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Segurament si algun dels diaris del país obrís la seva portada amb 
un titular semblant, acabaria essent un dels més llegits de l’any. 
I és que, sovint, un es deixa dur per la superfície del missatge 
portant-lo a l’extrem, sense obrir l’interrogant de quantes, a on 
o si s’han trobat mortes. En un món ple de sensacionalismes, 
ens hem acostumat a llegir només l’encapçalament de qualsevol 
mitjà digital i escrit. I els hàbits de vegades es poden tornar en 
contra nostre.

Recordo Pedro Mari Zabalza, antic entrenador d’Osasuna, que 
ens va llegar un ensenyament a tots els seguidors navarresos: no 
cal donar per suposats els triomfs fins que no acabi el partit («Si 
ens confiem, som molt dolents», deia). I aquí es troba l’economia 
mundial, en un moment decisiu, atès que, després d’haver superat 
una crisi històrica, les eines que ens van permetre de sortir-ne 
s’han d’anar eliminant de mica en mica. Per això hem de «tornar 
al riu Valira i a Pedro Mari». Fins ara els mercats financers han 
viscut un gran moment. Excepte en comptades idees d’inversió, 
tant era la teva expectativa de revalorització. En els últims cinc 
anys un s’ha acostumat a arribar a bon port sense necessitat de 
ser molt selectiu.

Ara hem de deixar de llegir la primera línia i anar més que mai «a 
les tripes de l’editorial». El major repte de tots els economistes per 
al present és gestionar les expectatives de tots els nostres clients/
amics/veïns i obligar-nos a agafar-nos el nostre temps.

No vull que es malinterpreti el meu missatge, de bones inversions, 
n’hi haurà. El ritme de sincronització mundial en el creixement 
que estem vivint és el millor en molt temps. De fet, l’índex de PMI 
global està en màxims dels últims sis anys. El crèdit empresarial 
està fluint i, encara que a vegades induïts pels baixos tipus 
d’interès, els inversors hem invertit perquè les companyies han 
continuat sanejant els seus balanços. Els ingressos i els beneficis 
publicats en l’últim trimestre són els millors en anys, i segons 
sembla no serà flor d’un dia. Recordant que encara poden ser 
millors si, com s’espera als EUA, s’aprova finalment la rebaixa 
fiscal. És més, si fixem la vista a Europa, el preu a què qualsevol 

gestor pot comprar accions és més que correcte comparat amb 
altres àrees geogràfiques.

No obstant això, un ha de ser realista, i és que les valoracions 
actuals dels EUA de manera històrica impliquen guanys per als 
propers anys que estan per sota del doble dígit. Encara que el 
retrovisor, llevat del 2015, ens digui el contrari. Independentment 
que la situació sigui força millor que durant el segon trimestre 
d’aquest any, les probabilitats de recessió global, encara que 
baixes, han passat del 15% al 30%. Aparentment estrany, però això 
és el que té fer-se gran, ets més a prop de la teva data de caducitat. 
I això, millor que ningú, ho saben els grans líders xinesos, que han 
mantingut estable la seva economia fins a la 19a edició del màxim 
òrgan del Partit Comunista de la Xina, i ara segurament obriran la 
volatilitat per afrontar els canvis estructurals que han d’implantar.

I com espera això el món financer? Us en posaré un exemple: 
les famílies nord-americanes, via directa, fons d’inversió i plans de 
pensions, posseeixen la càrrega de renda variable més gran des 
de 2000 (representa al voltant d’un 37% de les seves inversions).

Un consell: si temeu que aparegui una piranya anomenada 
volatilitat que porta temps adormida i dubteu de si la vostra 
cartera està preparada, truqueu a un expert.

Gràfic 1. Volatilitat històrica (180 dies)

Piranyes al riu Valira

Un consell: si temeu que aparegui una piranya anomenada 
volatilitat que porta anys adormida i dubteu de si la vostra 
cartera està preparada, truqueu a un expert.

