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EuropE, 
It’s  
your  
turn!

Bones Festes!
Gràcies per seguir-nos durant 2017
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editorial

«La història no es repeteix, però rima». Aquesta frase de Mark 
Twain és un bon resum dels cicles d’inversió que comencen en la 
recessió (anticipant la recuperació) i acaben en el sobreescalfament 
(anticipant un alentiment). L’any 2017 és el novè del cicle 
d’inversió actual que va començar el 2009 amb la sortida de la 
crisi financera. L’S&P 500 ha registrat retorns positius, en la seva 
majoria de doble dígit, en set d’aquests nou anys (el 2011 i el 2015 
es va quedar pla), i aquest any porta un 20% a l’alça.

Amb les dades macro excel·lents i les valoracions ja —tot s’ha 
de dir— cares, és més que mai el moment de reflexionar sobre la 
possible fi de l’època alcista. Jo, personalment, crec que el 2018 
encara podrem gaudir de retorns positius en els actius de risc, 
malgrat que aquest cicle és llarg en termes històrics.

Primer, perquè la recuperació de l’economia nord-americana ha 
estat aquesta vegada excepcionalment lenta: mentre en els cicles 
anteriors el PIB creixia una mitjana d’un 3,5% anualment, ara ha 
estat amb prou feines un 2%. Com que l’economia ha trigat més a 
recuperar, es pot argumentar que el cicle d’inversió també hauria 
de ser més llarg.

Segon, perquè l’estímul monetari en l’última dècada no té 
precedents; el conjunt de tots els QE dels bancs principals (Fed, 
BCE, BoE, BoJ, SNB) ascendeix a un 40% del PIB d’aquestes 
economies, quan el 2008 estava al 15%! La liquiditat en el sistema 
financer gairebé ha triplicat, i una part important d’aquesta s’ha 
de gastar en inversions. Això advoca tant per més durada com per 
magnitud del cicle d’inversió actual.

I tercer, perquè, si hi ha alguna cosa que funciona, és que les 
borses pugen quan creixen els beneficis de les companyies. En el 
cas de l’S&P 500, el creixement del BPA (benefici per acció) per 
a l’any vinent el tenim pràcticament garantit (creixement orgànic 
+ 2% d’inflació + 2% de recompra d’accions + possiblement la 
rebaixa de la taxa corporativa).

Independentment de l’excepcionalitat de l’entorn actual, cercarem 
una rima: un període similar en el passat. El més intuïtiu, la 

comparativa de valoracions i entorn macro (gràfic 1) ens porta 
directament a 1998, quan el PER de l’S&P estava a 20 vegades 
i l’ISM manufacturer se situava a 58-60s. Eren els inicis de la 
bombolla tecnològica i les borses van seguir pujant fins al març 
de 2000. Si es repeteix el patró, ens queden fins a dos anys i 
tres mesos de pujades en renda variable —i quines pujades!—: 
l’Eurostoxx 50 va duplicar, l’S&P va pujar un 55%, el Topix, un 45% 
i l’MSCI EM, un 20%.

Durant el mateix període, els preus del consumidor van passar 
d’un 2,0% a un 3,8%; el diferencial del high yield americà, d’un 
3,0% a un 5,8%, i el dòlar va pujar un 17%. Amb la qual cosa, 
assumint que tornem a estar en la mateixa fase del cicle, caldria: 
1) comprar renda variable; 2) protegir-se contra la inflació; 3) estar 
llarg del dòlar, i 4) vendre el crèdit. Curiosament semblant a la 
nostra visió estratègica, potser a excepció del crèdit, en què encara 
estem positius.

