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Bones Festes!
Gràcies per seguir-nos durant 2016



editorial

Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day you 
gave it away / This year, to save me from tears / I’ll give it to 
someone special (El Nadal passat, et vaig donar el meu cor 
/ Però l’endemà, el vas trair / Aquest any, per estalviar-me les 
llàgrimes / El donaré a algú especial). A part de ser la cançó 
més pesada de les festes (Last Christmas, de Wham!), té un doble 
sentit per als qui van entrar en els bancs europeus fa un any, 
quan ja semblaven regalats. Des de l’1 de gener fins a mitjans 
de febrer, un 30% de pèrdua: res aquest any no podia provocar 
més llàgrimes que una inversió en la banca europea. I si algú no 
va veure clar que calia canviar de parella, després del Brexit els 
bancs van posar a prova una altra vegada la seva paciència, caient 
un 20% en un dia i sumant-hi la pèrdua YTD a -40%. Semblava 
que als bancs els va atacar un cigne negre, i els analistes es 
van posar a revisar a la baixa els nombres (per centena vegada).  

 

Tanmateix, com passa molt sovint, va ser llavors quan es va 
haver de comprar («el més encertat és predir el passat» seria una 
traducció d’una dita polonesa molt coneguda pels professionals 
d’inversions); el subíndex financer de l’Eurostoxx 50 porta +50% 
des del Brexit, malgrat que encara està en negatiu en l’any. Els 
brokers, quan parlen de les seves visions, tendeixen a dividir un 
any en dues meitats: una de dolenta i una de bona. Aquest cop, 
per a la banca europea ha funcionat un 100%.

El que sí ha funcionat durant tot l’any (i seria aquest someone 
special de la cançó de Wham!) ha estat el sector materials, 
sobretot les empreses mineres i acereres, amb el doblament dels 
preus de les matèries primeres en diversos casos (com el carbó o 
el mineral de ferro) i el sector a +60% YTD. Però els inversors en 

el sector segurament s’han sentit traïts durant els últims cinc anys 
(-35% el 2015), el que ha estat més que suficient per convertir-lo 
en el sector més odiat; crec que va passar en la segona meitat de 
2015, poc abans que al gener de 2016 toqués fons.

Hi ha una sèrie de Netflix que es diu Orange Is the New Black, i 
per a mi els bancs tenen tots els símptomes de ser el nou black, 
és a dir, el nou sector materials: infraponderat pels gestors, odiat, 
apallissat i… amb potencial de fer-ho bé els propers anys.

Un dels arguments dels escèptics és que la banca japonesa porta 
tres dècades sense aixecar el cap, i l’europea, només deu anys. Sí, 
és cert. Però també és cert que, dins allò dolent, els bancs nipons 
han tingut els seus períodes de glòria. Curiosament, l’evolució del 
sector financer europeu coincideix moltíssim amb el japonès dotze 
anys enrere (gràfic 1), i si es confirma el patró, els propers tres 
anys seran molt bons per a la banca europea, amb un potencial 
de pujada d’un 70% davant l’índex, encara que després tornarà 
a caure. Així que ens esperem i encara no lliurarem el nostre cor 
a un altre. De part de tot l’equip, us desitgem unes bones festes 
amb, com no, bona música nadalenca.

Gràfic 1. L’evolució dels bancs japonesos pinta bé per als europeus

Bancs: els nous materials?
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Hi ha una sèrie de Netflix que es diu Orange Is 
the New Black, i per a mi els bancs tenen tots 
els símptomes de ser el nou black, és a dir, el 
nou sector materials.
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Mapa de riscs

Després de la victòria de Trump, el sector de defensa està rebent una 
atenció especial; no queda clara la posició del president electe sobre 
l’estatus de Taiwan, ni el futur del recent acord amb Iran; els nous 
responsables de la política internacional impliquen canvis importants 
en la política internacional. Pugem, doncs, el risc geopolític. D’altra 
banda, la intenció d’augmentar la despesa pública i retallar els 
impostos a la vegada s’hauria de traduir en pressió inflacionista. 
Amb l’acord dels països OPEC i no OPEC per retallar la producció del 
petroli, aquesta pressió ha pujat encara més. Augmentem el risc de 
la inflació.