David Azcona, CFA
CEO & CIO MoraBanc Asset Management 
david.azcona@morabanc.ad
T (376) 88 41 66
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Estratègia: dades macro a l’alça

Entorn macro. S’està confirmant la millora macro globalment; 
l’economia nord-americana va créixer un impressionant 3% i les 
estimacions del creixement europeu es veuen revisades a l’alça 
després de les últimes lectures dels PMI (el manufacturer, 58,5, 
màxims en 7 anys) i la producció industrial, que són molt fortes. 
Han rebotat també els índexs de sorpreses macro, i en els mercats 
emergents no observem cap debilitat. Creiem que la pressió 
inflacionista s’intensificarà en conseqüència, cosa que podria 
provocar sorpreses no desitjades des dels bancs centrals (una 
acceleració del cicle de pujades de tipus).

Renda variable. La nostra visió estratègica segueix constructiva, 
atès el momentum macro, les bones publicacions de companyies i 
les valoracions encara acceptables. Tàcticament, veiem els mercats 
força eufòrics, amb algunes ràtios del sentiment de l’inversor a 
nivells extrems (la ràtio bull/bear, a màxims de 30 anys). Preferim 
recollir beneficis en els mercats i sectors que millor s’han comportat, 
i veiem la possibilitat de tornar a entrar-hi més avall.

Destaquem l’oportunitat que s’ha obert a l’IBEX, que des del maig 
ho ha fet un 9% pitjor que l’Eurostoxx 50, davant fonamentals 
sòlids tant en l’àmbit macro com micro.

Renda fixa. Seguim veient molt valor en els bons lligats a la 
inflació, atesa la fortalesa de les dades macro, el rally del petroli i 
alguns indicadors avançats de preus (PMI de la pressió inflacionista 
a la zona euro, el PPI a la Xina). Som compradors del deute 
corporatiu i emergent, encara que cada vegada d’una manera més 
selectiva. Mantenim unes durades curtes esperant pujades de tipus.

EURUSD. Mantenim el rang a 1,10-1,15, comprem l’USD. El 
posicionament especulador en l’euro continua significativament per 
sobre de la mitjana històrica i els fonamentals americans indiquen 
la necessitat d’una política monetària més hawkish.

Commodities. Creiem que el petroli ha assolit el seu preu just; ens 
mantenim neutrals davant la propera reunió de l’OPEC, que pot ser 
decisiva per a la propera evolució del cru. En l’or seguim neutrals, 
en veure’l ben valorat davant els tipus reals.

Gràfic 3. Retorns totals octubre*

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

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

Anàlisi de riscs

Tant la pujada del petroli com les últimes dades des d’Europa i 
la Xina ens fan pensar que la pressió inflacionista està creixent. 
Pugem el risc d’un augment de preus. Al mateix temps, les dades 
nord-americanes indiquen una acceleració del creixement, d’acord 
amb la fase d’expansió del cicle macroeconòmic. Reduïm el risc 
d’una debilitat macro als EUA.

Tot i que encara queda molta incertesa, la tensió a Catalunya 
sembla estar disminuint després de la convocatòria d’eleccions per 
al 21 de desembre. Esperem el resultat abans de modificar el risc 
de la crisi europea.

Gràfic 2. Principals riscs
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Vivim un dels períodes risk-on més llargs després de la crisi financera

Biaix dovish 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

Es convoquen noves eleccions 
a Catalunya (21/12/17) després de 
l’activació de l’article 155

22/NOVEMBRE/17. Publicació de les 
actes de l’última reunió del FOMC/Fed

Polítics i líders mundials, exposats 
fiscalment davant els Paradise Papers

29/NOVEMBRE/17. Segona estimació 
del 3Q17 del PIB EUA

Brexit: les negociacions progressen 
lentament i amb poca claredat

06/DESEMBRE/17. Propera reunió de 
tipus per part del Banc de Canadà

El BCE confirma la reducció de compres 
de deute, i estén el programa fins al 
setembre de 2018