L’únic, però és el mateix que actualment: a l’estiu de 1998 es va 
produir en les borses una severa correcció (l’S&P: -19%), provocada 
per la fallida de Rússia i del fons LTCM. Seria un altre argument 
a favor d’un sell-off a curt termini, més encara si considerem 
que l’índex global MSCI World s’interna en la ratxa més llarga 
de la història sense caigudes de més d’un 5% (380 dies aprox.). 
Necessitem candidats per ser detonants? Aquests són els meus: el 
Vix, el bitcoin i la Xina, si torna a refredar la seva economia. Però 
si el 2018 és el nou 1998, les borses tancaran en positiu. De part 
de tot l’equip, us desitgem unes bones festes i que la història rimi 
l’any vinent.

Gràfic 1. La valoració de l’S&P i la conjuntura,  
              segons l’ISM, coincideixen amb l’any 1998

Serà el 2018 el nou 1998?

Si es repeteix el patró de 1998, caldria: 1) comprar renda 
variable; 2) protegir-se contra la inflació; 3) estar llarg del 
dòlar, i 4) vendre el crèdit
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Research & Estratègia 
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Estratègia: Dades macro a màxims multianuals

Entorn macro. L’economia americana està confirmant la seva bona 
forma; l’ISM manufacturer es manté a nivells pròxims a 60 (58,2) i 
la taxa d’atur, a 4,1%, cosa que correspon a mínims de 17 anys. El 
consens no esperava unes dades tan bones: l’índex de sorpreses 
macro està a màxims de set anys. A Europa, el PMI manufacturer 
està volant, amb la seva última lectura a 60,6 (màxims en 20 anys) i 
la taxa d’atur se situa per sota d’un 9% per primera vegada en aquest 
cicle. Ens sembla una mica preocupant la restricció monetària que 
s’està produint a la Xina, però de moment no observem cap impacte 
negatiu sobre l’economia del gegant asiàtic.

Renda variable. Creiem que els fonamentals sòlids, tant en l’àmbit 
micro com macro, i la liquiditat injectada en el sistema financer (QE) 
advoquen per la continuació del cicle alcista. No obstant això, a 
curt termini preferim mantenir la prudència, ja que veiem massa 
eufòria acumulada en els mercats. Veiem valor en l’IBEX, que s’ha 
quedat enrere respecte a les borses europees.

Renda fixa. Som compradors del deute corporatiu i emergent, 
encara que cada vegada d’una manera més selectiva. Mantenim 
les durades curtes i esperem pujades de tipus. Per aquest mateix 
motiu seguim veient molt valor en els bons lligats a la inflació. Ens 
continua agradant el deute perifèric, sobretot l’espanyol.

EURUSD. Comprem el dòlar fins al rang d’1,10 a 1,15; creiem que el 
risc en la política monetària nord-americana és cap a més restricció. 
Veiem també l’euro força sobrecomprat (segons les dades sobre el 
posicionament especulador).

Commodities. Ens mantenim neutrals tant en el petroli com en 
l’or; és cert que el cru està a màxims en dos anys, però també és 
veritat que el nivell del risc geopolític es manté elevat (en particular, 
les tensions entre els EUA i dos països: Corea del Nord i l’Iran).
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Gràfic 3. Retorns totals novembre*

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

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

Gràfic 2. Principals riscs
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estratègiaAleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad

Anàlisi de riscs

Tant la Fed com el BCE van assenyalar en les seves últimes 
reunions que, malgrat l’acceleració de les seves economies 
respectives, no veien un increment de la pressió inflacionista. És un 
missatge clarament dovish i redueix el risc de la política monetària 
excessivament restrictiva.
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Entrant en l’hivern amb bon peu

Revisió positiva de les projeccions de creixement per part del BCE

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

renda fixaMiquel Soca, CEFA
Estratègia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad
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Notícies Esdeveniments

Pugen els tipus EUA novament en +25 
pb fins a l’interval 1,25-1,50 en l’última 
reunió del FOMC/Fed

21/DESEMBRE/17. Propera reunió 
de tipus del Banc de Japó. Noves 
eleccions regionals a Catalunya

Brexit: primera fase completada 
satisfactòriament amb un preacord de 
40 mil milions d’euros en el divorci

