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editorial

A l’hora d’escriure aquest editorial, Netflix puja un 11% after-
market després de publicar-ne els resultats ahir a la nit. Això, 
malgrat cotitzar a PER 12M de 115 vegades. És una mostra més 
que la segona onada de la revolució d’Internet (la primera va 
ser la dels anys 1990, que va finalitzar amb la bombolla de les 
puntcom) no perd momentum i que no podem ignorar-la a 
l’hora de prendre decisions d’inversió. Què és exactament aquesta 
segona onada, atès que es parla de tantes coses a la vegada: el 
núvol, xarxes socials, Internet de les coses, streaming de música/
vídeo)? Doncs crec que, justament, tot això: la immensa ampliació 
de l’ús d’Internet (us recordeu que en els anys 1990 la xarxa va 
servir per navegar i comunicar-se per correu electrònic/grups de 
discussió?).

El que a mi personalment em sembla més revolucionari és 
que Internet ha canviat el significat de l’expressió «economia 
col·laborativa». Ja no es tracta de les cooperatives característiques 
per a Europa de l’Est, que, en no tenir en compte la demanda, 
sempre fabricaven o poc o massa (amb la qual cosa a les botigues 
de Polònia sempre sobrava vinagre i faltava paper higiènic). Ara 
l’economia col·laborativa significa l’optimització de recursos propis, 
compartint/venent coses que no utilitzem, tot això, a través de la 
nova generació d’aplicacions (la majoria amb noms estranys). Avui 
dia, podem molt fàcilment compartir el nostre cotxe (BlaBlaCar, 
Uber, Lyft) o pis (AirBNB, Couchsurfing). Podem també vendre 
peces de roba que no necessitem, prestar diners, sol·licitar 
la reparació de l’aire, ensenyar idiomes… sense intermediaris 
prescindibles.

Un dels enfocaments que apliquem en la gestió de renda 
variable és cercar temàtiques amb potencial de creixement 
secular (independentment del cicle); el cotxe autònom o la 
ciberseguretat són exemples de les nostres inversions recents. En 
aquest context, l’economia col·laborativa encaixa perfectament i, 
a més, invertir-hi seria un hedge contra l’efecte deflacionista que 
ella mateixa produeix. El problema és que cap de les companyies 

esmentades cotitza. Buscant exposicions, m’he adonat que no hi 
ha manera pura de jugar-ho, i que algunes companyies cotitzades 
recomanades com «exposició a l’economia col·laborativa» (en 
les pàgines web dedicades a inversions) tenen més pinta de ser 
perdedores (comprar accions d’Expedia o Priceline - portals de 
reserva d’hotels - per replicar AirBNB?).

Això implica que el mercat d’equity pateix l’escassetat de 
l’exposició a aquesta temàtica, actualment més calenta, i molt 
possiblement qualsevol OPV es vendrà a múltiples exorbitants (el 
que farà en l’obertura és un altre tema), amb la qual cosa pot ser 
molt interessant cercar l’economia col·laborativa dins el món de 
private equity (si som Qatar, podem parlar directament amb Uber; 
en cas contrari, haurem de buscar un vehicle d’inversió).

I si no, sempre queda l’opció de posar-se curt de petroli, que 
l’últim mes, malgrat l’OPEC, de les bones dades macro i de Corea 
del Nord, va trencar tots els suports i ens va fer executar l’stop 
loss. En el gràfic 1 es veu perfectament com durant els últims cinc 
anys l’interès en Uber i AirBNB ha coincidit amb el bear market en 
el cru. Si pensem en com l’economia col·laborativa pot maximitzar 
la (re)utilització i minimitzar els costos (de transport, energia, 
fabricació), potser té sentit.

gràfic 1. Com es juga a l’economia col·laborativa? Posant-se curt de petroli!