13-14/DESEMBRE/17. Reunió de tipus 
per part de la Fed, el BoE i el BCE

Els indicadors de sorpresa econòmica mundials, en territori positiu, 
novament augmenten, afavorits per les bones dades empresarials 
i el rebot de les commodities, entre altres elements. Els índexs de 
deute mundials, després de marcar mínims de tipus el setembre, se-
gueixen rebotant a l’alça afavorits per un discurs més hawkish dels 
bancs centrals. El BCE confirma l’inici de la reducció de recompres a 
partir de 2018 i estén el programa fins al setembre de l’any vinent. 
Els mercats d’accions es prenen un respir merescut després de pu-
blicar uns resultats que els han catapultat a nous màxims anuals 
al principi de novembre (Dow Jones, Euro Stoxx, Nikkei…). Com a 
conseqüència d’això, durant aquest últim mes, les expectatives que 
descompta el mercat de noves pujades de tipus el desembre per als 
EUA han continuat escalant des d’un 80% fins al 92%. Igualment, 
els principals índexs de matèries primeres (i el preu del cru) han 
continuat rebotant després dels mínims de primavera, marcant nous 
màxims el mes vigent.

Geopolíticament, el panorama encara dista molt d’un entorn nor-
mal: la proposta de rebaixes fiscals als EUA semblaria avocada a 
ser posposada fins a finalitzar les eleccions de meitat de mandat el 
2018; Catalunya tindrà noves eleccions el desembre en un context/
entorn més que atípic, i en les negociacions UE-UK pel Brexit no es 
descarta la possibilitat de no arribar a acords.

R. Giménez

Durant el mes d’octubre, els mercats de deute europeus han estat 
expectants a la reunió del dia 26, en què s’havien d’anunciar les 
mesures que prendrien els membres del comitè del BCE respecte 
al QE. No va haver-hi sorpreses pel que fa al que descomptaven 
els mercats, i es va anunciar una extensió del programa de com-
pres d’almenys nou mesos més i una reducció de -30 bn d’EUR 
en les compres mensuals. Tanmateix, el discurs de Mario Draghi 
va tenir un biaix clarament dovish i els mercats de deute van reac-
cionar amb fortes pujades de preu. El deute perifèric manté el seu 
bon comportament, sobretot el portuguès i l’italià.

Els mercats de deute corporatiu investment grade i high yield a 
Europa i els Estats Units han accelerat la tendència positiva de 
l’any i segueixen estrenyent. Segueix la forta demanda per part 
dels inversors per noves emissions de deute corporatiu d’ambdós 
costats de l’Atlàntic i de mercats asiàtics.

Pel que fa als Estats Units, la Fed, en la seva reunió del passat 1 
de novembre, va deixar clar que aviat hi haurà una pujada de 25 
punts bàsics. I encara que no es va parlar explícitament que la 
pujada sigui en la reunió de desembre, el mercat l’està posant en 
preu amb una probabilitat superior al 90%.

El deute emergent, tant governamental com corporatiu, manté el 
seu bon comportament de tot l’any, i l’índex EMBI Global Spread 
se situa, al principi de novembre, en els 305 punts bàsics.

