: sempre podria 
trobar una excusa per no pujar els tipus d’interès. Amb tot, les dades 
publicades exigeixen prudència, especialment en ser el component de 
noves comandes de l’ISM el que experimenta el retrocés més gran.

En qualsevol cas, vinguin o no les dades perfectes i siguin una o dues 
les pujades de tipus aquest any, la diferència en el moment del cicle 
de les diferents economies és evident. Davant uns bancs centrals al 
Japó, la zona euro o el Regne Unit que avaluen si facilitar encara més 
la política monetària, la Fed cerca el moment d’endurir-la. Això hauria 
de pesar positivament sobre l’USD.

Així, tècnicament el Dollar Index (DXY) estaria consolidant en els 
nivells actuals, mantenint una estructura alcista sobre el nivell de 92 
que podria empènyer el parell sobre el nivell de 100.

En aquest context destaca el potencial mostrat per les divises 
emergents, especialment a Llatinoamèrica, justificat en una entrada 
més gran d’inversió estrangera.

t. García-Purriños

Les commodities mostren senyals d’esgotament en un context de 
volatilitat, justificat principalment en l’USD. Un discurs més hawkish des 
de la Fed en contrast amb unes dades febles genera certa incertesa 
respecte a la política monetària nord-americana. Amb tot, el moviment 
encara podria enquadrar-se dins un moviment de consolidació i, 
tècnicament, la referència que cal vigilar al BCI són els mínims de maig.

Pel que fa al petroli, esbiaixem els riscs a l’alça. Encara que entenem 
que el preu perd momentum i que al setembre comença el pitjor 
període estacional, gran part dels riscs negatius s’han donat per fets, 
especialment els relacionats amb l’excés de producció. Però d’acord 
amb les estimacions de l’AIE, per mantenir la producció actual, la 
indústria ha d’invertir al voltant de 630 bn d’USD per any, i la inversió 
el 2016 no superaria els 500 bn d’USD, sumant així el segon any de 
davallades. Això pesarà negativament sobre la producció. Mantenim 
el preu objectiu en 55 USD (Brent), i els 43 USD és l’stop de la nostra 
posició tàctica. Llevat de tancaments per sota de 37, mantindríem la 
nostra visió alcista de llarg termini.

Tampoc no canvia la nostra opinió sobre l’or, en línia amb el nostre 
escenari per a l’USD i tipus d’interès: mantenim una visió negativa. 
Davant l’anterior, cal esperar un millor comportament relatiu d’altres 
metalls preciosos, com la plata, així com dels metalls industrials.

t. García-Purriños
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Des de la seva creació el 2009, Bitcoin s’ha assemblat més a una 
acció tecnològica que a una moneda. De fet, després del típic 
auge i caiguda, el seu ressorgiment és similar al dels supervivents 
de la bombolla d’Internet. Vol dir això que experimentarà també 
una multiplicació en preu similar?[*]

Bitcoin captura bé l’esperit de la nostra època: digital, transforma-
dora i intel·ligent, havent fet milionaris els seus primers usuaris. 
La criptomoneda és també una rebel·lió contra l’ordre establert, 
ja que desafia el monopoli dels diners en poder de l’estat. D’al-
tra banda, la seva escassetat —la quantitat està limitada a 21 
milions— connecta amb la narrativa dels defensors de l’or tan 
present en els nostres dies. De fet, Bitcoin combina dues carac-
terístiques llibertàries en una: una tecnologia de pagaments amb 
una comptabilitat anònima i descentralitzada per a totes les seves 
transaccions (l’anomenat blockchain), i una moneda fiduciària in-
dependent de tot estat.

Tanmateix, la seva acceptació com a moneda s’enfronta a reptes 
formidables. En primer lloc, si eliminéssim l’estat del sistema mo-
netari, restaríem a la mercè d’un amo més imprevisible: la tecno-
logia. Què passaria si els avenços en computació permetessin a 
algú amassar una quantitat desproporcionada de Bitcoins, o pitjor 
encara, falsificar el blockchain? I si sorgís una nova moneda digital 
que fes obsoleta Bitcoin?