03/GENER/18. Actes de la reunió del 
FOMC/Fed (13 de desembre)

Els legisladors europeus acorden regles 
més estrictes en el mercat de divises 
virtuals (identificar usuari final)

17/GENER/18. Propera reunió de tipus 
per part del Banc de Canadà

Els conservadors i l’extrema dreta 
austríaca confirmen una aliança per a 
la formació de govern

23-26/GENER/18. Reunió anual a 
Davos (Suïssa) del Fòrum Econòmic 
Mundial

Els principals indicadors de sorpresa econòmica mundials estan fi-
nalitzant l’any en territori positiu, amb Europa marcant màxims de 
fa sis anys i els Estats Units impulsat pels resultats empresarials i la 
possibilitat que la reforma fiscal s’aprovi aviat. Per bé que el rebot 
de les commodities observat la segona meitat de l’any està essent 
més moderat i fragmentat recentment, el preu del barril del cru està 
aconseguint mantenir uns nivells propers a màxims de dos anys. Els 
mercats de risc en general han seguit progressant favorablement 
durant un dels períodes, fins avui, més llargs i estables pel que fa a 
l’absència de correccions significatives.

Mentrestant, la Fed està finalitzant el 2017 amb tres pujades de tipus 
fins a l’interval de l’1,25-1,50, i anticipant noves pujades l’any vinent, 
mentre que el BCE es prepara per a la reducció de compres el 2018. 
Malgrat tot, al mercat li està costant descomptar noves pujades de 
tipus davant l’absència, previsiblement, de xifres contundents d’in-
flació alcista fins al moment.

Geopolíticament, el panorama encara s’observa bulliciós i incert. 
Des de les negociacions alemanyes per a una gran coalició, la 
urgència a l’hora de negociar nous sostres del deute als EUA i/o 
aprovar la reforma fiscal. En qualsevol cas, alguns esculls es des-
encallen, com les negociacions UE-UK pel Brexit, en què s’acorda 
una factura de divorci de 40.000 milions d’euros.

R. Giménez

Durant el novembre i part del desembre els mercats de deute eu-
ropeus han estat expectants a la reunió del BCE del dia 14 de des-
embre. El tipus d’interès a deu anys alemany s’ha situat just abans 
del meeting en els mínims dels últims sis mesos. Finalment, Mario 
Draghi ha pujat les estimacions de creixement per als propers tres 
anys i ha dit que la inflació s’està estabilitzant. Es manté el final 
del QE per al setembre de 2018, amb possibilitats d’allargar-lo si 
fos necessari. El deute perifèric manté el seu bon comportament, 
sobretot el portuguès i el grec.

Els mercats de deute corporatiu investment grade i high yield a 
Europa i els Estats Units han patit ampliacions de spreads durant 
la primera part de novembre que s’han recuperat folgadament 
durant la segona quinzena i part de desembre.

Pel que fa als Estats Units, la Reserva Federal Nord-americana, 
en la seva reunió del passat dia 13 de desembre, va pujar 25 punts 
bàsics el tipus de referència, tal com havia descomptat el mercat 
durant el novembre i la primera meitat de desembre. D’altra ban-
da, va insinuar tres pujades de 25 pb durant el 2018.

El deute emergent, tant governamental com corporatiu, ha patit 
una petita ampliació de spread durant la primera quinzena de no-
vembre. Tanmateix, des de llavors, ha recuperat gran part de l’am-
pliació i manté el bon comportament de tot l’any. L’índex EMBI 
Global Spread se situa a mitjan desembre en els 314 pb.

