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L’hivern porta set anys acostant-se als Set Regnes i sembla que, en 
l’última temporada, per fi hi està arribant. Nosaltres també portem 
força temps preveient l’hivern per als tipus d’interès, tanmateix 
aquests, de moment, segueixen gaudint del temps agradable, 
com la Cersei a Desembarcament del Rei: la TIR del bund ja no 
està en negatiu, però sí movent-se confortablement en el rang 
0,20-0,60, molt per sota dels nivells on crec que hauria d’estar. 
I els guanyadors dels últims anys sembla que estan en ple estiu: 
els diferencials de crèdit, a mínims històrics, i el sector TI nord-
americà, ja al +25% YTD (davant l’+11% de l’S&P 500).

Com veieu, estic inspirada en la setena temporada de Joc de trons. 
«Winter is coming» (l’hivern s’acosta), l’emblema de la casa Stark, 
és possiblement la frase més coneguda de la sèrie i significa que 
cal estar preparat per a allò dolent. En el context dels mercats, 
no crec que arribi l’edat de gel, però sí un temporal de fred. 
Els qui van llegir l’M&E de juny (consulta-ho AQUÍ) saben que 
tàcticament ens hem posat més prudents en els actius de risc 
(renda variable, crèdit, matèries primeres). Crec també que aquesta 
situació de complaença, en què pràcticament tots els actius ho fan 
bé (aquest any, tot menys el dòlar, el petroli i el suc de taronja, 
gràfic 1), no és sostenible a llarg termini i una bona assignació 
d’actius (asset allocation) aviat serà fonamental per obtenir un 
retorn positiu. Igual que apostar bé pel bàndol guanyador a Joc 
de trons és crucial per sobreviure.

Un senyal que l’hivern s’acosta pot ser la presència de cada 
vegada més éssers estranys (en la sèrie, fugint de les terres en 
perill), per exemple, les criptodivises (bitcoin, ethereum) o els fons 
curts del VIX (l’anomenat índex de la por, que mesura la volatilitat 
esperada de l’S&P), o bé el rumorejat tapering del BCE. El fet que 
recentment cada dia es constitueix una «divisa» nova, el tracto com 
un fenomen incomprensible però innocu, tanmateix, estar curt de 

volatilitat ho veig semblant a cobrar (actualment un 15% al mes, a 
causa de l’efecte contango) per estar assegut sobre una bomba de 
rellotgeria: una caiguda d’un 2-3% de l’S&P 500 podria provocar-
ne fàcilment l’explosió (una pujada forta del VIX, entre 30-40%) 
i l’efecte bola de neu (winter is coming); activació dels stop loss, 
tancament de posicions (compra del VIX), efecte contagi (l’S&P 
té correlació negativa d’un -80% amb el VIX) i efecte pànic, més 
caigudes de renda variable… I allò que el BCE pensa finalitzar el 
QE l’any vinent és un altre senyal més que el temps està canviant: 
el deute sobirà perdrà el seu aliat més important, fet que a Joc de 
trons segurament no pintaria bé.

No veig l’hivern imminent, atès que les dades macro indiquen una 
expansió sòlida, els beneficis de les companyies creixen amb força 
i les valoracions no són extremes. Però portem 14 mesos sense 
que l’S&P corregeixi més d’un 5%, i l’última vegada que la borsa 
americana va romandre tant de temps sense caure un 5% va ser… 
fa 22 anys, amb la qual cosa protegir-se contra una onada de fred 
i tornar al mercat més avall no només sembla temptador, sinó 
també raonable.

