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Quelcom de molt estrany va passar el divendres 9 de juny. Amb la 
complaença a màxims i la volatilitat a mínims, el sector més sexy 
i desitjat pels inversors va caure sense notícies un 4,4%, explicant 
un 80% del - 1,25% que va registrar l’S&P 500 aquell dia. Parlo, 
per descomptat, del sector tecnològic, que des de l’agost de 2013 
va més que va doblar el retorn de l’S&P, pujant un 93% davant un 
44%. Una benedicció per als inversors en growth, una frustració 
per als creients en value/reflation trade. Aquest any, la tecnologia 
segueix liderant les pujades, amb el retorn fins al dijous 8 de juny 
d’un 22%. L’S&P va pujar un 9% en el mateix període i… no us ho 
creureu: dels 500 dels seus components, només cinc expliquen 
un 37% d’aquesta pujada: Facebook, Apple, Amazon, Microsoft 
i Alphabet (Google). I atès que als americans els encanten els 
acrònims, anomenen aquest conjunt FAAMA o FAAMG, encara 
que el mercat sol parlar més típicament de FANG (Facebook, 
Amazon, Netflix i Google), les quatre companyies d’Internet que 
van protagonitzar el 2015. Doncs resulta que el divendres FANG, 
per primera vegada en molt de temps, va semblar que queia en 
desgràcia, i va provocar molta histèria i commoció.

Els blue chips del sector tecnològic porten, el dia que escric 
aquesta nota, un 5-7% avall, el que ja em permet d’anomenar-ho 
una correcció que crec que el sector sí es mereix després d’haver-
ho fet tan bé. Ara bé, recollim beneficis (que encara n’hi ha un 
munt: Apple està a +25% YTD) o aprofitem per comprar? El primer 
que miro és el PER relatiu, és a dir, el PER del sector dividit pel de 
l’S&P (gràfic 1), i veig que la ràtio està a 1,0 (o sigui, el PER del sector 
IT és el mateix que el de l’S&P: actualment, 19 vegades), en línia 
amb la mitjana dels últims deu anys; no em sembla una bogeria. 
I si ho comparem amb l’última fase del cicle anterior, 2005-2007, 
aquesta ràtio estava a 1,30 (la lectura és que encara queda un 30% 
de l’outperformance davant l’S&P 500). Tecnologia és un sector 
que realment ha anat complint les expectatives els últims anys 
(malgrat que són altes): les FANG fan créixer les vendes al ritme 
d’un 20% cada any i expandeixen marges. Veient les tendències 

com el boom de l’economia col·laborativa, el creixement del 
comerç electrònic, el desplaçament de les empreses al núvol, 
la connectivitat de cada vegada més dispositius (IoT, Internet of 
Things), em costa veure que el creixement s’acabi. I a això, cal 
afegir-hi l’element cíclic, també favorable (o bé el multiplicador 
del component secular): segons la casa d’anàlisi Evercore ISI, els 
plans d’inversió en tecnologia estan a màxims dels últims sis anys, 
i és que un 53% de les empreses van voler incrementar el capex a 
IT davant només el 38% al novembre de 2016. Al final, el reflation 
trade no són només grues i excavadores, sinó també el maquinari 
i programari en què inverteix el sector corporatiu.

Els components secular i cíclic se sumen, en el cas del sector 
tecnològic, en taxes de creixement superiors a les d’altres indústries: 
el consens estima que aquest any l’EPS del sector tecnològic 
augmentarà un 18% davant un 10% de l’S&P, el que justificaria el 
PER relatiu d’1,8 davant l’1,0 actual (un 80% d’upside!). Cal sortir 
corrent? No ho crec.

Fora del sector tecnologia: aquest mes estem reduint la renda 
variable, en espera d’un sell-off (5-10%?). Els principals 
arguments són la desconnexió de l’S&P de les dades macro i els 
onze mesos que portem sense correcció. És un moviment tàctic 
que no canvia la nostra visió estratègica constructiva en el que és 
cicle i actius de risc. Si funciona bé, més avall hi tornarem a entrar. 