M. Soca

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. El mercat espera <1,5 pujades de tipus als EUA per al 2018

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa

FUTURES FED FUNDS rates probabilities Calculated: 12/18/2017 based on rate [1,25-1,50] 

Meeting Cut 
Probability

Hike 
Probability

unchanged 1.5-1.75 1.75-2 2-2.25 2.25-2.5 2.5-2.75

01/31/2018 0,00% 0,80% 99,20% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03/21/2018 0,00% 72,90% 27,10% 72,30% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%

05/02/2018 0,00% 74,80% 25,20% 69,10% 5,70% 0,00% 0,00% 0,00%

06/13/2018 0,00% 87,60% 12,40% 46,90% 37,80% 2,90% 0,00% 0,00%

08/01/2018 0,00% 88,40% 11,60% 44,50% 38,40% 5,30% 0,20% 0,00%

09/26/2018 0,00% 91,90% 8,10% 34,50% 40,20% 15,30% 1,80% 0,10%

11/08/2018 0,00% 92,50% 7,50% 32,70% 39,80% 17,10% 2,70% 0,20%

12/19/2018 0,00% 94,40% 5,60% 26,40% 38,10% 22,80% 6,30% 0,80%

01/30/2019 0,00% 94,50% 5,50% 26,00% 37,80% 23,10% 6,60% 0,90%
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And the winner is… S&P 500!

Final d’any

renda variable / anàlisi tècnicaGorka Apodaca, CEFA
Anàlisi Tècnica  ·  gorka.apodaca@morabanc.ad

renda variableXavier Torres, CEFA
Estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad
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Gràfic 10. Futur Eurostoxx diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’SP 500 Index davant els seus beneficisEstem a dues setmanes escasses d’acabar l’any i, de moment, els 
mercats segueixen molt forts. De fet, aquest mes és com «el de 
la marmota»: podríem repetir els mateixos comentaris que el mes 
anterior. Una altra gran pujada de l’S&P 500 (+3%), ajudada per la 
reforma fiscal, que es vol aplicar i que ens ha portat a un rendiment 
del començament d’any ençà del 19%. Durant el mes, globalment, 
ens trobem amb un MSCI World que s’ha revalorat un +2%. 
Europa, en general, amb retorns positius, dels quals destacaríem 
Espanya, amb l’IBEX 35 (+1,9%), o Portugal, amb el PSI-20 (+1,5%). 
Sectorialment, els millors sectors han estat Telecomunicacions 
(+5,8%) i Financers (+3,8%). Pel que fa als negatius, per dir alguna 
cosa, hi ha Energia (-0,6%) i Materials (-0,2%).

Al final hem tingut un any molt positiu de mercats, amb pujades 
generalitzades del 10% de mitjana. Cal comentar que també, de 
mitjana, els beneficis han crescut en un 10%-12%, amb la qual cosa 
aquests retorns estan justificats. Però això no ha succeït en la borsa 
espanyola, ja que els beneficis han pujat un 35% i, de moment, 
l’IBEX 35 només porta un 8,5%. Per bé que és cert que des del 
maig ha caigut un -8%, per l’entorn polític a Catalunya, i continua 
essent el mercat que cotitza més barat, a 13x P/E 2018.

Les eleccions catalanes poden ser l’inici de la recuperació de l’IBEX 
35 respecte als altres índexs europeus. Però potser, amb aquestes 
dues setmanes escasses que queden per finalitzar l’any, ho veurem 
més de cara al 2018.

X. Torres

Ja ens trobem en la recta final del 2017. Podem considerar aquest 
any com un any marcat per l’agenda política amb la presa de 
possessió de Donald Trump, les eleccions a França i Alemanya, i la 
recent reforma fiscal duta a terme pels EUA. Per al 2018 tot sembla 
apuntar a una sincronització de l’economia amb revisions a l’alça 
del PIB mundial que haurien de seguir empenyent els índexs, un 
panorama força positiu per a l’economia mundial. Comentàvem en 
el passat editorial que l’abrupta caiguda vista el novembre no ens 
havia de fer entrar en pànic, ja que no s’havien perforat els nivells 
que farien saltar les alarmes. Ara mateix s’està fent un lateral en 
els índexs europeus, mantenim l’stop-loss en els 3.460 punts per 
al futur de l’Eurostoxx 50 i seguim veient possibles repunts dels 
índexs per als primers mesos de l’any vinent. Tot i així, continuem 
veient turbulències a curt termini amb les futures eleccions a 
Catalunya, que, sens dubte, tornaran a portar volatilitats elevades 
a l’IBEX. Els altres índexs europeus segueixen mostrant solidesa, 
com s’observa en el gràfic del Dax. Pel que fa als índexs americans, 
continuen sense donar-nos sorpreses, marcant nous màxims un 
mes sí i un altre també, i no tenen aparença de canvi en la seva 
tendència.