Gràfic 1. El temps de la complaença: el 2017 ha pujat tot menys el petroli,  
              el dòlar i… el suc de taronja

Winter is coming?
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Un senyal que l’hivern s’acosta pot ser la presència de cada 
vegada més éssers estranys, per exemple, les criptodivises 
(bitcoin, ethereum) o els fons curts del VIX.
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Estratègia: mantenim la prudència

Entorn macro. Els indicadors de l’activitat econòmica han rebotat 
pràcticament a totes les regions; l’ISM manufacturer està a màxims 
en sis anys (58,8), igual que el PMI de la zona euro (57,4). El PMI 
Caixin xinès ha tornat a màxims de l’any; de fet, les dades de 
les economies emergents són les que més millora han registrat. 
Tanmateix, els índexs de sorpreses macro als EUA i al Regne Unit 
segueixen en territori negatiu. Els IPC per fi han rebotat en l’últim 
mes, el que implica més hawkishness des dels bancs centrals. 
De fet, el BCE parla del tapering (finalització del QE) per a l’any 
vinent, el BoE vol pujar els tipus i la Fed pot començar a reduir el 
balanç en qualsevol moment.

Renda variable. La recollida de beneficis que esperem al juny 
sí s’ha produït a Europa (Eurostoxx 50: -7,4%) però no als EUA, 
on l’S&P 500 acaba d’arribar a 2.500. Creiem que ha de venir 
una correcció als EUA; portem 14 mesos sense caigudes superiors 
a un 5%, la volatilitat es manté a nivells extremament baixos i 
l’S&P segueix desconnectat de l’índex de sorpreses macro. 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, seguim constructius, ateses 
les dades macro sòlides, els BPA a l’alça i les valoracions 
atractives.

Renda fixa. Mantenim la nostra visió negativa en el deute core, 
creiem que ni el bund ni el treasury reflecteixen els canvis en 
la política monetària; 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. El rally de l’eurodòlar ha estat més fort del que 
esperàvem (actualment, a 1,20). Atès que les expectatives de 
pujades de tipus als EUA estan a mínims de l’any i l’euro ha 
reaccionat amb una pujada als tres últims discursos de Draghi, 
creiem que l’EURUSD pot estar ja sobrecomprat. Mantenim el 
rang a 1,10-1,15 i baixem el posicionament de neutral a UW 
(comprem el dòlar).

Commodities. Seguim pensant que és raonable tenir exposició al 
petroli en l’entorn actual de millora macro i risc geopolític elevat. 
En l’or seguim neutrals, i el veiem ben valorat davant els tipus 
reals.
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Gràfic 3. Retorns totals juliol-agost 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

Encara que els inversors no s’han vist preocupats per les tensions 
entre els EUA i Corea del Nord, la nova retòrica del govern americà 
i la resposta dels coreans suposen un augment clar del risc 
geopolític.

El Banc d’Anglaterra ha sorprès el mercat amb la intenció de pujar 
els tipus; les dades macro es mantenen sòlides, no obstant això, 
han perdut el momentum i iniciar una política monetària restrictiva 
ara mateix ens sembla prematur; augmentem el risc de l’impacte 
negatiu del Brexit.
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Un estiu molt calent

Biaix dovish del BCE
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Notícies Esdeveniments

Les enquestes auguren fins a un 12% 
d’intenció de vot a l’extrema dreta 
alemanya

24/SETEMBRE/17. Eleccions Federals a 
Alemanya

Les Nacions Unides voten noves 
sancions al règim de Pyongyang

28/SETEMBRE/17. Publicació de l’última 
estimació del 2Q17 del PIB EUA

El límit del sostre del deute als EUA es 
prolonga fins al desembre

1/OCTUBRE/17. Referèndum 
d’independència català

Silvio Berlusconi dibuixa les seves 
prioritats polítiques davant la proximitat 
de les eleccions italianes el 2018

18/OCTUBRE/17. Comença el congrés 
quinquennal del Partit Comunista 
Xinès

Durant l’estiu hem assistit a una caiguda dels tipus d’interès al llarg 
dels principals deutes mundials com a conseqüència de múltiples 
esdeveniments inesperats. D’una banda, l’inici de la temporada 
d’huracans als EUA, que ha sorprès amb força amb Harvey i Irma, 
i la consegüent devastació ocasionada. D’altra banda, la confron-
tació d’Occident contra Pyongyang davant les proves militars i les 
amenaces que està llançant amb el seu programa armamentístic i 
nuclear. Els principals indicadors de sorpresa econòmica mundials 
han continuat el rebot alcista iniciat després de marcar fons al juny, 
factor que ha afavorit la fortalesa dels mercats d’accions i que ha 
donat confiança als participants del mercat per entrar en les di-
verses onades de vendes que han propiciat correccions durant el 
període estival. Els principals índexs de matèries primeres (i el preu 
del cru) d’igual manera han continuat rebotant després dels mí-
nims de primavera, continuant la recuperació de preus en termes 
interanuals.