Gràfic 1. Segons el PER relatiu, la valoració del sector IT continua atractiva

Els inversors deixen anar FANG?
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Dels 500 components de l’S&P, tan sols cinc 

expliquen un 37% de la pujada YTD: Facebook, 

Apple, Amazon, Microsoft i Alphabet.
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Estratègia: tàcticament, reduïm renda variable

Entorn macro. Aquest mes estan caient ja tots els índexs de 
sorpreses macro (EUA, Europa, EM, el Japó), encara que el nord-
americà continua essent l’únic en territori negatiu. Insistim que, en 
termes absoluts, les dades americanes estan essent molt sòlides, 
amb els ISM fermament per sobre de 50 i la taxa d’atur a mínims des 
de 2007 (4,67%). A Europa, el PMI està assolint nous màxims (57,0), 
sobretot gràcies a Alemanya (59,5). A la Xina, el PMI manufacturer 
Caixin ha caigut per sota de 50 per primera vegada en un any, i 
al Brasil no ajuda ni la correcció de les commodities ni el recent 
increment del risc polític.

Renda variable. Con les borses americanes en màxims i l’últim rally 
dels índexs europeus, tàcticament, reduïm l’exposició a renda 
variable; creiem que a curt termini es pot produir una recollida de 
beneficis (5-10%). D’arguments, n’hi ha molts: la desconnexió de 
l’S&P de l’índex de sorpreses macro, els onze mesos que portem 
sense correcció, la volatilitat a mínims multianuals, la debilitat de 
les commodities i les expectatives elevades del creixement dels 
EPS. Com és un moviment tàctic, no modifiquem la taula que 
recordem que reflecteix la nostra visió estratègica a dotze 
mesos vista. I aquesta segueix constructiva, amb les dades 
macro que confirmen la recuperació/expansió de les principals 
economies; els EPS a l’alça i les valoracions atractives, 
sobretot davant la renda fixa.

Renda fixa. En l’entorn de recuperació macro i pendents de la 
(gradual) sortida del BCE del QE, evitem el deute core i preferim 
les inversions procícliques: crèdit, ILB, flotants i primes de risc 
perifèriques.

EURUSD. Ens costa veure la Fed més hawkish i el BCE més dovish 
del que eren en els seus últims comunicats. Els fonamentals 
d’Europa mantenen la tònica d’una millora davant els dels EUA. 
Mantenim el rang d’1,10-1,15.

Commodities. L’OPEC ha prolongat la reducció de la producció, 
tanmateix el petroli va reaccionar negativament i està a mínims 
dels últims set mesos. Seguim pensant que el mercat subestima el 
potencial de la demanda i els riscs geopolítics. Mantenim el preu 
objectiu a USD 60/bbl. En l’or seguim neutrals.
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Gràfic 3. Retorns totals maig 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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Anàlisi de riscs

Aquest mes introduïm diversos canvis relacionats amb la caiguda 
de les matèries primeres: el petroli porta -13% des de màxims del 
maig, i el mineral de ferro acumula -40% des del març. L’efecte 
directe és menys pressió inflacionista i un deteriorament en els 
fonamentals dels països emergents (+ més risc polític al Brasil). 
També reflectim l’alentiment d’alguns indicadors xinesos (PMI, 
vendes de cotxes). Si la correcció de les commodities es tradueix 
en desinflació de productes/serveis, els bancs centrals haurien de 
posar-se més dovish.
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Un món sense inflació?

Els bancs centrals, al centre

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

Notícies Esdeveniments

El partit laborista anglès, encapçalat 
per Corbyn, guanya 30 seients en les 
eleccions generals

27-29/JUNY/17. 10a reunió anual dels 
New Champions (Fòrum Econòmic 
Mundial)

L’OPEC estén la retallada en la 
producció del cru fins a l’inici de 2018

29/JUNY/17. Tercera estimació del PIB 
EUA 1Q2017

La Fed anticipa i detalla l’inici de 
la reducció del compte de balanç 
(Treasuries i MBS)

5-6/JULIOL/17. Actes de l’última reunió 
de la Fed i del BCE

Qatar, impactat per un embargament 
terrestre, aeri i marítim de països 
confrontants