D’altra banda, limitar la quantitat de moneda en circulació no 
és tan bona idea. Si la quantitat de béns en una economia creix 
mentre que l’oferta de diners es manté constant, la primera en-
trarà en deflació. En teoria, una economia pot funcionar al revés, 
amb caigudes en els preus i taxes d’interès negatives, però el nos-
tre sistema actual és inflacionista per bones raons. Quan les taxes 
són negatives, els dipòsits detallistes desapareixen, deixant un 
sistema financer més fràgil, dependent del finançament majorista. 
D’altra banda, la caiguda de preus dóna un incentiu per posposar 
el consum i augmentar l’estalvi. El resultat és una economia que 
funciona en estat subòptim.

Els reptes per a l’acceptació de Bitcoin no s’acaben aquí. La llei 
de Gresham dicta que «la moneda dolenta desplaça la bona fora 
de la circulació», ja que la gent prefereix utilitzar les monedes do-
lentes i quedar-se amb les bones. No obstant això, si els qui pos-
seeixen Bitcoins opten per acumular-les, el seu ús com a moneda 
fiduciària serà marginal, i el seu valor en última instància, residual. 
El difícil equilibri entre el valor d’emmagatzematge i la propensió a 
l’intercanvi explicaria les grans oscil·lacions que el preu de Bitcoin 
ha experimentat fins avui.

Un últim problema a què s’enfronta el Bitcoin és el de costos. Les 
transaccions són processades per «miners» que reben a canvi Bit-
coins de nou encuny. Tanmateix, per disseny, la gratificació rebuda 
disminueix, mentre que la complexitat de processament augmen-
ta. En el futur, només una comissió de processament podrà fer 
que el servei sigui econòmic, a costa de reduir l’atractiu de Bitcoin.

Paradoxalment, l’acceptació d’una moneda electrònica seria molt 
fàcil si aquesta tingués el suport d’un estat. Sabent-ho, l’estra-
tègia que els governs semblen seguir és deixar el seu desenvo-
lupament al sector privat, en espera que la tecnologia maduri. 
Els avantatges que les autoritats fiscals obtindrien de substituir 
l’efectiu per un blockchain «traçable» serien immenses. La ironia 
és que, si això succeís, el que va començar com un somni llibertari 
podria acabar com un malson orwel·lià.

connexió mora Wealth

Monedes digitals: somni llibertari o malson orwel·lià?

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

 Font: U.S. Bureau of Labor Statistics

[*] SOBRE LA VALORACIÓ DEL BITCOIN:

Posat que el preu de l’or estigui relativament ben valo-
rat, i —críticament— que Bitcoin assolís un estatus de 
divisa de reserva, es podria derivar un valor teòric per a 
aquesta darrera, atès que l’oferta d’ambdues monedes 
és, en última instància, limitada. Segons l’enquesta de 
Thomson Reuters GFMS, hi ha prop de 174.000 tones d’or 
en superfície. A aquestes, d’acord amb les estimacions de 
l’US Geological Survey, cal afegir-hi 52 tones extraïbles 
al subsòl. Aquestes cal comparar-les amb el límit màxim 
de 21 milions de Bitcoins, dels quals prop de 6 milions 
estan pendents de ser extrets (curiosament, un percen-
tatge similar). El preu actual de 1.330 USD per unça d’or 
(42,8 USD/g) es traduiria en un sorprenent 460.000 USD/
Bitcoin. Si es prenen estimacions, les més optimistes de 
reserves d’or per part del Gold Standard Institute (2,5 mi-
lions de tones), el preu s’incrementarà en 16 vegades a 
4,9 milions d’USD/Bitcoin. Finalment, si un pren només les 
reserves d’or de naturalesa monetària —exceptuant-ne 
l’or utilitzat per a la joieria o ús industrial—, s’arribaria 
a un preu de 167.000 USD/Bitcoin. En tots els casos, un 
preu molt més alt que l’actual, del voltant de 630 USD/
Bitcoin. El fet que el preu actual sigui, en el cas més op-
timista, només el 0,4% del seu preu teòric potencial, és 
un reflex de la baixa probabilitat que el mercat dóna al 
fet que Bitcoin pugui establir-se com una veritable divisa 
de reserva. Fent honor a una total transparència, acla-
reixo que no posseeixo cap Bitcoin directament o indi-
rectament.
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Equity Fixed Income