Estratègia: Canvis en l’EURUSD, petroli

Entorn macro. No hi va haver sorpresa en la reunió del FOMC: una 
pujada de 25 pb, la segona en aquest cicle, amb perspectives de 
millora de l’economia i pressió inflacionista a l’alça. La taxa de des-
ocupació està ja a 4,6%, els ISM estan clarament rebotant i alguns 
indicadors de sentiment estan a màxims dels últims deu anys. A Eu-
ropa estem observant una millora significativa de les dades macro, 
amb el PMI situant-se a 54,9, màxims des de 2011, i la taxa d’atur ja 
per sota del 10% (a 9,8%). L’economia xinesa es continua aprofitant 
de l’estímul fiscal llançat fa un any, amb la majoria dels indicadors 
a l’alça. Al Japó, les dades indiquen una recuperació molt modesta. 
Queda per veure si l’economia brasilera aconsegueix créixer el 2017.

Renda variable. Value està agafant momentum: és el millor resum 
de les borses després de les eleccions als EUA. Veiem que els sectors 
cíclics estan obtenint millors resultats, i atès que durant els últims 
cinc anys les companyies value ho feien pitjor que les de growth i 
de qualitat, creiem que aquesta tendència recentment iniciada pot 
prevaler durant el 2017. Comprem bancs, indústria, consum cíclic i 
energia. Reduïm utilities i consum estable. Veiem molt de valor a 
Europa i encara potencial en la borsa americana.

Renda fixa. Millors dades macro, més probabilitat d’inflació i el tipus 
alemany a 10 anys a 0,30%: seguim veient un gran risc de pèrdues en 
deute core; preferim crèdit, inflació i el deute perifèric.

EURUSD. Mantenim el rang per a l’EURUSD a 1,05-1,10, amb la qual 
cosa, al nivell actual d’1,05, no veiem més potencial al dòlar. Recollim 
beneficis i canviem la nostra visió a neutral.

Commodities. El petroli s’ha vist beneficiat pels acords dels països 
exportadors per retallar la producció i ha arribat al nostre nivell 
objectiu d’USD 55/bbl (Brent). Creiem que la retallada d’1,8 
mmbbl i una possible millora de la demanda justifiquen un preu de 
barril més alt. Seguim compradors i pugem el nivell objectiu a 
USD 60/bbl. Continuem negatius en l’or com a conseqüència del 
nostre posicionament més bullish en els actius de risc.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals novembre 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

Brexit, eleccions als EUA… i ara, Itàlia

Eleccions i volatilitat en els mercats de deute

renda fixa

Notícies Esdeveniments

La Reserva Federal nord-americana 
puja 25 pb els tipus d’interès als EUA

22/DESEMBRE/16. Última revisió del PIB 
3Q16 dels EUA

Es confirma el NO en el referèndum 
italià i la dimissió del primer ministre

4/GENER/17. Publicació de les actes del 
FOMC de desembre

Finalment, l’OPEC acorda la primera 
retallada de cru en 8 anys, marcant 
uns màxims anuals de 54,5 USD

17-20/GENER/17. Reunió anual del 
Fòrum Econòmic Mundial a Davos 
(Suïssa)

19/GENER/17. Propera reunió de tipus 
per part del BCE

Seguint el fil conductor del mes passat: «un 2016 extremadament atí-
pic, en especial en l’àmbit polític», el referèndum italià és rebutjat 
pels votants amb un contundent 60/40, i ocasiona addicionalment la 
dimissió del primer ministre, Matteo Renzi. I, novament, més d’un s’ha 
dut una sorpresa amb la reacció subsegüent dels mercats.

Pel que fa a la decisió de tipus USA, la Fed confirma les expectatives 
del mercat i puja el tipus de referència en 25 pb. A l’altre costat de 
l’Atlàntic, el BCE prolonga la recompra de bons fins a finals de 2017.