17/JULIOL/17. Eleccions presidencials a 
l’Índia

Durant el mes passat, l’empitjorament de dades soft a escala macro 
als EUA ha continuat el seu curs posant en dubte la temàtica exis-
tent de Trumpflation, i juntament amb unes dades d’inflació nova-
ment baixistes, han aconseguit deprimir els tipus d’interès a llarg a 
mínims de l’any. La inflació a escala mundial es troba també molt 
a prop dels mínims de les últimes dècades, pressionada a la baixa 
recentment per la correcció de les matèries primeres (gràfic adjunt), 
i la continuació de millores i avenços tecnològics. Les recents reu-
nions del BCE i la Fed se salden amb més claredat monetària a futur 
i una nova pujada de tipus (+0,25%) ja descomptada pel mercat 
nord-americà. Malgrat tot, els principals índexs de renda variable es 
mantenen molt sòlids, emparats per uns beneficis empresarials molt 
favorables que assoleixen màxims de 6 anys, amb un creixement, 
per exemple, del 14% interanual pel que fa a l’S&P 500.

Geopolíticament, el panorama segueix, si més no, entretingut: 
l’administració de Trump continua apagant i provocant nous focs; 
Europa experimenta un cert alleugeriment, després de la conso-
lidació de Macron a França i un resultat electoral a UK gairebé 
irrellevant. Això sí, s’observa una certa preocupació a l’Orient Mi-
tjà com a conseqüència del bloqueig fronterer que experimen-
ta Qatar per part de diversos països confrontants, que fins al 
moment no ha anat a més davant la intervenció diplomàtica de 
Turquia i Iran, i un discurs conciliador per part del govern qatarià. 
 
R. Giménez

El passat 8 de juny, va tenir lloc a Tallinn la quarta reunió de 
l’any per part del Consell de Govern del BCE, en què es va decidir 
que els tipus d’interès aplicables a les operacions principals de 
finançament, la facilitat de dipòsit i la facilitat marginal de crèdit 
es mantinguessin invariables en el 0%, -0,40% i 0,25%, respecti-
vament. Els mercats de deute governamental no esperaven gaire 
quant al to hawkish per part del BCE, i el tipus a deu anys ale-
many se situava en el 0,25%, només 4 pb per sobre del tancament 
de l’any passat. D’altra banda, el resultat de les urnes del passat 
11 de juny a França deixa via lliure a Emmanuel Macron per dur a 
terme les seves polítiques, el que ha agradat al mercat, situant la 
prima de risc francesa en els 35 pb, nivells que no vèiem des de 
l’octubre de l’any passat. Molt bon comportament dels índexs de 
crèdit, que segueixen estrenyent, i l’Itraxx Crossover se situa per 
sota dels 240 pb.

Als Estats Units, la Fed va pujar el tipus de referència 25 pb en la 
reunió del passat 14 de juny. Aquest moviment ja estava comple-
tament descomptat pel mercat, per la qual cosa no va haver-hi 
sorpreses. La clau per als propers mesos, la trobem en si la Fed 
farà una o dues pujades de 25 pb durant el segon semestre de 
l’any.

El deute emergent en local i hard currency segueix mantenint 
el seu bon comportament, liderat pels bons resultats dels països 
llatinoamericans i asiàtics. L’EMBI Global Spread se situa en els 
318 pb.

M. Soca

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. Múltiples índexs de matèries primeres, a mínims d’un any

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa
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Lehman, versió espanyola
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Gràfic 10. Futur Eurostoxx diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’SP500 Index davant els seus beneficis
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Durant aquest mes, el comportament del mercat també ha tornat 
a ser positiu, sobretot als EUA, amb l’S&P 500 (+2,1%) i, en general, 
l’MSCI World (+1,9%). Europa, després del gran comportament del 
mes anterior, ha retrocedit: Eurostoxx 50 a -1,5%. Però els que sí 
han seguit pujant a menor ritme són els perifèrics, com és el cas de 
Portugal (+1,8%) o Espanya (+0,2%).