Com apostar per BlaBlaCar?
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El mercat d’equity pateix l’escassetat de l’exposició a 
l’economia col·laborativa, i molt possiblement qualsevol 
OPV es vendrà a múltiples exorbitants.
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gràfic 3. Retorns totals juny 2017*

gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius
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*Retorns de l’índex MSCI EM i bons emergents expressats en USD

gràfic 2. Principals riscs
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Estratègia: executem l’stop loss en el petroli

Entorn macro. Aquest mes observem la millora dels indicadors 
de l’activitat econòmica (els ISM als EUA, els PMI a la resta del 
món), sobretot el PMI manufacturer de la zona euro, que ha 
registrat màxims en 74 mesos (57,4). Cal destacar també que el 
PMI Caixin xinès ha tornat per sobre de 50. Els índexs de sorpreses 
macro estan rebotant lleugerament i les economies globalment 
semblen menys fràgils que fa un mes, atès el recent rebot de les 
commodities i la neteja del sistema bancari europeu.

Renda variable.Seguim tàcticament cauts, en veure que, després 
d’un any, les borses necessiten un respir i que el comportament 
de l’S&P no reflecteix les recents decepcions macro. Creiem que 
cal ser molt flexibles en l’entorn de tipus baixos, spreads prop de 
mínims, borses en màxims i els bancs centrals a punt de canviar 
la política monetària. Estratègicament estem constructius, en 
veure que les dades macro confirmen la recuperació/expansió 
de les principals economies; els EPS creixen i les valoracions són 
atractives, sobretot davant renda fixa.

Renda fixa. Creiem que la recent caiguda del deute core (el bund 
-3%) encara no ha finalitzat. Mantenim la nostra visió negativa. 
Veiem valor en els ILB, que descompten uns nivells d’inflació 
massa baixos, en la nostra opinió. Seguim invertits en crèdit i 
primes de risc perifèriques.

EuRusD. Després de mesos d’uns discursos ultradovish, Mario 
Draghi ha endurit el to, el que ha provocat un rally de l’euro 
fins a 1,15, fet que suposa el nostre preu objectiu. No veiem més 
potencial a l’euro i mantenim el rang de l’EURUSD a 1,10-1,15, amb 
la qual cosa baixem el posicionament d’oW a neutral.

Commodities. Malgrat els fonamentals favorables i l’augment 
del risc geopolític, el brent va trencar a la baixa el nivell crític de 
46,5 USD, en què executem el nostre stop loss. Seguim pensant 
que és raonable tenir exposició al petroli en l’entorn actual. No 
obstant això, veiem necessari aplicar-hi la disciplina. Baixem el 
posicionament a neutral i revisem el preu objectiu (abans: 60/
bbl USD). En l’or seguim neutrals.

estratègiaAleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad

Anàlisi de riscs

Les últimes setmanes, el deute core va registrar una brusca 
correcció a causa del to sorprenentment hawkish de diversos 
banquers centrals (Draghi, BCE; Carney, BoE; Poloz, Banc del 
Canadà). A això, cal sumar-hi la imminent retirada de l’estímul als 
EUA (la Fed ha assenyalat la reducció del balanç). Pugem el risc 
d’una política monetària excessivament restrictiva.

Després de la resolució del Banco Popular a Espanya, la liquidació 
de dos bancs italians (Vicenza i Veneto) i el rescat del Monte dei 
Paschi, ha disminuït el risc sistèmic provinent de la banca europea. 
Baixem el risc d’una crisi europea.
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Punt d’inflexió en la política dels bancs centrals?

Biaix hawkish del BCE

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

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

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ITALY - RISK PREMIUM

SPAIN - RISK PREMIUM

FRANCE - RISK PREMIUM

Notícies Esdeveniments

BREXIT: S’inicien les rondes de 
negociacions entre el Regne Unit i la 
Unió Europea

26/JULIOL/17. Decisió de tipus per part 
de la Fed

El BIS adverteix de l’increment 
d’empreses ‘zombi’ des del final de la 
crisi financera