Macroeconòmicament parlant, les dades continuen consolidant-se 
per sobre de les expectatives, ja que diversos dels principals indicadors 
de sorpresa macroeconòmica han arribat als màxims anuals (gràfic 
adjunt). Diversos indicadors d’inflació als EUA assoleixen màxims des 
de 2014, reforçant el càstig sobre els deutes core mundials i impulsant 
el 10 anys nord-americà a trencar els màxims de 2015 per sobre de 
2,50%. Es dilueixen les expectatives de recessió a escala global. Fins 
al moment, sembla més que esperançadora la manera com es podria 
entreveure l’inici del nou any. Malgrat tot, no estem exempts de riscs 
a futur, especialment les implicacions d’una pujada de tipus massa 
accelerada, o un dòlar nord-americà extremadament fort. Pacient i 
feliç 2017!

R. Giménez

El mes de desembre es continua caracteritzant per l’elevada vola-
tilitat en els mercats de deute americans i europeus. D’una ban-
da, el mercat de deute americà està posant en preu els repunts 
inflacionistes amb un steepening de la corba de govern per les 
expectatives d’una política fiscal més expansiva. Com donava per 
fet el mercat, la Fed va pujar 25 pb en la reunió del dia 14 i va donar 
a entendre una visió més hawkish per al 2017. La reacció immediata 
del mercat va ser emportar-se el tipus a deu anys americà per so-
bre del 2,55%. Cal destacar el fort estrenyiment dels índexs de crèdit 
americans, tant investment grade com high yield.

D’altra banda, a Europa el Banc Central Europeu va sorprendre el 
mercat en l’última reunió del passat dia 8, no tant per la decisió 
d’estendre el programa de compres fins a finals de 2017 (que el 
mercat ja havia donat molt per feta), sinó per haver reduït l’import 
de les compres mensuals dels 80.000 milions actuals als 60.000 
milions/mes, el que ha conduït a forts moviments en els diferents 
trams de les corbes de tipus governamentals europees durant els 
dies posteriors amb un fort steepening de les corbes core.

Els índexs de crèdit europeu estan tenint un molt bon comporta-
ment durant el mes de desembre. L’ITRAXX Xover s’ha estret 40 pb, 
situant-se en 300 pb, i l’ITRAXX Europe ha baixat 9 pb fins als 71 
pb. Pel que fa al deute emergent, l’índex EMBI Global s’ha estret 
fins a situar-se en els 370 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 continuen deprimits malgrat tot

Gràfic 7. Riscs deflacionistes a Europa a la baixa
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renda variable

I continua el rally...

Expectatives per al 2017

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 diari

Gràfic 8. Evolució de l’S&P 500 davant els seus beneficis
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El mes anterior parlàvem del rally de Nadal, i en aquests moments 
hi continuem, gràcies al famós reflation trade i a la millora 
de sentiment per part dels inversors. De fet, a Europa ja s’han 
superat els principals esculls que hi havia, com el referèndum i 
la recapitalització de la banca italiana, amb la qual cosa pensem 
que seguirem amb aquest bon to en les borses europees. D’altra 
banda, als EUA es mantenen les bones vibracions després de la 
victòria de Trump, i els mercats li continuen donant el famós mes 
de gràcia.

Durant aquest mes, el que sí s’ha vist és un canvi pel que fa a 
rotació de sectors: han deixat de funcionar els sectors defensius, 
com les utilities i les empreses de consum estable, amb una clara 
aposta pels inversors per sectors més procicle econòmic, com ara 
bancs i materials. A més, aquests sectors cotitzen a uns múltiples 
que estan molt per sota dels seus nivells històrics. I, d’altra banda, 
segueixen les millores de les estimacions de beneficis justament en 
aquests dos sectors.

Amb tot això, pensem que tindran un bon comportament els 
mercats perifèrics.