Un dels temes més destacats del mes ha estat el Lehman, versió 
espanyola, és a dir, la intervenció del Banc Popular pel BCE i la 
seva venda consegüent per 1 € al Banco Santander. En un altre 
entorn més negatiu de mercat hauria generat fortes baixades en 
la borsa espanyola. Però com el to de les borses és constructiu, 
gairebé ha passat desapercebut i amb prou feines hi ha hagut 
efecte contagi, ni en el sector financer ni en el mercat. La veritat és 
que no hauria dit mai ni que es regalaria el Popular al Santander, 
ni que això no tindria un efecte molt negatiu en el mercat. Per a 
mi el missatge és que es prefereix la concentració de bancs i que 
aquests siguin cada vegada més grans en detriment dels mitjans 
i petits.

D’altra banda, estem veient que la majoria d’estimacions de 
beneficis de les empreses per a aquest exercici no han patit 
variacions negatives, amb la qual cosa es manté intacte el fons 
positiu en les borses.

Per aquestes dates, fa un any, estàvem debatent sobre el Brexit, 
que al final va passar i va ser un clar punt d’entrada. Potser aquest 
any ja no tindrem un altre regal, atès que fa unes setmanes se’l va 
emportar el Banco Santander.

X. Torres

Igual que en les cintes de casset, els mercats tenen també 
diferents velocitats, i amb l’arribada de l’estiu el mercat sembla 
que ha pitjat el botó de pause. Seguim positius amb l’evolució 
dels mercats financers de renda variable, veiem com després del 
trencament de les resistències a llarg termini els índexs s’han pres 
un respir (esperem que per continuar les pujades!). Ens fa mantenir 
la confiança el bon ritme d’entrades de fluxos a Europa, la bona 
presentació de les companyies a escala global i un entorn de 
relativa complaença, encara que és veritat que altres dades com la 
baixa volatilitat existent en els mercats i una certa debilitat en el 
PMI xinès podrien ser el focus de turbulències a curt termini. Per tot 
això, estaríem invertits i marcariem stops que limitin les possibles 
pèrdues en cas de correccions a curt termini, que sembla que el 
mercat i els inversionistes esperen amb impaciència. Quant al futur 
de l’Eurostoxx 50, hem de vigilar que no es perdin els nivells de 
3.500 punts, encara que podem veure alguna agulla perforant-
los i acostar-se als 3.400 punts. Pel que fa al futur de l’IBEX, 
l’índex segueix mostrant fortalesa i un cert to de consolidació en 
els nivells actuals. Seguim insistint en la predisposició alcista i 
vigilarem nivells pròxims als 10.250 punts que ens donin punts 
d’entrada per intentar aprofitar futures pujades.

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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L’USD continua feble

En mans de l’anàlisi tècnica

divisesTomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities ·  tomas.garcia@morabanc.ad
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Gràfic 14. Or i tipus d’interès reals

Gràfic 12. USD Trade Weighted

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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Un discurs un xic més hawkish de l’esperat des de la Fed va permetre a 
l’USD de recuperar una mica d’allò cedit davant els majors durant els 
últims mesos. Amb tot, el Dollar Index (índex de l’USD ponderat per 
socis comercials) seguia cotitzant proper als mínims de l’any, mantenint 
una estructura baixista que convida a pensar en nous descensos.

En el mateix sentit, destaca la notable depreciació del bitllet verd 
davant els països emergents, reflectida en l’índex ponderat per altres 
socis comercials importants. Malgrat haver frenat els últims dies, 
acumula una depreciació pròxima al -5%.

Com comentàvem el mes passat, l’agenda de la Fed sembla 
descomptada i les sorpreses podrien portar probablement cap a una 
política monetària més expansiva. En aquest sentit, mantenim un biaix 
baixista en USD.

Pel que fa a l’EUR, tant valoració com fluxos com evolució de la 
política monetària ens permeten de ser més optimistes.

Cal destacar finalment la situació del GBP. Per bé que és una divisa 
que per valoració podria semblar barata, la important incertesa política 
relacionada amb el Brexit hauria de seguir pesant negativament sobre 
la seva cotització. A la incertesa anterior, s’hi afegeix la divisió en el 
Banc d’Anglaterra, amb tres dels seus membres que voten a favor de 
pujades de tipus d’interès per impedir que el GBP es continuï depreciant 
i pesi sobre l’economia britànica.