Geopolíticament, el panorama torna a enrarir-se amb la proximitat 
del referèndum «il·lícit» català i les eleccions a Alemanya, que estan 
propiciant manifestacions tenses i, en alguns casos, violentes per 
part de grups d’extrema dreta i esquerra. L’administració Trump es 
posiciona amb els demòcrates per posposar el límit del sostre del 
deute fins al final d’any i, al mateix temps, alliberar recursos per fer 
front a la destrucció de Harvey i Irma.

R. Giménez

Durant l’estiu, hem vist com els mercats de deute i crèdit han 
reaccionat a notícies majoritàriament geopolítiques que han man-
tingut l’entorn risk-off per part dels deutes core. El tipus a deu 
anys alemany ha passat del 0,60% marcat al juliol al 0,30% del 
principi de setembre, entre d’altres, a causa d’unes dades d’infla-
ció encara contingudes. El crèdit de baixa qualitat creditícia ha 
intentat trencar novament, sense èxit, el nivell de 255 pb durant 
l’agost per tornar a nivells més propers als 230 pb. De la mateixa 
manera, l’última reunió del BCE ha deixat entreveure les dificultats 
a què s’enfrontarà Mario Draghi per iniciar el procés del tapering 
europeu davant una inflació continguda i una divisa europea que 
ha anat apreciant-se en els últims sis mesos.

Pel que fa als Estats Units i la Fed, sembla que han sabut tele-
grafiar de forma coherent el seu pla d’acció fins avui, i el mercat 
entreveu un inici en la reducció del balanç a l’octubre amb una 
continuació de la pujada de tipus posteriorment, entre el desem-
bre i el primer trimestre de 2018. Possiblement la imminent reunió 
del setembre ens podrà oferir més llum i claredat.

El deute emergent manté el bon comportament de l’any, liderat 
pels bons resultats dels països asiàtics i les millores en les dades 
macroeconòmiques d’alguns països llatinoamericans. L’EMBI Glo-
bal Spread se situa al principi de setembre per sota dels 320 pb.

M. Soca

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. Rebot de matèries primeres

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa
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macroeconomiaRubén Giménez
Anàlisi Macroeconòmica ·  ruben.gimenez@morabanc.ad

renda fixaMiquel Soca, CEFA
Estratègia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad
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Setembre: i ara, què fem?

La tornada a l’escola
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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 beneficis
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Durant aquest mes, el comportament del mercat ha estat positiu. 
Si l’analitzem per regions, tenim Emergents, MSCI Emerging (+4%), 
amb un destacat com és el Brasil Bovespa (+10,2%); de fet, es manté 
la tendència en l’any. A Europa, tenim l’Eurostoxx 50 (+2,6%), i cal 
destacar el mal comportament del mercat espanyol amb l’IBEX 35 
(+0,1%); sembla que el referèndum a Catalunya ja l’ha començat a 
afectar. Sectorialment, els millors sectors han estat Energia (+6,6%) 
i Farmàcia (+5,3%), i l’únic que ha tingut un comportament negatiu 
ha estat Telecomunicacions (-0,6%).

Cal comentar que la famosa estratègia de sell in May and go away 
(que jo interpreto com «ven al maig i compra al setembre») aquest 
any només ha funcionat a Europa, ja que els màxims del mercat 
els vam veure al maig. Tot el contrari ha passat als EUA, on els 
mínims es van donar al maig i ara ha tornat a màxims històrics. 
Probablement l’explicació sigui que la forta revaloració de l’euro 
contra el dòlar ha passat factura al mercat europeu. Al final hem 
tingut un mercat força tranquil, malgrat els moviments de les 
divises.

D’altra banda, sembla interessant comentar la millora de qualificació 
del deute portuguès, ja que S&P ha pujat la qualificació a BBB-, 
tornant a ser investment grade després de perdre-la el 2012. Això 
pot tenir un efecte positiu en la borsa portuguesa.