Us desitgem a tots unes bones festes i un 2018 carregat de 
rendiments positius!

G. Apodaca

Gràfic 11. Futur Dax diari amb la mitjana de 200 sessions

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

MERCATS I ESTRATÈGIES, desembre 2017
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Poc volàtil, però no avorrit

Any de teoria en matèries primeres
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Gràfic 14. Índexs de matèries primeres el 2017

Gràfic 12. Evolució de la volatilitat (180d) de l’Índex del Dòlar

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)

No, el 2017 no ha estat un any avorrit per a les divises. Amenaces 
nuclears, piulades que mouen mercats, auge de populismes, tractats 
comercials de dècades que es posen en dubte… No, gens avorrit.

Però la volatilitat ha estat la menor des de 2014. I la falta de moviments 
de consideració ha pesat negativament sobre les estratègies.

Si la predicció econòmica és un art difícil, la predicció política és, 
senzillament, impossible. I aquest any ha estat carregat d’incertesa 
política en els parells més negociats: USD, EUR i GBP. L’anterior ha 
pesat notablement sobre l’assumpció de risc divisa el 2017, i ha deixat 
les tres majors normalment més eficients lluny dels seus fair values 
fonamentals.

A l’anterior, s’hi suma la bona comunicació des dels bancs centrals de 
les seves expectatives de canvi de política monetària.

És complicat que la situació actual es mantingui en el futur. Sense 
ficar-nos en política, el cert és que, llevat d’excepcions comptades, els 
bancs centrals a escala global estan canviant la seva visió lentament, 
i comencen a traslladar als mercats la idea d’una normalització 
monetària.

Per molt que pretenguin suavitzar aquest canvi necessari, l’experiència 
ens confirma que, quan les autoritats monetàries mouen peces, la 
volatilitat reacciona (per exemple, el 2010, el 2012, o la fi de 2015 i el 
principi de 2016).

Avui no és moment de parlar del 2018, però el més probable 
és que tampoc no sigui avorrit. I si torna la volatilitat, menys. 

T. García-Purriños

En el mercat de les matèries primeres, el 2017 ha estat un bon any per 
repassar la teoria bàsica d’aquesta classe d’actiu.

En primer lloc, el seu comportament no és similar al de la renda 
variable o els bons: responen a factors diferents, segons el moment 
del cicle. Així, les matèries primeres tanquen l’any flat davant el repunt 
de borsa.

En segon lloc, les diferents classes de matèries primeres tenen poca 
correlació entre elles: mentre que els metalls industrials o metalls 
preciosos van tenir un bon comportament, l’agricultura o l’energia no 
ho van fer tan bé. Sense comptar els canvis durant el mateix 2017: 
energia forta al final d’any, metalls preciosos fluixos.

Però les lliçons més dures han arribat des de quin vehicle triar per 
prendre exposició. Per exemple, comentàvem el mes passat que, en 
el cas del petroli, el contango de la corba de futurs va impedir que 
els llargs s’aprofitessin de tota la pujada, les divises relacionades amb 
el cru van reaccionar a altres catalitzadors, i subsectors que s’haurien 
d’haver comportat bé (com serveis) es van quedar ressagats.

Pensant en una inversió més general, l’elecció de l’índex de referència 
també hauria marcat la diferència. El GSCI, amb més pes en energia 
(més del 78%), ho va fer molt millor, especialment des del setembre, 
que el BCI o el CRB, amb pesos més reduïts (al voltant de 30%).