M. Soca

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. El mercat posa en preu 1,5 noves pujades de tipus als EUA

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa

FUTURES FED FUNDS rates probabilities Calculated: 11/15/2017 based on rate [1,00-1,25] 

Meeting Cut 
Probability

Hike 
Probability

unchanged 1.25-1.50 1.5-1.75 1.75-2 2-2.25

12/13/2017 0,00% 92,30% 7,70% 92,30% 0,00% 0,00% 0,00%

01/31/2018 0,00% 92,40% 7,60% 91,60% 0,80% 0,00% 0,00%

03/21/2018 0,00% 96,30% 3,70% 48,80% 47,10% 0,40% 0,00%

05/02/2018 0,00% 96,40% 3,60% 47,50% 47,10% 1,70% 0,00%

06/13/2018 0,00% 97,70% 2,30% 31,40% 47,30% 18,40% 0,60%

08/01/2018 0,00% 97,80% 2,20% 30,60% 46,80% 19,20% 1,10%

09/26/2018 0,00% 98,20% 1,80% 25,60% 44,00% 24,10% 4,30%

11/08/2018 0,00% 98,30% 1,70% 23,60% 42,40% 25,70% 5,90%

12/19/2018 0,00% 98,60% 1,40% 20,00% 39,40% 28,40% 9,20%
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Thanksgiving Day
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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 beneficisUn altre mes consecutiu de fortes pujades en gairebé tots els 
mercats, que de moment no sembla que vulgui canviar. Tot 
això, liderat pel mercat japonès amb un Nikkei 225 a +10,5%, 
impressionant si tenim en compte que el mes anterior es va 
revalorar un 6%. Destaquem el bon to del mercat nord-americà 
amb l’S&P 500 a +2%, que segueix fent nous màxims. També cal 
esmentar els mercats emergents, amb l’MSCI Emerging a +3,1%. 
Europa, en general, amb retorns positius i sobretot Alemanya, amb 
el DAX a +3,1%, ja que les dades macroeconòmiques segueixen 
en la bona direcció. Espanya ho ha continuat fent pitjor, amb 
l’IBEX 35 a -0,10%, malgrat la bona tendència en la prima de risc 
i la reducció de la tensió a Catalunya. Sectorialment, els millors 
han estat Tecnologia (+7,5%), després d’unes publicacions molt 
positives, i torna a repetir Energia (+3,7%). Pel costat negatiu hem 
tingut Telecomunicacions (-4%) i Farmàcia ( 1,6%).

Aquest mes, coincidint amb la festivitat nord-americana del 
Thanksgiving Day (Dia d’Acció de Gràcies), és obligatori donar les 
gràcies. En primer lloc, per un any més de pujades en la borsa 
ianqui de doble dígit (+15,9%), i en segon lloc, perquè portem 240 
dies sense correccions de més d’un 3%. Desgraciadament, a Europa 
no celebrem aquesta festivitat i, per tant, no hem de donar gràcies. 
A més, res de l’anterior no ha passat aquí.

A Europa ens acontentem amb no fer màxims des de 2007 i amb 
correccions superiors al 3%, amb la qual cosa podríem adoptar 
aquesta festivitat a veure si sona la flauta, o més aviat continuar 
apostant per Europa, i més amb aquest gran descompte sobre la 
borsa nord-americana.

X. Torres

Comentàvem en el passat editorial la possibilitat de veure nous 
màxims anuals en la renda variable europea, fet que es va complir. 
Cal dir que el que no esperàvem era una correcció tan ràpida des 
d’aquests nivells. Segurament les vendes venen generades pels 
bons rendiments dels diferents índexs i la presa de beneficis dels 
inversors davant la proximitat de la fi d’any. Tanmateix, creiem que 
encara és d’hora per començar a pensar en un entorn estructural 
baixista. Esperem que durant les setmanes vinents es faci una 
vall en els nivells actuals, els 3.500 punts de l’Eurostoxx 50, per 
continuar amb pujades moderades posteriorment. Seguim sense 
veure un risc baixista en el curt termini, encara que caldrà ser 
cauts i vigilar que no es perdin els nivells dels 3.460 punts en 
l’Eurostoxx. Tant el DAX com el CAC es troben en resistències de 
llarg termini, cosa que reforça la nostra idea de veure una aturada 
en les caigudes. Pel que fa a l’IBEX, cal comentar que segueix molt 
feble, però esperem un rebot en els entorns actuals. Destaquem 
aquest mes el fort moviment alcista de l’euro davant el dòlar, 
que ha assolit els 1,18 EUR/USD, un nivell en què aprofitaríem per 
comprar dòlars a l’espera d’una correcció en les setmanes vinents.