Després d’aquest descans que s’ha pres la borsa europea, tot fa 
pensar que aquest mes podem tenir un bon comportament, amb 
la vènia de l’euro, amb la qual cosa tindrem un buy in September?.

X. Torres

Deixem enrere un estiu en què la nota de color ens l’ha deixada el 
president nord-coreà, amb les seves contínues amenaces al Japó 
i als Estats Units, juntament amb els atemptats de Barcelona, 
que ens han commocionat a tots i ens han omplert de tristesa. 
Tanmateix, cap d’aquests dos factors no ha estat capaç de provocar 
moviments bruscos en el mercat financer i, tal com indiquem en 
l’editorial del juliol passat, l’estiu ha estat relativament tranquil, 
amb lleugeres correccions en els índexs europeus i amb el mercat 
americà marcant nous màxims (seguint la tònica a què ens té 
acostumats durant els últims anys). La majoria d’índexs europeus 
han testat les mitjanes de 200, que els han donat un important 
suport. El futur de l’Eurostoxx 50 va cercar els 3.331 punts i des 
d’aquí han rebotat amb força. Aquest fet ens fa seguir positius 
en la renda variable europea i podria servir per sortir del lateral 
en què es troba sumit l’índex. Si es manté l’actual tendència i 
no perdem el mínim que hem comentat anteriorment, podríem 
continuar veient una recuperació que ens portaria als màxims de 
l’any viscuts a l’abril. Pel que fa a l’IBEX 35, s’està comportant amb 
més debilitat, encara que la mitjana de 200 també ha funcionat 
com a suport i hauria de continuar amb la tendència alcista.

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

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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commodities

Hi haurà rebot en l’USD?

Petroli: pujada silenciosa
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Gràfic 14. Or i tipus d’interès reals

Gràfic 12. Bitcoin en USD

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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Des de màxims de l’any, el DXY (índex de l’USD) retrocedeix més 
d’un -10%. Cal dir que 90 és un important suport i ens costa trobar 
arguments per justificar la seva ruptura, tenint en compte que els 
majors ja estan a distàncies inferiors al -5% respecte a PPA.

Que la probabilitat de pujades dels Fed Funds el 2017 arribi a situar-se 
per sota del 20% (com va passar al principi de setembre) ens sembla 
extrem. El següent pas seria començar a descomptar una rebaixa en 
els tipus d’interès, fet que no té sentit. I en els extrems sol compensar 
prendre accions. En aquest context, pensem que hi ha més potencial 
d’una apreciació de l’USD i cal plantejar-se augmentar la posició en 
aquesta divisa amb objectiu en el rang 1,10-1,15.

En un altre ordre de coses, i encara que la seva categorització com a 
divisa és discutible, veig rellevant almenys comentar el moviment en 
les criptodivises, especialment en el bitcoin. Sóc incapaç de definir el 
seu increment de preu com a bombolla: principalment perquè crec que 
aquestes només es poden definir a posteriori i, a més, no se m’ocorre 
una manera de valorar aquestes noves divises de la xarxa. Per tant, 
veig impossible assegurar si el seu preu és car o barat (perquè no 
s’és barat o car en termes absoluts, sinó sempre amb referència a un 
valor). Sigui com sigui, els mateixos bancs centrals veuen suficientment 
rellevant el tema, i la majoria s’estan preparant per crear les seves 
pròpies cibermonedes.