Esperem que el 2018 també compleixi amb la teoria que hem après 
el 2017.

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)
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Inversió en negocis familiars

L’alineació d’interessos és un factor que se sol buscar en el món de 
les inversions. Els selectors de fons prefereixen gestors que inverteixin 
una part important del seu patrimoni en els fons que gestionen o que 
vinculin la seva retribució al comportament a llarg termini d’aquests.

Portat a la selecció de companyies, una forma de fer-ho és invertir 
en companyies familiars. Els criteris que se solen utilitzar són que un 
grup familiar tingui un pes rellevant en l’accionariat i algun membre 
participi en l’alta direcció de la companyia.

Credit Suisse va publicar un estudi (The CS Family 1000) el 2015 en 
què es posava de manifest que les companyies familiars aconse-
gueixen de mitjana un 4,5% millor comportament que les no familiars 
des de 2006.

L’univers d’inversió és més ampli del que pot semblar a priori. Fins i 
tot les dimensions no queden restringides a companyies de petita o 
mitjana capitalització. Empreses com BMW, Oracle, Samsung o Inditex 
en són un bon exemple. On més limitacions es troben és a l’hora de 
buscar bancs, possiblement el sector on menys opcions troben.

El gestor de Cobas, Francisco García Paramés, s’ha declarat partidari 
d’invertir en aquest tipus de companyies. En el seu llibre Invertint a 
llarg termini esmenta que el 70% de les inversions estan en empreses 
familiars, i el motiu és que «deleguem en les famílies el control de la 
gestió i dels gestors. Qui millor que la família propietària per vigilar que 
els gestors estan vetllant per l’interès de l’accionista a llarg termini».

L’argument més utilitzat quant a valoració és que són companyies 
amb un perfil més conservador, amb baixos nivells de deute, mol-
ta tresoreria, amb pocs incentius i una comptabilitat agressiva i visió 
a més llarg termini. Per descomptat, hi ha casos com Pescanova o 
Abengoa que contradiuen aquesta teoria, però es poden considerar 
excepcions.

J. Hernando

Gràfic 16. Rendibilitat anual

Gràfic 17. Rendibilitat a 5 anys
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Bones compres i endeutat any nou

Els crítics del capitalisme no van escassos de culpables a qui 
atribuir tots els mals que aquest provoca; tanmateix, mentre 
d’altres concentren tota la ira, els especialistes en màrqueting, 
actors indispensables en tot l’entramat, estan aconseguint quedar-
ne impunes.

Per exemple, mentre que els banquers poden sempre posar en 
valor el paper social que les institucions financeres exerceixen 
en el foment d’una assignació òptima del capital —atès que 
en canalitzar l’estalvi cap a projectes solvents, la banca eleva el 
creixement de l’economia tant pel costat de l’oferta com el de la 
demanda—, els experts en màrqueting de consum, al contrari, 
treballen només en benefici del costat de l’oferta estimulant la 
compra dels seus productes amb qualsevol tipus d’estratagemes, 
independentment de l’impacte que el consum excessiu pugui 
tenir sobre el medi ambient o les finances dels consumidors —
convenientment estirades per còmodes pagaments a terminis.

Però els mercadòlegs no es veuen privats de la seva pròpia línia 
de defensa en la nostra economia de consum. Si fa un segle la 
frugalitat es considerava virtut, mentre que la prodigalitat era 
una debilitat del caràcter, avui dia, la percepció ha canviat, i un 
cert grau d’autocomplaença es considera un comportament 
socialment responsable. Aquesta línia de pensament està 
abonada pel pensament econòmic dominant. Els models de 
creixement des de Solow ens mostren que, atès que el capital 
exhibeix rendiments marginals decreixents, la seva acumulació 
no pot sostenir el creixement econòmic per si mateix. Per tant, hi 
hauria una anomenada «Regla d’Or» que dictaria l’equilibri entre 
taxes d’estalvi i consum, i que optimitzaria el creixement econòmic 
com a resultat.