X. Torres

Últim mes de l’any, que ens deixa moltes anades i vingudes en els 
mercats financers. No us enumeraré tots els esdeveniments ni us 
resumiré l’any viscut; el passat, passat està. Crec que l’important 
és posar els ulls en el proper exercici borsari. I què es pot esperar 
per al 2017? Doncs sembla que, per fi, es comença a dibuixar un 
panorama més encoratjador en la renda variable; les recents 
pujades dels índexs europeus ens fan estar més positius de cara a 
l’any vinent. Comentàvem la setmana passada la figura de neteja 
que va fer durant les eleccions americanes i que ens va donar la 
pista sobre la possible tendència del mercat. A curt termini, seria 
factible veure un moviment de consolidació per continuar amb la 
tendència alcista iniciada. Si examinem l’Eurostoxx 50, marquem 
com a possible objectiu per als propers mesos els 3.500 punts. 
Respecte a l’Ibex 35, veiem com s’ha construït un lateral alcista; 
durant les properes sessions podríem veure lleugeres correccions 
per cercar posteriorment els 9.600 punts. També hem d’estar 
atents al mercat americà, que segueix marcant nous màxims: el 
Dow Jones pot tenir dificultats per trencar la barrera psicològica 
dels 20.000 punts, i l’SP 500 podria arribar durant els propers 
mesos als 2.400 punts. Dit això, preferiríem mantenir les posicions 
en índexs europeus i americans de cara a l’any vinent. Bones 
festes a tots.

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

Verde que te quiero verde

Petroli: no sense l’USD

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. Brent i Dollar Index (DXY)

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

Gràfic 12. Fed Funds (esq.) i DXY (dreta)

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2016 (YTD)
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Parlàvem el mes passat de Trumpflation, i la idea no ha perdut 
moment en l’USD. Ponderat per socis comercials, s’aprecia més d’un 
6% des de les eleccions i està prop dels seus màxims històrics.

La pujada de tipus d’interès de la Fed i el discurs menys dovish de 
Yellen (amb expectatives de tres pujades el 2017, qualificant l’expansió 
com a «moderada» en comptes de «modesta», destacant la reducció 
en la taxa de desocupació i la major fortalesa dels preus) han donat 
suport al moviment del bitllet verd.

Ara és moment de deixar que el mercat respiri. Els nostres indicadors 
de curt i mitjà termini indiquen sobrecompra. Els de llarg termini, 
desviacions extremes. De la mateixa manera que quan estava prop 
d’1,15 aquest any vam mantenir el rang, perquè així ens ho indicaven 
els nostres models, no podem perseguir els preus ara que està en 
1,04. Ens posem neutrals, amb rang 1,05-1,10, i esperem noves pistes. 
Ja coneixem Mr. Market quan es posa tossut: no convé ni anar-li al 
darrere ni, molt menys, portar-li la contrària.

Tècnicament, per sota d’1,047, el següent nivell és 0,985. Però el 
moviment no està tan clar i, encara que sembli contraintuïtiu, s’ha de 
tenir en compte que, des de Volcker, en un primer moment l’USD sol 
depreciar-se després de pujades de tipus d’interès (gràfic adjunt).

Moment, per tant, de ser pacients i aprofitar mentrestant per adornar 
l’arbre de Nadal.

T. García-Purriños

Comentàvem el mes passat que vèiem probable un acord en 
l’OPEP. Ara, una vegada assolit i millorat amb l’afegit de diversos 
països No OPEP, és hora de tornar a centrar-se en els fonamentals. 
Tenint en compte només un compliment parcial (reducció d’1 mn 
en comptes d’1,8) i un creixement de la demanda en la seva 
mitjana de 10 anys, el mercat del petroli entraria en dèficit de 
-0,5 mmbbd en el primer trimestre de 2017. Això s’hauria de traduir 
en increments del preu del Brent per sobre dels 60 USD. Aquest 
nivell és el nostre nou preu objectiu.

Però no sense el dòlar nord-americà. La fortalesa del bitllet verd 
està pesant sobre els preus, i en cas de mantenir-se en aquests 
nivells, d’acord amb el nostre model, impediria preus més alts. No 
és la primera vegada que petroli i dòlar estan tan decorrelats tant 
temps. Però no és el normal.

A més, tècnicament no ens agrada que el WTI no hagi confirmat la 
ruptura de la diagonal de suport que uneix mínims des del febrer. 
Mentre no ho faci, no podem donar per iniciada la segona fase del 
rally i, per tant, és probable que vegem consolidació. En aquest 
sentit, el Brent no hauria de perdre l’important nivell de 51,20 USD 
per tal que puguem mantenir la nostra visió alcista.

Respecte a l’or, continua el seu camí descendent, al ritme de 
l’evolució dels tipus d’interès reals. Mantenim la nostra visió 
negativa fins a l’entorn dels 1.000 USD/oz.