20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/09/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.696 -1,7% 2,4% Treasury 2y USD 0,77% 2,8 -27,3
MSCI Emerging Markets 897,7 -1,4% 13,0% Treasury 5y USD 1,21% 4,4 -55,2
S&P 500 2.139 -2,0% 4,7% Treasury 10y USD 1,69% 11,3 -57,8
Nikkei 225 16.492 -0,3% -13,4% Bund 2y EUR -0,65% -4,6 -31,0
EuroStoxx 50 2.967 -0,1% -9,2% Bund 5y EUR -0,50% -0,3 -45,3
FTSE 100 6.833 -0,4% 9,5% Bund 10y EUR 0,00% 3,6 -62,6
DAX 10.408 -1,3% -3,1% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.671 2,6% -9,2% ITRAX EUROPE 5Y 74,5 5,4 -2,8
CAC 40 4.391 -0,2% -5,3% ITRAX EUROPE 10Y 110,1 4,4 -3,7
FTSE MIB 16.235 -0,5% -24,2% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 99,5 6,2 22,7
PSI 20 4.523 -3,8% -14,9% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 216,5 7,5 63,0
Athex 558 -0,6% -11,7% CDX USA 5Y 74,7 2,9 -13,7
Hang Seng 23.530,9 2,6% 7,4% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 57.350 -3,0% 32,3% Spain / Germany 10y 101,2 2,6 -12,7
Micex 1.971 0,6% 11,9% France / Germany 10y 30,0 8,1 -5,8
SECTORS Italy / Germany 10y 128,6 12,0 32,1
Consumer Discretionary 189,9 -2,6% -1,6% Ireland / Germany 10y 33,3 -5,0 -18,4
Consumer Staples 217,2 -2,7% 4,6% Portugal / Germany 10y 332,0 27,6 143,1
Energy 195,7 -4,5% 10,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 92,2 0,2% -4,3% Germany Breakeven 10Y 0,95% 10,0 -7,0
Industry 203,6 -2,3% 6,8% US Breakeven 10Y 1,51% 1,5 -6,6
Materials 207,3 -3,4% 13,3% UK Breakeven 10Y 2,63% 9,5 27,4
Health Care 204,5 -2,3% -2,7% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 158,8 0,7% 8,4% BarCap US Corp HY 499,0 4,0 -161,0
Telecommunication 70,1 -3,1% 3,3% JPM EM Sovereign spread 368,6 11,8 -77,0
Utilities 118,7 -0,5% 7,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 312,4 8,2 -99,0

20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,2 3,8% -22,7% BBVA 121,5 1,4 -7,8
Inditex 32,5 1,8% 2,4% Iberdrola 70,4 5,3 -12,4
Repsol 11,8 -0,2% 16,7% Repsol 154,6 -29,7 -105,9
Santander 3,9 8,0% -15,2% Santander 130,4 -1,6 -5,4
Telefónica 9,2 5,0% -10,4% Telefónica 104,1 -4,9 -15,4
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 71,1 -1,7% 0,5% BASF 47,3 6,8 7,1
Daimler 61,3 -0,2% -20,9% Daimler 47,4 -0,6 -14,9
E.ON 6,4 -11,2% -19,1% E.ON 71,9 5,4 -26,0
HSBC 582,1 6,3% 8,6% HSBC 74,6 -1,9 3,7
Nestle 77,5 -2,3% 3,9% Nestle 27,4 2,7 -3,5
Roche 242,0 -0,2% -11,8% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 21,3 -4,9% 0,8% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -6,3
Siemens 104,4 -1,8% 16,2% Siemens 43,3 5,5 3,1
Vodafone 222,8 -5,7% 0,8% Vodafone 87,4 3,0 -7,3
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 114,9 5,1% 7,9% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 15,5 1,8% -7,4% Bank Of America 77,2 1,2 4,8
Coca-Cola 42,1 -4,1% -2,0% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 83,8 -4,3% 7,5% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 115,2 0,2% -2,5% Mc Donald's 39,3 7,0 2,2
Microsoft 56,9 -0,6% 2,6% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 88,4 0,8% 11,3% Pfizer 26,1 2,3 7,4
Walt Disney 92,6 -4,0% -11,8% Walt Disney 23,0 4,1 6,6

FX Commodities

20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/09/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1192 -1,1% 2,7% Gold (USD/oz) 1.316,1 -1,7% 23,9%
EURCHF 1,0934 0,4% 0,6% Copper (USD/t) 4.776,0 -0,5% 1,5%
USDJPY 101,7300 1,4% -15,4% Crude Brent (USD/bbl) 45,6 -10,9% 4,2%
GBPEUR 1,1627 0,2% -14,3% Corn (USD/bushel) 337,3 0,9% -6,0%
AUDJPY 76,8060 -0,4% -12,4% GSCI Commodity Index 349,0 -5,8% 12,0%
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