No importa com de poderosa sigui la lògica econòmica, 
aquesta encara crea una forta dissonància cognitiva en molts 
de nosaltres que hem estat educats en relativa austeritat. Això 
succeeix perquè, contràriament als models econòmics, en el 
món real no hi ha una clara línia divisòria entre inversió i consum. 
Hom pot tractar la roba, els mobles, els dispositius electrònics, 
els automòbils i d’altres, com a articles rebutjables que han de 
ser reemplaçats constantment, o com a béns duradors que han 
de conservar-se mentre compleixin la seva funció.

El màrqueting exerceix un paper crucial aquí, actuant com la 
«mà invisible» de la nostra economia moderna que empeny els 
consumidors a augmentar la despesa. Els venedors manipulen 
la nostra psique amb una sèrie de subterfugis que inclouen, 
entre d’altres, fer-nos anhelar productes «aspiracionals» en la 
piràmide de Maslow, afanyar-nos a comprar per temor a perdre 
una ganga, recompensar-nos per la nostra fidelitat, o —d’una 
manera més preocupant— forçant-nos a complir normes socials 
convenientment ideades; com per exemple comprar anells de 
diamants o bombons per al Dia de Sant Valentí, cortesia de De 
Beers i Cadbury, respectivament.

La globalització i Internet estan agreujant l’atac al nostre lliure 
albir. Ara som blanc individualitzat de venedors que infereixen 
les nostres preferències pels nostres patrons de navegació 
en el web i, desafortunadament, les diferències culturals 
ja no fan d’escut. L’any ha deixat d’estar dividit en estacions 
astronòmiques, i ara ve dictat per una sèrie d’esdeveniments de 
compres que inclouen Halloween, Black Friday, Cybermonday, 
Nadal, vendes de temporada, Dia del Pare i de la Mare i, si 
creieu que teniu sort per no estar subjectes a l’impost de Sant 
Valentí, em temo que aviat estareu celebrant el Dia dels Solters 
a la Xina.

Mai no sabrem si la societat consumista actual segueix la 
trajectòria òptima dictada per la «Regla d’Or». Hom pot 
fàcilment imaginar escenaris contrafactuals en què un consum 
responsable i inversions més grans en educació i tecnologies 
sostenibles generin guanys econòmics més elevats a llarg 
termini. Tanmateix, l’URSS ens recorda els riscs de tractar de 
domesticar les nostres pulsions animals. Ja que, al cap i a la fi, 
la tirania a curt termini de la nostra societat pot ser que no sigui 
més que un reflex del nostre instint de supervivència.

connexió Mora Wealth

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com
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dades de mercat