T. García-Purriños

El Brent està mostrant una notable debilitat, en un context 
d’inventaris per sobre de l’esperat i dubtes respecte a la demanda. 
Encara es manté sobre la diagonal alcista que marcàvem el mes 
passat, que connecta els mínims relatius d’agost i desembre. En 
cas de perdre-la, la nostra visió passaria a neutral, i el nivell de 
43,5 USD seria en el que admetríem que el nostre escenari estava 
equivocat i hauríem de revisar el preu objectiu.
Des d’un punt de vista fonamental, les coses no han canviat: 
els inventaris totals segueixen descendint, per bé que a un ritme 
inferior del que esperàvem, les importacions de petroli van assolir 
màxims a la Xina, etc. Però malgrat l’anterior, no podem ignorar 
l’acció del preu i, per tant, ens quedem, tàcticament, en mans de 
l’anàlisi tècnica.
Pel que fa a l’or, cal destacar la notable correcció (superior al 
-3%) des de la zona de màxims anuals. L’anterior es va justificar en 
una Fed que manté un discurs hawkish en un context de menors 
expectatives d’inflació. L’anterior va pesar positivament sobre els 
tipus reals i, per tant, negativament sobre el metall daurat.
Finalment, els metalls industrials en general es van mantenir 
sobre suports. Amb tot, cal destacar la seva debilitat.
Tot l’anterior hauria de tenir conseqüències sobre altres actius 
(renda variable, crèdit, high yield, divises, etc.), per la qual cosa 
pensem que és raonable ampliar la prudència, almenys des d’un 
punt de vista tàctic.

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)

FX i commoditiesTomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities ·  tomas.garcia@morabanc.ad
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Allà on van els fluxos dels ETF

Sense entrar en el debat entre gestió activa i passiva, no ens podem 
abstreure del fort creixement que està tenint la gestió passiva. El 
seguiment de fluxos d’ETF s’ha convertit en una eina interessant 
per mesurar els ànims dels inversors, encara que no sempre tenen 
caràcter predictiu.

Des de la fi de l’any passat, el consens de mercat va parlar de 
la seva preferència pel mercat europeu en renda variable respecte 
a l’americà. Aquest argument el recolzen factors com el bon mo-
ment del creixement macroeconòmic i les pujades de beneficis de 
les companyies. Els fluxos dels ETF ho han reflectit amb importants 
subscripcions, tant en els vehicles europeus com, més important, 
en els americans. Al maig s’ha vist el flux d’entrada més gran en 
l’equity europeu des de l’agost de 2015, afavorit pels resultats de 
les eleccions franceses.

Un altre aspecte que cal vigilar és el dels factors, i aquí destaquen 
les entrades en el value, malgrat que el 2017 es manté per darrere 
del growth en rendiment. En els propers mesos veurem si es pot 
donar una rotació d’estils.

Entre els guanyadors de l’any, hi ha la renda variable emergent, 
que segueix registrant fluxos d’entrada amb força. Aquesta tendèn-
cia ja es va iniciar a la fi de 2016 i es veu reflectida també en la part 
de renda fixa. En aquest cas, a través de hard currency, és a dir, a 
través d’emissions en dòlar i, en menor grau, euro.

En renda fixa, el investment grade es manté fort, sobretot a través 
d’ETF americans, i és, al costat dels emergents, el principal receptor 
de fluxos.

Finalment, una divergència curiosa al maig en l’or: entrades a Eu-
ropa, sortides als EUA. Aquest moviment s’ha donat en cinc de les 
últimes 24 observacions.

J. Hernando
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Gràfic 16. Entrades el 2017 en categories de Renda Fixa

Gràfic 17. Entrades el 2017 en categories de Renda Variable
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Sobre «comprar les correccions»  
i altres contes borsaris

8

La borsa és un terreny fèrtil per a l’especulació, en les dues 
accepcions del terme: la cobdícia i el fet de fer conjectures sense 
evidència ferma. Hi ha dos obstacles importants per concebre 
una teoria dels mercats de valors. El primer és el gran nombre de 
variables que poden influir, tant en l’àmbit micro com macro.