T. García-Purriños
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En l’actual entorn de baix creixement, caldria esperar que els 
sectors d’alt creixement comandessin una prima. Per contra, el 
que observem és una estampida cap a les accions d’alt dividend, 
atès que un gran nombre de bonistes ha capitulat davant l’acció 
repressora dels bancs centrals.

Les baixes rendibilitats han forçat molts inversors a acceptar de 
mala gana la narrativa que, en l’actual entorn de tipus baixos, 
les accions són els «nous bons», havent d’assumir una major 
volatilitat a canvi d’un dividend. Aquest reflux inversor ha creat 
una sèrie d’oportunitats en l’extrem més arriscat de l’espectre 
d’inversió, destacant especialment el sector de biotecnologia.

L’índex Nasdaq Biotechnology va assolir el seu pic el 2015, i va 
començar a corregir en tàndem amb l’S&P 500, caient gairebé un 
40%. Tanmateix, mentre que aquest últim ha assolit nous màxims, 
les accions de biotecnologia romanen deprimides. Per bé que és 
cert que l’índex havia tingut un recorregut fabulós (triplicant el 
seu valor des de 2012), això va ser, en gran manera, conseqüència 
de complir amb les expectatives posades en el sector. Nous 
tractaments van arribar al mercat, permetent a les companyies 
obtenir guanys, i provocant successives onades de fusions i 
adquisicions, una vegada que les companyies farmacèutiques 
es van adonar que era més intel·ligent comprar empreses 
biotecnològiques d’èxit que finançar projectes de R+D d’alt risc.

El principal factor rere la caiguda en desgràcia del sector va ser 
una piulada de Hillary Clinton en què prometia acabar amb 
l’excés de preus dels medicaments sota recepta, després de 
diversos escàndols en la indústria. Ara que Clinton està fora de 
l’equació, la incertesa ha disminuït, encara que no ha desaparegut 
completament. Per bé que reduir la intervenció estatal és un 
element clau del programa de Trump, durant la campanya ell 
també es va desmarcar amb un «jo també» als controls de preus.

Les valoracions actuals resulten, en qualsevol cas, atractives 
per a inversors a llarg termini, ja que els fonamentals del sector 
segueixen intactes. El sector no està en una fase de maduració, 
sinó més aviat de reacceleració —similar al web 2.0, però amb 
menys fanfàrria, sustentat per un elenc de descobriments científics 
(seqüenciació d’ADN, immunoteràpia, teràpies gèniques i de 
cèl·lules mare) impulsats per la convergència entre la bioquímica i 
la revolució digital, que permet tant una reducció en els costos (el 
cost de seqüenciació de l’ADN està a punt de caure per sota de $ 
1k) com noves teràpies (medicina personalitzada, nanorobots). A 
més, algunes de les malalties més comunes sense cura definitiva 
(càncer, Alzheimer) estan relacionades amb l’edat, el que, 
juntament amb l’envelliment de la població, es tradueix en un 
enorme mercat potencial.

Si, tot i el que s’ha exposat anteriorment, la biotecnologia li 
segueix semblant poc interessant en comparació, per exemple, 
amb la tecnologia, les finances conductuals poden explicar 
perquè. a individus, preferim les històries a les anàlisis, i l’àmbit 
de la biotecnologia és poc atractiu i requereix un alt nivell de 
coneixement científic per ser entès, mentre que resulta fàcil 
emocionar-se amb el disseny i el potencial d’un iPhone, sense 
tenir coneixements d’enginyeria.

connexió Mora Wealth

Finances conductuals i l’anomalia del sector biotecnològic

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer -  
Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com
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dades de mercat
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Equity Fixed Income