28/JULIOL/17. Primera estimació del PIB 
EUA 2Q2017

La volatilitat de l’S&P 500 marca 
mínims de més de dues dècades al juny

1/AGOST/17. Primera estimació del PIB 
zona euro 2Q2017

La reunió del G20 es liquida sense 
acords significatius

1-3/AGOST/17. PMI de la Xina per al 
mes de juliol

Durant el mes passat, hem assistit a un rebot apreciable dels tipus 
d’interès a llarg termini dels principals deutes mundials. El mer-
cat ha interpretat els recents discursos dels bancs centrals com un 
plausible punt d’inflexió que augura la proximitat de la fi de l’era de 
tipus deprimits: la Fed comença a considerar la reducció del seu ba-
lanç, mentre que el BCE titlla d’improbable els tipus d’interès a curt 
termini més negatius. Malgrat tot, el balanç dels principals bancs 
centrals ha augmentat 1,7 trilions de dòlars en l’últim any (gràfic 
adjunt) i, de moment, segueix marcant nous màxims ininterrompu-
dament. Els principals indicadors de sorpresa econòmica mundials 
han mostrat un cert rebot alcista, després de marcar mínims de l’any 
al juny. Igualment, els principals índexs de matèries primeres (i el 
preu del cru) reboten després de marcar mínims de l’any al juny. 
Això sí, segueixen amb pèrdues significatives en termes interanuals.

Geopolíticament, el panorama es tranquil·litza notablement des-
prés del frenètic degoteig de notícies rellevants els últims mesos 
i la proximitat del període de vacances. L’administració de Trump 
continua decebent el mercat amb els seus lents, o inexistents, pro-
gressos (encara que admeto que no ha gaudit de la més mínima 
treva per part de l’oposició i els mitjans de comunicació).

R. giménez

A mitjans de juny, els mercats de deute a Europa no esperaven 
gaire quant al to hawkish per part del BCE, i la falta de bones 
dades d’inflació propiciava el flattening de les corbes. Tanmateix, 
durant l’última setmana de juny i la primera de juliol el discurs per 
part del BCE sembla haver canviat cap a un to més hawkish, amb 
el consegüent steepening de les corbes de tipus europees. Així, el 
tipus a deu anys alemany ha passat en dues setmanes del 0,25% 
al 0,58%. Les claus sobre el tapering, les esperem per a després 
de l’estiu, en la reunió del 7 de setembre. Pel que fa al crèdit, des-
prés de l’escassa correcció del juny de l’índex high yield fins als 
255 pb, el començament de juliol torna a ser positiu, i se situa en 
els 240 pb. L’índex investment grade es manté per sota dels 55 pb.

Als EUA Janet Yellen, en la seva intervenció del passat 12 de juliol, 
va deixar entreveure una línia un xic més dovish de la que tenia 
acostumats els mercats, a causa que les dades d’inflació són més 
fluixes de l’esperat i les dades de creixement una mica més mode-
rades. Tanmateix, les bones dades de treball continuen suportant 
la pujada de 25 pb, que posa el mercat en preu fins a final d’any 
amb una probabilitat pròxima al 50%.

El deute emergent continua mantenint el bon comportament, li-
derat pels bons resultats dels països asiàtics i alguns països lla-
tinoamericans. L’EMBI Global Spread es manté per sota dels 340 
pb.

M. soca

gràfic 6. Primes de risc

gràfic 5. La política monetària és efectiva?

gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa
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Earnings on the beach

Cel clar

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’S&P 500 Index davant els seus beneficis
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Durant aquest mes, el comportament del mercat ha estat 
mixt. Si l’analitzem per regions, ens trobem a Emergents l’MSCI 
Emerging Markets (+2%), amb un destacat com és Brasil Bovespa 
(+5,4%), i a Europa, l’Eurostoxx50 (-0,9%), en què cal destacar 
el bon comportament d’alguns perifèrics com Itàlia (FTSE MIB 
+1,8%) o Grècia (+6,9%). Sectorialment, els millors sectors han 
estat Financers (+2,7%) i Materials (+1,6%), que continuen essent 
casualment els menys volguts per analistes i gestors.

Des de fa uns dies, s’ha iniciat la temporada de resultats del 2Q2017 
amb una previsió d’un increment en l’EPS de l’S&P 500 del 6% 
interanual. De moment, no han publicat les suficients empreses 
com per donar-ne una opinió, però sí que pensem que seran el 
detonant quant a la direcció dels mercats aquests dos mesos, en 
cas de confirmar-se els resultats i no decebre en la visió per a la 
segona part de l’exercici. Llavors, tindríem un estiu molt positiu.

D’altra banda, continuem tenint bones dades macro, tant a Europa 
com als EUA, i fa poc hem conegut la dada del PIB 2Q a la Xina 
del 6,9%, amb què sembla que millora la percepció, en ser millor 
de l’esperat pel consens d’analistes.