G. Apodaca

Gràfic 11. EUR/USD diari amb la mitjana de 200 sessions

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

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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Fatiga en l’USD

El petroli, en preu objectiu
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Gràfic 14. Evolució dels inventaris del cru EUA

Gràfic 12. Evolució de l’USD

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

Dèiem el setembre passat que no vèiem motius suficients perquè el 
DXY (índex de l’USD) perdés l’important nivell de 90. Durant aquests 
mesos el bitllet verd ha aconseguit consolidar-se sobre les mitjanes de 
50 i 100 sessions, recuperant al voltant d’un +3%.

És cert que l’USD sembla mostrar una certa fatiga, per la qual cosa 
estem més pendents que en altres ocasions dels nostres stops. Però 
continuem veient més probable una tornada al rang 1,10-1,15 abans 
d’iniciar un altre moviment.

En el JPY, hi veiem valor. Per PPA segueix cotitzant a nivells atractius 
davant l’USD i l’EUR, i pensem que podria actuar com a refugi en cas 
d’una correcció de la renda variable.

D’altra banda, destaca en les últimes sessions la debilitat del NZD 
i de l’AUD. La primera, sota la incertesa de la política, i la segona 
debatent-se entre unes dades de sector exterior positives i un deute 
de les famílies en nivells alts amb salaris que no acaben de repuntar 
i que pesen sobre el consum intern. L’autoritat monetària australiana 
porta des de l’agost, a més, advertint que els nivells de l’AUD són 
excessivament elevats i estan pesant negativament sobre la inflació.

Finalment, i malgrat el rebot del petroli, ni el CAD ni el NOK 
acaben de repuntar. Pesa sobre el CAD la renegociació del NAFTA 
i el discurs menys hawkish dels membres del Banc de Canadà. 
Per la seva banda, en el NOK, també pesen tant la política 
monetària de la mateixa Noruega com la influència del BCE. 

T. García-Purriños

El camí ha estat tortuós, però finalment el petroli ha assolit i superat 
el nostre preu objectiu (60 USD). Amb tot, ha estat complicat aprofitar 
la pujada: el contango de la corba de futurs es va emportar un bon 
tros dels qui venen llargs de fa temps, les divises relacionades amb cru 
(NOK, CAD) han reaccionat a altres catalitzadors (política monetària, 
incertesa política) i subsectors que haurien d’haver-se comportat bé 
(sobretot, serveis) es van quedar ressagats. És un exemple del fet que 
no és el mateix encertar en l’anàlisi que guanyar diners.

Els fonamentals no han canviat: el mercat està en dèficit d’oferta, els 
inventaris totals segueixen descendint (als EUA, al ritme més alt de la 
història; a la Xina, per primera vegada en les seves estadístiques), les 
perspectives de demanda continuen sorprenent a l’alça, etc.

Hi ha riscs. L’últim informe de l’AIE és una galleda d’aigua freda per a 
l’OPEC, que es veuria obligada a mantenir les seves retallades de cara 
a evitar que el mercat torni a entrar en superàvit d’oferta el 2018. A 
més, el posicionament alcista de hedge funds està en nivells extrems.

Nosaltres seguim pensant que el cicle ha canviat, i la inèrcia hauria de 
continuar essent alcista. Tàcticament, mantenim la prudència. El rang 
superior del nostre preu objectiu és de 65 USD, i tècnicament hi podríem 
veure una mica més de rebot, però tindria sentit una consolidació en 
aquests preus abans de cercar noves metes.