Però el desafiament més gran és que els mercats de renda variable 
no són només fenòmens naturals aïllats de les ments humanes, 
sinó construccions abstractes i intersubjectives que emergeixen 
com a resultat d’un joc d’anticipació entre un creixent nombre 
de participants. Els mercats tenen, per tant, memòria col·lectiva, 
aprenen i s’adapten d’una manera similar a com evoluciona el 
cànon artístic amb el temps.

Així doncs, qualsevol teoria prospectiva dels mercats ha de 
combinar dades amb una narrativa del comportament humà, per 
a la qual cosa són tan aptes els historiadors com els economistes. 
Desafortunadament, aquest camp és també un imant per a 
xerraires i endevins, que prosperen a l’ombra de la complexitat 
d’una manera similar a com ho fa l’astrologia. De fet, les seccions 
d’horòscop i borsa d’un diari tenen molt en comú: ambdues 
pretenen ser tan vagues i poc predictives com sigui possible, mentre 
deixen obertes una sèrie de vies d’escapament per si l’evidència 
contradictòria resulta aclaparadora. En el primer cas, recorren 
a l’«ascendent» del signe zodiacal, mentre que en el segon, al 
«timing» del mercat.

Hi ha teories especulatives de tota mena i condició: animalistes, 
que lliguen tendències de mercat amb bulls i bears; 
antropomòrfiques, que parlen de mercats que tenen head and 
shoulders i «sentiments» que van des de l’eufòria fins al pànic, i 
finalment, hi ha teories de naturalesa supersticiosa, com les teories 
del Dow i Odd-Lots, basades en la numerologia, que ve a ser per 
a les matemàtiques el mateix que l’astrologia és per a la física.

Una teoria molt popular aquests dies és la de buy the dips 
(comprar les correccions). El raonament és el següent: els mercats 
de renda variable tendeixen a l’alça a llarg termini, per tant, cada 
correcció del mercat ofereix un bon punt d’entrada en un viatge fins 

a l’infinit i més enllà. La tesi és enganyosament sòlida per dues 
raons. En primer lloc, es dona el cas que els mercats de renda 
variable són impulsats per una espècie de gravetat inversa, 
atès que les empreses cotitzades han de proporcionar un retorn 
positiu sobre el capital per poder sobreviure. De fet, si la taxa 
de creixement dels guanys corporatius és més gran que el cost 
de capital, el valor intrínsec d’una acció tendiria a l’infinit, per 
la qual cosa qualsevol preu pagat seria barat. D’altra banda, 
la teoria no pot ser falsificada en un sentit popperià, atès que 
en els casos en què sembla no funcionar —l’índex Nikkei un 
50% per sota del seu pic el 1989 n’és l’exemple més destacat— 
sempre es pot argumentar que és només una qüestió de temps 
fins que el mercat sobrepassi el seu anterior màxim.

Amb els bancs centrals inundant els mercats de liquiditat, 
traduïda en una rendibilitat minvant dels bons, aquesta creença 
està ajudant a atreure a la borsa inversors fins ara reticents. 
Tanmateix, qualsevol que compri als nivells actuals hauria de 
vigilar de no estar entrant-hi a un preu inflat.

Gràfic 18. Buy the dips – l’estratègia que sempre funciona?

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Chief Investment Officer

fernando.defrutos@morawealth.com

connexió Mora Wealth
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dades de mercat
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Equity Fixed Income