T. García-Purriños

Malgrat que, tàcticament, ens veiéssim obligats a reduir la posició 
en petroli fins a neutral, avisàvem que res no havia canviat: 
els inventaris totals segueixen descendint, les perspectives de 
demanda semblen positives, les importacions de petroli assoleixen 
màxims a la Xina, etc.
Però cap gestió no ha d’ignorar l’acció del preu, per la qual cosa 
ens vam veure obligats a reduir-ne l’exposició. De fet, entre mitjan 
juliol i el principi de setembre, el sector Energia va ser el pitjor de 
l’MSCI World. Al preu li exigíem almenys la superació del màxim 
relatiu previ per poder ser optimistes, i aquesta ruptura es va 
produir, gairebé sense notícies, al començament de setembre.
Estem més optimistes, però amb tot. Si ens seguiu en cada 
publicació, ho sabeu bé: no ens agrada seguir els preus. Ens 
mantenim neutrals, vigilant de prop les dades de cara a noves 
entrades i esperant que remetin els actuals temes no relacionats 
amb fonamentals.
Respecte a l’or, ha viscut un notable rally des del juliol, justificat 
en el descens dels tipus d’interès reals. Des d’un punt de vista 
fonamental, la nostra visió macro ens impedeix veure un potencial 
més alt en aquest metall. Amb tot, des d’un punt de vista tècnic, la 
ruptura a l’alça dels 1.300 USD/oz és significativa, atès que trenca 
la diagonal baixista des de 2011. Que sigui una errada alcista o 
l’inici d’un canvi de tendència ho marcarà el fet que es mantingui 
o no sobre els 1.250 USD/oz, el que considerem el nivell pivot.

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)
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L’evolució de la gestió quantitativa

Els models quantitatius per a la gestió de fons han existit des de fa 
molts anys. Han evolucionat i s’han adaptat a les circumstàncies del 
mercat. El pas més recent que hi estem observant és la introducció 
d’algoritmes i de l’anomenat big data, que és el processament i l’ús 
d’una quantitat ingent de dades i informació per tractar de generar 
valor.

D’una manera o una altra, un percentatge elevat de gestors de fons 
utilitza eines quantitatives sia per aplicar filtres al seu univers d’in-
versió, trobar algunes idees o, en menor grau, prendre les decisions 
de compra i venda. Per a aquests gestors la millora i el desenvolu-
pament de noves eines han de ser útils.

Si ens centrem en els fons purament quantitatius, l’anàlisi usada 
per a la seva selecció no és molt diferent de la que s’utilitza amb 
els que es gestionen d’una manera fonamental. S’intenta trobar 
models consistents, comprensibles i que puguin oferir quelcom di-
ferencial respecte als seus competidors en termes de rendibilitat/risc, 
descorrelació davant el mercat o exposició a factors que s’estiguin 
cercant. Allò principal és entendre el model i com s’obtenen les 
rendibilitats.

Quan s’analitzen els models quantitatius, s’intenta evitar les «caixes 
negres» i és preferible estudiar resultats passats realitzats efectiva-
ment i no back tests, o simulacions de com hauria funcionat una 
estratègia en el passat.

Hi ha moltes estratègies en què els algoritmes i el big data poden 
millorar el rendiment. Per esmentar-ne algunes, els long/short de 
renda variable i els de mercat neutral podrien aprofitar les ineficièn-
cies del mercat a través de posicions llargues i curtes. També les CTA 
podrien beneficiar-se per raons similars.

J. Hernando

fons

Gràfic 16. Evolució d’un fons market neutral que utilitza big data

Gràfic 17. Evolució d’un fons global RV quantitatiu davant l’MSCI World
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Fuente: Morningstar y Pimco
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Els combustibles fòssils i la llei antitabac
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Les energies renovables han estat tradicionalment associades amb 
moviments minoritaris, quelcom per a ecologistes i similars. Per 
contra, el pensament dominant ha considerat la contaminació 
com un inevitable preu que cal pagar per mantenir el progrés; una 
espècie de versió a gran escala de la «tragèdia dels comuns», ja 
que ningú amb seny voldria per iniciativa pròpia baixar el seu nivell 
de vida a temps preindustrials, tenint en compte que l’energia és 
una entrada clau en la majoria dels productes i serveis, i que 
en bona part aquesta es genera a partir de fonts contaminants 
(petroli, gas i carbó).

En defensa d’aquesta postura, cal considerar que l’impacte de les 
emissions de CO2 sobre el canvi climàtic distava encara de ser obvi 
fa unes dècades. Hi havia inquietud sobre la pluja àcida i el forat 
d’ozó, però les temperatures havien augmentat moderadament 
durant dècades en línia amb els models climàtics postglaciació, i 
no es podia dir si els alts nivells dels anys 1980 i 1990 eren només 
valors atípics. Actualment, tanmateix, l’evidència és aclaparadora, i 
no és només una qüestió de si, sinó de com i amb quina rapidesa 
el clima canviarà.