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)
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Estratègies alternatives: Market Neutral

Una de les estratègies dins els alternatius que ha tingut millor aco-
llida a Europa és la de market neutral (mercat neutral). L’estratègia, 
tractant de fer-ne un resum, consisteix en el fet que els gestors 
es posen llargs de les posicions que creuen que pujaran i es po-
sen curts, en la mateixa proporció, de les que creuen que baixa-
ran. D’aquesta manera tenen una exposició al mercat pròxima a 0, 
d’aquí el nom de market neutral.

Aquesta estratègia ofereix als gestors una doble oportunitat de ge-
nerar rendibilitat, tant amb els llargs com amb els curts.

La manera en què l’implementa cada gestor varia molt. Per exem-
ple, en els curts hi ha gestors que se centren en companyies con-
cretes, mentre que d’altres només utilitzen índexs. A l’hora de se-
leccionar els llargs també hi ha molta disparitat: anàlisi fonamental, 
momentum, reversió a la mitjana, etc.

Els estudis acadèmics assenyalen el market neutral com un tipus 
d’actiu que en el llarg termini generaria rendibilitat positiva amb 
baixa volatilitat i mostra descorrelació amb els actius tradicionals, la 
renda variable o renda fixa.

En ser això cert, no cal oblidar alguns dels seus punts febles. En 
moments de stress de mercat hi ha força gestors que es veuen 
arrossegats a pèrdues quan s’incrementen les correlacions entre 
sectors i entre companyies. Una cosa semblant passa amb les rota-
cions sectorials, que solen ser causants de pèrdues.

L’exposició neta és un altre factor important que cal estudiar abans 
d’invertir. Encara que essent puristes hauria de ser del 0%, se sol 
moure entre -10 i +20%, per la qual cosa la gestió de l’exposició 
neta pot generar guanys o pèrdues.

En definitiva, els market neutral poden ser un tipus de fons interes-
sants per a carteres, amb beneficis en termes de diversificació, però 
hem de ser conscients dels seus punts febles i les seves limitacions.

J. Hernando

Gràfic 16. Rendibilitat de l’índex HFRI Market Neutral davant l’índex  
                de renda variable i renda fixa des de 2012

Gràfic 17. Rendibilitat de l’índex HFRI Market Neutral davant l’índex  
               de renda variable i renda fixa el 2015
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El cost marginal del diner

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com

En origen, el diner és un bé de caràcter públic subministrat 
pels bancs centrals. Tanmateix, públic no significa gratuït, cosa 
que planteja la pregunta de com se li ha de posar preu. Sota 
competència perfecta, el preu d’un bé està determinat pel seu cost 
marginal de producció. Tanmateix, en presència d’un monopoli, 
el preu del producte es pot establir amb vista a maximitzar els 
beneficis de l’empresa monopolista.

Les autoritats monetàries gaudeixen del monopoli del diner a 
escala local —amb permís del Bitcoin— i operen com un oligopoli 
a escala global, tenint la prerrogativa de fixar unilateralment el 
preu del diner, que és la taxa d’interès a curt termini. Malgrat que 
els bancs centrals obtenen diner del diferencial entre els tipus 
oficials de préstec i dipòsit que aquests estableixen, una activitat 
coneguda com senyoratge, el seu objectiu com a institucions 
públiques és maximitzar el benefici social en comptes del seu 
propi compte de resultats. Tanmateix, els nostres coneixements 
en economia no ens permeten encara de mesurar d’una manera 
precisa els costos i beneficis socials de les polítiques monetàries, 
per la qual cosa aquestes acaben guiades per la ideologia en 
comptes de la ciència.