16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/12/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.755 3,3% 5,5% Treasury 2y USD 1,25% 24,7 20,5
MSCI Emerging Markets 858,7 1,4% 8,1% Treasury 5y USD 2,07% 40,0 31,1
S&P 500 2.264 4,0% 10,7% Treasury 10y USD 2,58% 36,2 31,5
Nikkei 225 19.401 8,6% 1,9% Bund 2y EUR -0,79% -16,0 -44,7
EuroStoxx 50 3.264 7,9% -0,1% Bund 5y EUR -0,47% -13,9 -42,5
FTSE 100 7.017 4,0% 12,4% Bund 10y EUR 0,31% 1,3 -31,9
DAX 11.413 7,0% 6,2% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.370 8,5% -1,8% ITRAX EUROPE 5Y 72,0 -6,7 -5,3
CAC 40 4.840 7,5% 4,4% ITRAX EUROPE 10Y 110,9 -5,7 -2,9
FTSE MIB 18.995 14,7% -11,3% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 93,6 -8,4 16,8
PSI 20 4.624 5,2% -13,0% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 220,4 -14,0 66,8
Athex 637 7,6% 0,9% CDX USA 5Y 68,3 -7,0 -20,1
Hang Seng 22.020,8 -1,2% 0,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 58.699 -3,4% 35,4% Spain / Germany 10y 112,8 -11,8 -1,1
Micex 2.243 10,6% 27,4% France / Germany 10y 44,8 0,5 9,0
SECTORS Italy / Germany 10y 157,7 -15,9 61,2
Consumer Discretionary 198,2 3,7% 2,4% Ireland / Germany 10y 34,6 -9,6 -17,1
Consumer Staples 205,8 1,6% -1,3% Portugal / Germany 10y 351,2 13,4 162,3
Energy 218,3 7,1% 22,4% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 107,4 6,5% 10,7% Germany Breakeven 10Y 1,17% 11,0 15,0
Industry 212,5 2,0% 10,8% US Breakeven 10Y 1,90% 2,2 32,1
Materials 221,2 2,6% 19,8% UK Breakeven 10Y 3,00% -4,7 63,8
Health Care 192,5 -0,9% -8,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 163,4 3,2% 11,6% BarCap US Corp HY 403,0 -81,0 -257,0
Telecommunication 68,2 5,7% 0,4% JPM EM Sovereign spread 368,8 -17,9 -76,8
Utilities 113,2 3,5% 1,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 277,4 -19,2 -134,0

16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,6 10,0% -2,6% BBVA 126,0 -14,6 -3,3
Inditex 32,1 3,3% 1,7% Iberdrola 74,6 -2,2 -8,1
Repsol 13,7 11,1% 35,4% Repsol 126,0 -23,8 -134,6
Santander 5,0 15,9% 9,9% Santander 126,1 -12,0 -9,7
Telefónica 8,7 8,5% -15,0% Telefónica 122,0 -7,7 2,5
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 87,1 7,5% 23,2% BASF 40,5 -1,4 0,3
Daimler 70,7 9,0% -8,9% Daimler 56,7 -3,6 -5,6
E.ON 6,5 4,0% -16,9% E.ON 74,0 -3,1 -24,0
HSBC 668,3 6,3% 24,6% HSBC 69,2 -4,5 -1,6
Nestle 72,0 4,2% -3,5% Nestle 30,0 -1,0 -1,1
Roche 233,9 0,7% -15,4% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 25,8 12,0% 22,5% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -3,9
Siemens 116,6 8,0% 29,7% Siemens 39,0 -3,0 -1,1
Vodafone 201,0 -1,0% -9,0% Vodafone 86,9 -2,5 -7,8
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 116,1 5,6% 10,3% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 23,1 16,7% 37,0% Bank Of America 76,3 3,0 4,0
Coca-Cola 41,6 0,7% -3,3% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 91,4 6,6% 17,3% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 123,4 3,5% 4,4% Mc Donald's 34,3 -1,1 -2,9
Microsoft 62,4 4,5% 12,4% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 84,7 1,8% 6,7% Pfizer 42,3 5,7 23,6
Walt Disney 104,2 5,1% -0,8% Walt Disney 29,2 0,2 12,8

FX Commodities

16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/12/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0427 -2,5% -4,0% Gold (USD/oz) 1.131,9 -7,7% 6,6%
EURCHF 1,0731 0,2% -1,2% Copper (USD/t) 5.732,0 3,7% 21,8%
USDJPY 118,1400 8,2% -1,7% Crude Brent (USD/bbl) 54,7 14,9% 20,3%
GBPEUR 1,1909 2,3% -12,2% Corn (USD/bushel) 356,5 5,3% -0,6%
AUDJPY 86,4210 -5,4% -1,4% GSCI Commodity Index 389,2 8,9% 24,9%
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