El despertar a la realitat podria haver estat molt pitjor si no 
hagués estat per les crisis del petroli en els anys 1970. Aquestes 
van ser una benedicció encoberta, ja que van desfermar la carrera 
tecnològica per produir energies renovables. L’energia nuclear es 
va veure també molt beneficiada, i per a molts va ser vista com 
una solució d’última instància davant el canvi climàtic; fins que 
Txernòbil i Fukushima van fer patent que els riscs de la tecnologia 
són inassumibles. D’altra banda, la fusió nuclear -lliure de residus 
nuclears- encara es troba en la seva infància (s’espera que el 
reactor experimental ITER comenci a generar energia cap al 2033).

Això deixa les energies solar i eòlica com a úniques fonts viables 
d’energia alternativa, atès que l’energia hidràulica està restringida 
per la geografia i el clima. Les millores en eficiència en ambdues 
tecnologies han estat dramàtiques i actualment competeixen 

de tu a tu davant les fonts d’energia tradicionals. Els crítics 
sostenen que aquestes tecnologies només són viables si hi ha 
subvencions pel mig, però això és només parcialment cert, ja 
que els subsidis també han contribuït a millorar la tecnologia. 
De fet, l’argument pot ser revertit, ja que les tecnologies de 
combustibles fòssils gaudeixen d’un enorme subsidi implícit, en 
la mesura en què els productors i consumidors internalitzen 
només una petita fracció dels costos mediambientals, per 
cortesia de les generacions futures.

Tanmateix, la mentalitat canvia cada vegada més ràpidament, 
i els consumidors estan començant a tenir la possibilitat de 
reduir la seva petjada de carboni sense haver de viure en una 
cova. Fins avui, només els més acabalats es poden donar 
el luxe de conduir un Tesla o consumir únicament energia 
renovable, però deixar de contaminar s’està convertint en una 
meta aspiracional.

La indústria del tabac ofereix paral·lels reveladors sobre com 
de ràpida pot ser la transició energètica. Durant molts anys, 
les tabaqueres van tractar d’ocultar els efectes nocius del 
tabac, finançant fins i tot investigacions mèdiques esbiaixades. 
Però quan l’evidència científica va ser concloent, fumar en 
espais públics va deixar de ser socialment acceptable, i les lleis 
antitabac es van fer omnipresents. Les companyies petrolieres 
també han tingut científics en nòmina negant el canvi climàtic, 
però aquest és ja directament observable en cada nova 
estació. No resulta difícil imaginar que, una vegada que els 
consumidors disposin d’una alternativa neta i assequible, 
els vehicles de combustió interna siguin vistos amb desdeny. 
Paradoxalment, tant cigarretes com automòbils poden acabar 
essent reemplaçats per versions elèctriques, malgrat anys 
d’enganys amb filtres atenuants