Per il·lustrar aquest punt, convé revisar els principals costos i 
beneficis del nostre sistema monetari. La societat es beneficia del 
diner fiduciari de diverses maneres, més enllà del seu ús com una 
convenient reserva de valor. La seva àmplia acceptació com a mitjà 
de pagament millora dràsticament l’eficiència de les transaccions 
econòmiques, mentre que la provisió de crèdit fomenta una millor 
assignació del capital. En principi, tot això s’hauria de traduir en 
una activitat econòmica més gran i en més treball. D’altra banda, 
l’encunyació de diner físic és una mica costosa, igual que ho és la 
supervisió del sistema bancari, però, en el marge, l’inconvenient 
més gran d’ampliar la massa monetària és la devaluació del diner, 
causada bé per la inflació o per bombolles d’actius.

El problema és que l’encariment d’actius i béns de consum afecta 
els treballadors i capitalistes d’una manera diferent. La inflació 
pot ser una eina de redistribució quan aquesta és el preu que 
cal pagar per gaudir de nivells de treball més alts (quan la 
corba de Philips funcionava). Les bombolles d’actius, per contra, 
fomenten la desigualtat, ja que els més acabalats se’n beneficien 

desproporcionadament. Beneficis concentrats i costos repartits 
són una recepta per als grups d’interessos especials, un 
problema que es veu agreujat per la falta de rendició de 
comptes democràtics de les institucions monetàries.

De fet, el compromís entre control d’inflació i generació de treball 
està en el cor del mandat de la Reserva Federal. Altres bancs 
centrals, per contra, com el BCE, se centren exclusivament a 
controlar la inflació. Encara que irònicament pugui semblar que 
els EUA és un país més socialista, el que és subjacent és un xoc 
d’ideologies econòmiques: els neokeynesians, que creuen que 
el govern pot influir en l’acompliment de l’economia a través 
de la política monetària, davant els defensors de la «proposta 
d’ineficàcia política» (PIP), que assumeix que el govern no pot 
intervenir amb èxit en l’economia.

L’evidència empírica no és concloent, ja que per bé que les 
polítiques monetàries (hiper) actives han tingut èxit en 
l’estabilització del creixement econòmic, això ha estat a costa 
de generar grans bombolles en deute i actius, anticipant, per 
tant, molts anys d’activitat econòmica i rendiments futurs. El 
risc és que si la PIP és certa, les variables macroeconòmiques 
—en què la inflació és la més crítica— tard o d’hora tornaran 
als seus valors mitjans respectius. Això tindria conseqüències 
negatives per als mercats, i també implicaria una reversió a la 
mitjana en termes d’igualtat social.

Font: Banc de la Reserva Federal de St. Louis

connexió Mora Wealth
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dades de mercat

Equity Fixed Income

17/11/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.033 -0,1% 16,1% Treasury 2y USD 1,72% 14,5 53,3
MSCI Emerging Markets 1.136 1,5% 31,8% Treasury 5y USD 2,06% 3,2 12,4
S&P 500 2.579 0,1% 15,2% Treasury 10y USD 2,34% -4,3 -10,3
Nikkei 225 19.910 3,7% 16,5% Bund 2y EUR -0,71% 0,3 5,2
EuroStoxx 50 3.547 -1,4% 8,0% Bund 5y EUR -0,35% -7,6 18,4
FTSE 100 7.381 -1,9% 3,4% Bund 10y EUR 0,36% -9,2 15,6
DAX 12.994 0,2% 13,4% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.010 -1,8% 7,4% ITRAX EUROPE 5Y 51,6 -3,8 -20,7
CAC 40 5.319 -0,8% 9,6% ITRAX EUROPE 10Y 89,7 -7,1 -22,5
FTSE MIB 22.093 -0,9% 15,1% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 51,2 -8,6 -43,0
PSI 20 5.259 -3,3% 12,7% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 119,4 -16,5 -104,7
Athex 712 -5,4% 10,1% CDX USA 5Y 55,2 3,0 -12,2
Hang Seng 29.199 2,7% 33,0% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 73.437 -3,9% 21,9% Spain / Germany 10y 118,9 -1,8 1,0
Micex 2.132 2,7% -4,7% France / Germany 10y 34,6 -7,0 -13,9
SECTORS Italy / Germany 10y 147,1 -12,1 -14,2
Consumer Discretionary 228,6 1,4% 16,4% Ireland / Germany 10y -0,4 2,3 -34,0
Consumer Staples 229,0 0,5% 10,3% Portugal / Germany 10y 162,4 -24,1 -194,5
Energy 208,9 -0,2% -4,6% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 121,1 -1,7% 14,0% Germany Breakeven 10Y 1,23% 1,0 -3,0
Industry 248,9 -2,1% 17,1% US Breakeven 10Y 1,89% 1,3 -8,6
Materials 267,3 0,1% 20,5% UK Breakeven 10Y 3,10% 3,0 9,7
Health Care 222,6 -3,3% 15,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 220,6 4,2% 36,8% BarCap US Corp HY 362,0 21,0 -47,0
Telecommunication 67,4 -2,8% -3,1% JPM EM Sovereign spread 320,8 13,6 -44,6
Utilities 131,2 -0,4% 14,2% CS EM Corp Spread vs. BMK 222,9 0,9 -57,8