Sembla raonable que aquests dos mesos d’estiu puguem gaudir 
prenent un mojito on the beach amb permís dels earnings on the 
beach.

X. torres

Comentàvem el mes passat el possible moviment de consolidació 
que semblava estar prenent forma en els índexs. Doncs finalment 
sembla que el pronòstic s’ha complert i, a partir d’aquí, podríem 
veure pujades durant els propers mesos. Per tal que la tendència 
alcista continuï tenint vigència, hauríem de veure els trencaments 
dels màxims vistos aquest any. Destaquem els últims moviments 
viscuts en els índexs, que ens fan confiar més, si és possible, en 
el rumb alcista de la renda variable europea. Durant els propers 
mesos podem esperar trencaments dels màxims dels índexs 
després dels moviments vistos aquestes últimes setmanes, en les 
quals el suport en el futur de l’Eurostoxx en els 3.400 punts ha 
funcionat a la perfecció. Pel que fa a l’IBEX, els suports també 
han funcionat degudament i durant els propers mesos hauríem 
de veure pujades progressives. Pel que fa als índexs americans, 
s’hi continuen produint nous màxims, que poden tenir com a 
objectiu els 2.500 punts per a l’S&P 500 i els 22.000 punts per 
al Dow Jones, però caldrà estar atents a possibles correccions en 
el curt termini. Per tot això, continuem veient un escenari alcista 
i esperem que pugueu gaudir tranquil·lament de les vacances 
sense sobresalts en els mercats financers.

g. apodaca

gràfic 11. Futur IBEX 35 diari amb la mitjana de 200 sessions

gràfic 9. Evolució de l’IBEX 35 davant els seus beneficis
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Prenent beneficis en l’EURUSD

Encreuament de camins en el petroli

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

FX i commoditiesTomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities ·  tomas.garcia@morabanc.ad
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gràfic 14. Inventaris del petroli

gràfic 12. Resistències en l’EURUSD

gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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L’EURUSD va superar la part superior del nostre rang (1,10/1,15). 
Encara que l’excusa fos la incertesa política als Estats Units, hi 
ha diferents indicis per ser més constructiu amb la divisa única 
europea: valoració (per PPA continua tenint recorregut), fluxos (les 
entrades de capital en EUR continuen essent fortes), tipus d’interès 
(especialment en les seves correlacions amb els terminis més llargs), 
la capacitat de sorpresa en la política monetària europea, etc.

Arribats a aquest punt, hem de reconèixer que, per bé que tot 
l’anterior continua essent cert, també ho és que la zona 1,15-1,17 
ha estat una important resistència, atacada sense èxit fins a deu 
ocasions en els últims tres anys.

Així mateix, veiem necessari ser prudents davant els diferents 
esdeveniments dels bancs centrals (propers discursos de membres 
de la Fed, ambigüitat en el discurs del BCE, etc.), les resistències 
tècniques també en la pujada del diferencial de tipus, la notable 
reducció de posicions curtes en EUR, etc.

La nostra visió constructiva sobre l’EUR no varia, però, com hem 
comentat en diferents ocasions respecte a la divisa, no ens agrada 
perseguir els preus. Per tant, prenem beneficis en aquests nivells 
de cara a una possible retallada fins a la part baixa del nostre 
rang (1,10/1,15) i, atesa l’asimetria del risc (potencial més gran d’una 
depreciació de l’EUR que una potencial apreciació), passem el 
nostre posicionament a neutral.

t. garcía-Purriños

Malgrat un cert rebot, tècnicament el preu del Brent es manté en 
l’encreuament de camins format per les diagonals alcistes (que 
connecta els mínims relatius d’agost i desembre amb els de febrer 
de 2016 i els de juny-juliol), el retrocés del 38,2% del moviment 
alcista previ, la mitjana de 100 sessions, etc., enmig d’un sentiment 
negatiu, però no extrem. Mostra d’aquest sentiment va ser la reacció, 
per exemple, a l’últim informe de la IEA, que advertia d’un menor 
compliment de l’acord de l’OPEP, però també d’una demanda molt 
superior a l’esperada i d’un possible dèficit d’oferta en el 2Q16.