Equity Fixed Income

18/12/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/12/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.104 3,5% 20,1% Treasury 2y USD 1,83% 13,1 66,4
MSCI Emerging Markets 1.130 -0,5% 31,1% Treasury 5y USD 2,17% 16,0 28,9
S&P 500 2.690 4,1% 19,9% Treasury 10y USD 2,39% 10,7 0,6
Nikkei 225 19.910 2,1% 19,6% Bund 2y EUR -0,71% 2,5 7,8
EuroStoxx 50 3.609 1,0% 8,9% Bund 5y EUR -0,33% 7,3 25,4
FTSE 100 7.537 2,2% 5,6% Bund 10y EUR 0,31% 1,7 17,3
DAX 13.312 1,7% 15,1% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.244 2,2% 9,4% ITRAX EUROPE 5Y 47,3 -3,9 -24,8
CAC 40 5.421 1,2% 10,7% ITRAX EUROPE 10Y 86,6 -2,6 -25,4
FTSE MIB 22.391 0,8% 15,8% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 46,1 -4,7 -47,7
PSI 20 5.429 3,3% 16,1% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 109,5 -7,7 -112,6
Athex 784 10,0% 21,8% CDX USA 5Y 49,8 -5,2 -17,9
Hang Seng 29.050 0,2% 33,0% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 73.115 -1,2% 20,4% Spain / Germany 10y 112,2 -8,7 -7,4
Micex 2.135 -0,6% -5,1% France / Germany 10y 32,0 -1,9 -15,2
SECTORS Italy / Germany 10y 149,0 5,8 -7,9
Consumer Discretionary 239,3 4,7% 21,8% Ireland / Germany 10y -2,4 -3,1 -37,5
Consumer Staples 237,4 3,7% 14,4% Portugal / Germany 10y 147,2 -17,1 -210,8
Energy 215,6 3,2% -1,5% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 127,0 4,9% 19,6% Germany Breakeven 10Y 1,31% 7,0 4,0
Industry 260,0 4,5% 22,4% US Breakeven 10Y 1,91% 4,1 -4,4
Materials 274,8 2,8% 23,8% UK Breakeven 10Y 3,02% -6,8 1,7
Health Care 229,4 3,0% 18,9% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 224,8 1,9% 39,4% BarCap US Corp HY 350,0 -12,0 -59,0
Telecommunication 71,2 5,7% 2,4% JPM EM Sovereign spread 310,8 -10,0 -54,6
Utilities 130,0 -1,0% 13,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 218,8 -4,1 -61,9

18/12/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/12/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,3 1,3% 13,5% BBVA 42,5 -7,2 -80,5
Inditex 30,0 1,8% -7,6% Iberdrola 42,4 -5,8 -31,2
Repsol 15,0 0,9% 12,1% Repsol 46,6 -9,5 -78,8
Santander 5,7 3,5% 16,3% Santander 33,0 -5,4 -88,1
Telefónica 8,4 -1,7% -4,9% Telefónica 73,0 -1,9 -46,0
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 119,2 3,3% 1,6% Siemens 21,5 -2,9 -17,5
Total 47,4 -0,3% -5,3% Total 27,1 -1,9 -22,5
Sanofi 74,2 -3,0% -4,8% Sanofi 26,2 -3,6 -16,0
SAP 98,5 0,5% 17,2% SAP 20,3 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 95,0 -2,8% -5,9% Anheuser-Busch InBev n.a. -2,3 -31,3
Daimler 71,5 3,2% 0,6% Daimler 39,7 -5,2 -16,3
BNP Paribas 63,4 -0,1% 4,1% BNP Paribas 22,8 -1,5 -61,4
LVMH 254,1 2,4% 39,3% LVMH 26,1 -3,1 -12,9
Deutsche Telekom 15,2 1,0% -7,6% Deutsche Telekom 33,4 -5,1 -13,5
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 176,4 2,6% 50,7% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 86,4 3,5% 37,3% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 141,8 2,5% 22,8% Johnson & Johnson 12,3 -2,5 -10,8
Amazon 1.190,6 4,7% 57,8% Chevron 99,2 0,0 n.a.
JPMorgan Chase 107,0 8,8% 23,7% JPMorgan Chase 38,7 -9,0 -25,6
General Electric 17,8 -3,5% -44,4% General Electric 100,0 n.a. -0,1
AT&T 38,5 11,4% -9,6% AT&T 64,3 -1,8 -28,8
Pfizer 37,1 4,4% 13,7% Pfizer 19,6 -4,8 -24,1

FX Commodities

18/12/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/12/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1790 0,6% 12,4% Gold (USD/oz) 1.263,2 -1,2% 9,9%
EURCHF 1,1618 0,0% 8,7% Copper (USD/t) 6.905,0 1,9% 24,7%
USDJPY 112,47 0,4% -3,4% Crude Brent (USD/bbl) 63,4 1,7% 8,5%
GBPEUR 1,1360 0,3% -3,7% Corn (USD/bushel) 347,0 1,2% -1,4%
AUDJPY 86,32 -1,7% 2,7% GSCI Commodity Index 421,1 -1,0% 5,8%
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