17/11/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,2 -2,1% 11,7% BBVA 50,0 -12,2 -73,8
Inditex 29,3 -5,1% -9,3% Iberdrola 48,4 1,1 -25,4
Repsol 14,9 -3,0% 11,0% Repsol 56,2 -2,8 -69,4
Santander 5,5 -2,1% 12,4% Santander 39,2 -10,1 -82,7
Telefónica 8,5 -4,0% -3,5% Telefónica 75,2 0,6 -43,8
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 114,9 -1,5% -2,3% Siemens 24,4 -1,7 -14,7
Total 46,3 0,5% -5,2% Total 28,1 -2,5 -20,7
Sanofi 75,4 -9,9% -1,8% Sanofi 28,7 -1,2 -12,6
SAP 96,5 0,9% 16,1% SAP 21,2 -3,5 -47,6
Anheuser-Busch InBev 97,4 -8,4% -3,0% Anheuser-Busch InBev 42,3 2,6 -28,8
Daimler 69,0 0,6% -2,7% Daimler 44,8 1,5 -10,8
BNP Paribas 63,2 -7,4% 4,0% BNP Paribas 26,8 -9,6 -58,7
LVMH 246,6 4,2% 36,5% LVMH 28,8 -1,9 -9,2
Deutsche Telekom 15,0 -3,4% -9,0% Deutsche Telekom 39,2 -1,2 -8,1
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 170,2 8,9% 46,9% Apple n.a n.a n.a
Microsoft 82,4 4,6% 32,6% Microsoft n.a n.a n.a
Johnson & Johnson 138,0 -3,1% 19,8% Johnson & Johnson 15,3 -1,7 -8,6
Amazon 1.129,9 15,0% 50,7% Chevron 99,1 -0,4 0,9
JPMorgan Chase 98,1 -1,4% 13,7% JPMorgan Chase 49,9 4,4 -16,8
General Electric 18,2 -23,6% -42,4% General Electric 100,6 -0,4 0,8
AT&T 34,5 -2,9% -18,9% AT&T 66,0 2,2 -27,0
Pfizer 35,4 -2,9% 8,9% Pfizer 23,9 -0,7 -19,0

FX Commodities

17/11/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/11/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1790 0,0% 12,0% Gold (USD/oz) 1.292,4 0,9% 12,5%
EURCHF 1,1659 -0,6% -8,1% Copper (USD/t) 6.777,0 -3,6% 22,4%
USDJPY 112,10 1,2% 4,3% Crude Brent (USD/bbl) 62,7 8,0% 6,0%
GBPEUR 1,1216 -0,4% 4,3% Corn (USD/bushel) 343,0 -0,7% -2,8%
AUDJPY 84,81 -4,5% -0,6% GSCI Commodity Index 425,4 5,7% 6,8%
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