Si atenem els fonamentals, res no ha canviat: els inventaris totals 
segueixen descendint, les perspectives de demanda semblen 
positives, les importacions de petroli van assolir màxims a la Xina, etc.

Tot i l’anterior, l’acord dels productors es posa en risc, després que 
l’Equador l’abandonés en un context d’un compliment inferior al 
80% (tant en països OPEP com en els que formen part de l’acord 
fora de l’OPEP).

No podem, a més, ignorar l’acció del preu, per la qual cosa la nostra 
visió passa a neutral, i el nivell de 43,5 USD és en què admetríem 
que el nostre escenari estava equivocat i hauríem de revisar el preu 
objectiu. Necessitaríem almenys la superació del màxim relatiu previ 
per ser més optimistes.

t. garcía-Purriños

gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)
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El creixement de la gestió passiva

La gestió passiva, entesa com a vehicles d’inversió que tracten de 
replicar índexs, està aconseguint una quota de mercat cada vega-
da més gran a costa de la gestió activa. Diverses són les causes 
que han ajudat a aquest creixement, des dels costos, inferiors als 
de la gestió activa, fins al comportament per sota dels índexs dels 
gestors actius en algunes categories.

Un dels mercats en què la rendibilitat resulta més vistosa respecte 
a l’índex és els Estats Units, on l’S&P 500 es considera l’índex més 
eficient i, per tant, el més difícil de batre de forma consistent en 
el llarg termini. Un estudi de Standard&Poors assenyala que en 
els últims 15 anys el 92,2% dels fons de renda variable dels Estats 
Units van tenir pitjor comportament que l’S&P 500. Tanmateix, 
per sort per als gestors actius, no en tots els índexs es produeixen 
resultats tan atractius i es poden trobar fons que batin consistent-
ment els seus índexs.

A Europa, curiosament, un dels grans impulsors de la gestió passi-
va ha estat la mateixa gestió activa. Aquest fenomen s’ha donat a 
través de gestors actius que fan asset allocation geogràfic o sec-
torial i l’implementen via ETF. D’aquesta manera, poden prendre 
exposició a actius en què no tenen expertise suficient per fer-ne 
una gestió directa que generi valor. També han demostrat la seva 
utilitat per prendre posicions tàctiques de curt termini.

On no està tenint un creixement tan gran és en la renda fixa. El 
motiu principal és que hi ha un percentatge més elevat de gestors 
que baten els seus índexs amb costos raonables, però també hi 
influeixen les característiques dels índexs de renda fixa, que els 
fan més difícils de replicar per la freqüència de rebalanç (mensual, 
mentre que en els de RV sol ser anual) o la rotació, que en el cas 
del Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index assoleix el 40% 
anual. Aquest serà el següent pas en què la gestió passiva haurà 
d’afinar per guanyar quota a l’activa.

J. Hernando

gràfic 16. Percentatge de fons actius de renda fixa que superen  
                els seus comparables passius