.
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Equity Fixed Income

18/09/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/09/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.991 3,4% 14,0% Treasury 2y USD 1,39% 8,8 20,5
MSCI Emerging Markets 1.113 4,7% 28,7% Treasury 5y USD 1,83% 6,9 -10,0
S&P 500 2.504 3,4% 12,0% Treasury 10y USD 2,23% 4,5 -20,5
Nikkei 225 19.910 4,3% 6,3% Bund 2y EUR -0,69% 1,6 7,9
EuroStoxx 50 3.527 2,3% 7,1% Bund 5y EUR -0,26% -1,4 25,4
FTSE 100 7.253 -0,8% 1,7% Bund 10y EUR 0,45% 2,6 23,5
DAX 12.559 3,3% 9,5% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.338 -0,9% 10,1% ITRAX EUROPE 5Y 50,2 -1,2 -14,9
CAC 40 5.229 2,5% 7,8% ITRAX EUROPE 10Y 93,9 -4,6 -13,4
FTSE MIB 22.365 2,5% 16,2% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 47,7 1,6 -36,1
PSI 20 5.283 2,1% 13,2% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 109,4 1,0 -92,4
Athex 761 -8,1% 17,8% CDX USA 5Y 56,1 -4,5 -9,8
Hang Seng 28.160 4,0% 27,9% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 75.990 9,9% 25,4% Spain / Germany 10y 112,5 -0,6 -4,5
Micex 2.059 6,5% -7,9% France / Germany 10y 27,4 -1,1 -19,3
SECTORS Italy / Germany 10y 161,3 1,0 1,7
Consumer Discretionary 221,5 2,8% 13,1% Ireland / Germany 10y 2,7 -7,1 -31,0
Consumer Staples 230,5 0,7% 10,8% Portugal / Germany 10y 198,3 -41,6 -161,5
Energy 204,7 7,3% -6,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 118,4 2,3% 12,2% Germany Breakeven 10Y 1,18% 4,0 -7,0
Industry 246,6 4,4% 16,5% US Breakeven 10Y 1,88% 10,1 -10,4
Materials 260,8 5,2% 18,1% UK Breakeven 10Y 3,03% 6,6 6,7
Health Care 227,4 4,8% 17,5% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 203,5 4,2% 26,8% BarCap US Corp HY 359,0 -31,0 -51,0
Telecommunication 69,5 1,5% 1,6% JPM EM Sovereign spread 308,2 -16,8 -55,0
Utilities 131,2 0,2% 14,2% CS EM Corp Spread vs. BMK 231,0 -14,9 -49,7

18/09/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/09/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,4 -1,1% 15,7% BBVA 51,4 -9,7 -71,7
Inditex 32,5 -4,2% -1,2% Iberdrola 42,7 -4,8 -30,3
Repsol 15,1 8,6% 14,3% Repsol 63,2 -11,3 -62,5
Santander 5,6 2,6% 15,5% Santander 43,2 -6,8 -76,8
Telefónica 9,2 -0,2% 3,9% Telefónica 67,1 -3,2 -50,4
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 116,9 4,0% -0,9% Siemens 25,7 -1,1 -12,1
Total 44,9 6,4% -6,9% Total 29,8 -5,1 -18,2
Sanofi 81,5 0,3% 7,3% Sanofi 29,9 -2,2 -9,9
SAP 92,1 2,8% 10,7% SAP 25,9 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 100,7 0,4% -1,1% Anheuser-Busch InBev n.a. -4,3 -29,4
Daimler 66,5 10,0% -6,2% Daimler 48,5 -14,6 -5,8
BNP Paribas 66,2 0,1% 9,1% BNP Paribas 33,0 -3,8 -51,0
LVMH 229,3 5,5% 26,7% LVMH 29,9 -0,6 -7,2
Deutsche Telekom 15,1 1,4% -3,8% Deutsche Telekom 36,2 -4,2 -9,4
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 158,7 0,8% 37,0% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 75,2 4,1% 20,6% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 135,4 2,0% 15,6% Johnson & Johnson 16,7 2,0 -5,0
Amazon 974,2 1,2% 29,0% Chevron 100,3 -0,2 n.a.
JPMorgan Chase 92,9 3,5% 9,7% JPMorgan Chase 45,3 -3,2 -16,2
General Electric 24,5 -1,4% -22,9% General Electric 102,0 n.a. 2,0
AT&T 37,4 2,2% -9,6% AT&T 62,2 -5,4 -28,0
Pfizer 35,6 8,5% 10,8% Pfizer 22,6 0,1 -18,8

FX Commodities

18/09/2017 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/09/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1934 1,5% 14,2% Gold (USD/oz) 1.306,7 1,6% 14,3%
EURCHF 1,1490 1,5% 7,7% Copper (USD/t) 6.527,0 0,8% 18,1%
USDJPY 111,55 2,5% -4,7% Crude Brent (USD/bbl) 55,5 7,2% -4,4%
GBPEUR 1,1299 3,5% -3,7% Corn (USD/bushel) 351,5 -0,5% -0,5%
AUDJPY 88,74 -4,0% 6,8% GSCI Commodity Index 394,9 3,4% -1,2%
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