19/06/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/06/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.937 2,2% 10,6% Treasury 2y USD 1,36% 9,0 17,2
MSCI Emerging Markets 1.013 1,7% 17,5% Treasury 5y USD 1,79% 0,8 -13,9
S&P 500 2.453 2,8% 9,4% Treasury 10y USD 2,19% -5,9 -26,9
Nikkei 225 20.068 3,3% 5,8% Bund 2y EUR -0,65% 3,5 12,4
EuroStoxx 50 3.580 -0,2% 8,8% Bund 5y EUR -0,39% -3,9 14,5
FTSE 100 7.524 0,6% 5,2% Bund 10y EUR 0,28% -9,1 7,2
DAX 12.889 2,0% 12,3% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.849 -0,3% 15,5% ITRAX EUROPE 5Y 55,7 -7,3 -16,6
CAC 40 5.311 -0,1% 9,4% ITRAX EUROPE 10Y 99,0 -6,6 -13,2
FTSE MIB 21.014 -2,8% 9,0% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 60,3 -7,3 -32,9
PSI 20 5.331 2,8% 13,7% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 148,4 -4,0 -72,1
Athex 821 5,2% 28,2% CDX USA 5Y 60,1 -2,4 -6,8
Hang Seng 25.925 2,7% 17,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 62.014 -1,6% 2,4% Spain / Germany 10y 115,6 -7,6 -5,6
Micex 1.850 -5,7% -17,2% France / Germany 10y 34,7 -9,3 -13,3
SECTORS Italy / Germany 10y 166,7 -10,9 4,6
Consumer Discretionary 219,0 1,5% 11,5% Ireland / Germany 10y 15,6 -4,2 -18,3
Consumer Staples 233,0 1,6% 12,3% Portugal / Germany 10y 259,4 -20,1 -94,5
Energy 198,3 -3,3% -9,5% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 114,4 3,4% 7,8% Germany Breakeven 10Y 0,99% -14,0 -28,0
Industry 241,0 3,7% 13,4% US Breakeven 10Y 1,69% -16,2 -28,5
Materials 240,8 1,4% 8,5% UK Breakeven 10Y 2,95% -8,5 -3,9
Health Care 221,1 3,5% 14,7% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 192,7 2,0% 19,5% BarCap US Corp HY 360,0 -7,0 -49,0
Telecommunication 70,3 0,9% 1,1% JPM EM Sovereign spread 322,7 -4,3 -42,7
Utilities 129,9 3,5% 13,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 247,9 -3,2 -32,8

16/05/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,4 1,3% 13,8% BBVA 73,6 -12,3 -50,9
Inditex 35,6 -2,6% 7,8% Iberdrola 49,0 -13,8 -25,6
Repsol 14,1 -1,6% 2,9% Repsol 86,5 -2,1 -37,0
Santander 5,9 1,3% 18,7% Santander 63,5 -13,9 -58,4
Telefónica 9,7 -1,6% 8,3% Telefónica 73,3 -9,2 -47,0
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 126,5 -1,7% 7,6% Siemens 23,8 -2,2 -15,1
Total 45,2 -4,6% -6,1% Total 37,2 -3,3 -12,2
Sanofi 86,7 -7,5% 11,6% Sanofi 29,9 -5,1 -11,5
SAP 95,5 -0,5% 13,7% SAP 40,9 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 102,2 -6,8% 1,4% Anheuser-Busch InBev 43,9 -2,3 -27,5
Daimler 65,7 -4,8% -7,7% Daimler 43,2 -2,7 12,2
BNP Paribas 63,1 -4,0% 5,5% BNP Paribas 41,0 -13,2 -44,7
LVMH 232,8 -0,4% 27,1% LVMH 30,3 -3,0 -8,3
Deutsche Telekom 16,8 -3,6% 3,4% Deutsche Telekom 40,5 -3,5 -6,5
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 146,3 -6,1% 24,6% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 70,9 3,3% 13,7% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 134,1 6,8% 14,6% Johnson & Johnson 16,6 -1,7 -7,0
Amazon 995,2 2,0% 30,8% Chevron 101,1 -0,2 n.a.
JPMorgan Chase 88,1 0,4% 1,1% JPMorgan Chase 49,1 0,9 -15,1
General Electric 28,8 0,6% -9,5% General Electric 102,1 n.a. 2,2
AT&T 38,9 0,5% -8,9% AT&T 77,3 -3,6 -15,5
Pfizer 33,2 -1,3% 2,4% Pfizer 25,5 -4,1 -16,6

FX Commodities

16/05/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1159 -0,7% 6,0% Gold (USD/oz) 1.247,2 -1,3% 8,5%
EURCHF 1,0873 -0,6% 1,3% Copper (USD/t) 5.724,0 0,7% 3,4%
USDJPY 111,42 0,3% -4,7% Crude Brent (USD/bbl) 46,9 -14,7% -22,0%
GBPEUR 1,1421 -2,0% -3,3% Corn (USD/bushel) 375,3 0,1% 6,0%
AUDJPY 84,68 -1,9% 0,6% GSCI Commodity Index 361,4 -7,6% -9,2%
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