gràfic 17. Percentatge de fons actius de renda variable que superen  
               els seus comparables passius
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fonsJuan Hernando García-Cervigón, CAIA
Fons  ·  juan.hernando@morabanc.ad
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18/07/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/07/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.950 0,7% 11,3% Treasury 2y USD 1,35% 0,0 16,8
MSCI Emerging Markets 1.053 4,0% 22,1% Treasury 5y USD 1,81% 3,2 -10,8
S&P 500 2.461 0,6% 10,3% Treasury 10y USD 2,26% 8,0 -17,7
Nikkei 225 20.000 -0,2% 4,7% Bund 2y EUR -0,64% 1,6 12,9
EuroStoxx 50 3.479 -2,2% 6,4% Bund 5y EUR -0,13% 25,7 39,6
FTSE 100 7.390 -1,2% 4,0% Bund 10y EUR 0,55% 26,0 33,6
DAX 12.430 -3,4% 8,5% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.525 -2,4% 13,2% ITRAX EUROPE 5Y 53,3 -2,9 -19,3
CAC 40 5.173 -1,8% 7,3% ITRAX EUROPE 10Y 96,6 -3,1 -15,8
FTSE MIB 21.358 2,2% 11,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 51,0 -9,7 -43,0
PSI 20 5.308 -0,5% 13,3% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 127,8 -23,2 -96,4
Athex 848 3,9% 32,6% CDX USA 5Y 57,6 -3,2 -10,5
Hang Seng 26.525 2,9% 21,2% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 65.338 4,9% 8,0% Spain / Germany 10y 98,6 -14,2 -16,2
Micex 1.948 5,5% -12,6% France / Germany 10y 26,2 -8,7 -21,8
SECTORS Italy / Germany 10y 163,5 -1,9 4,0
Consumer Discretionary 219,6 0,3% 11,8% Ireland / Germany 10y 6,2 -8,9 -27,3
Consumer Staples 229,1 -1,7% 10,4% Portugal / Germany 10y 251,4 -6,5 -103,2
Energy 196,8 -0,7% -10,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 117,2 2,5% 10,4% Germany Breakeven 10Y 1,09% 11,0 -16,0
Industry 241,2 0,1% 13,5% US Breakeven 10Y 1,77% 8,5 -20,0
Materials 250,8 4,2% 13,0% UK Breakeven 10Y 2,95% 0,2 -6,4
Health Care 222,3 0,5% 15,3% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 197,1 2,3% 22,3% BarCap US Corp HY 360,0 -5,0 -49,0
Telecommunication 68,2 -3,0% -2,0% JPM EM Sovereign spread 326,7 2,1 -38,6
Utilities 126,6 -2,6% 10,1% CS EM Corp Spread vs. BMK 252,3 2,7 -28,4

18/07/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/07/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,5 1,3% 17,0% BBVA 58,6 -15,9 -65,6
Inditex 33,7 -3,8% 5,5% Iberdrola 46,6 -3,4 -28,2
Repsol 13,7 -2,0% 2,8% Repsol 80,3 -7,2 -46,0
Santander 5,7 -3,0% 15,9% Santander 48,4 -15,7 -73,0
Telefónica 9,3 -4,0% 5,7% Telefónica 67,9 -6,2 -52,0
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 118,0 -7,8% -0,2% Siemens 23,3 -0,9 -16,3
Total 42,9 -3,9% -11,0% Total 36,5 -0,6 -12,3
Sanofi 82,6 -5,1% 6,9% Sanofi 28,4 -1,4 -12,1
SAP 89,8 -4,3% 10,3% SAP 26,3 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 99,0 -2,6% -1,1% Anheuser-Busch InBev n.a. -1,2 -28,6
Daimler 64,2 -2,4% -9,3% Daimler 49,0 6,0 18,0
BNP Paribas 64,8 2,8% 7,1% BNP Paribas 31,7 -8,9 -52,6
LVMH 219,0 -4,5% 22,5% LVMH 29,3 -0,9 -9,3
Deutsche Telekom 15,6 -6,9% -4,3% Deutsche Telekom 40,8 0,2 -6,1
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 150,1 2,9% 30,0% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 73,3 4,1% 18,7% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 134,5 0,5% 17,0% Johnson & Johnson 13,9 -2,4 -9,3
Amazon 1.024,5 3,3% 37,1% Chevron 100,4 0,2 n.a.
JPMorgan Chase 91,1 3,6% 5,8% JPMorgan Chase 48,8 -1,1 -16,2
General Electric 26,9 -6,5% -14,8% General Electric 102,3 n.a. 2,3
AT&T 36,0 -7,7% -15,6% AT&T 73,5 -3,9 -19,4
Pfizer 33,4 1,4% 3,7% Pfizer 23,4 -2,9 -20,1

FX Commodities

18/07/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/07/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1563 3,2% 9,5% Gold (USD/oz) 1.242,2 -0,5% 8,1%
EURCHF 1,1029 1,1% 2,6% Copper (USD/t) 6.007,0 6,1% 8,5%
USDJPY 112,05 0,3% -4,4% Crude Brent (USD/bbl) 48,8 5,0% -15,9%
GBPEUR 1,1283 -0,8% -3,5% Corn (USD/bushel) 377,0 1,8% 8,5%
AUDJPY 88,66 -4,6% 5,4% GSCI Commodity Index 373,6 3,4% -6,2%
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