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editorial

Els qui practiquen ciclisme de carretera o ciclisme de sala poden 
entendre molt bé el que està passant actualment en la borsa 
nord-americana: portem molt de temps pujant el port, amb 
l’última rampa (postTrump) molt costeruda; ens ha costat moltíssim 
arribar a aquesta altura rècord i ens comencem a preguntar quant 
desnivell ens queda fins al punt màxim. Dit això, els ciclistes ho 
tenen més fàcil, perquè sempre poden consultar la distància, el 
temps i el desnivell fins al port (al mapa o en un superrellotge 
amb GPS), mentre que en els mercats realment no sabem el punt 
final del cicle fins després que es produeixi.

La incomoditat que té actualment la borsa nord-americana és 
bàsicament que: 1) està a màxims; 2) les valoracions ja estan per 
sobre de la mitjana històrica, i 3) suposa més de la meitat del mercat 
de capital global. Resulta que, un altre cop, totes les mirades 
estan posades en els fonamentals del mercat nord-americà, per 
si apareix una esquerda que pot fer tremolar les borses globals.

Doncs parlant tant de mercats com d’esports de muntanya, ningú 
no vol abandonar abans d’arribar al cim, el que crea un fenomen 
anomenat per Alan Greenspan exuberància irracional (però 
bombolla és el nom més habitual): els qui ja estan invertits no en 
surten, i els qui estan fora, al final, tiren la tovallola i compren per 
no perdre’s el rally. És quan el mercat entra en la fase d’eufòria, 
les pujades s’acceleren i les valoracions es desconnecten de la 
realitat.

Els qui segueixen els meus editorials saben que jo sempre advocava 
per esperar aquesta fase d’eufòria abans de recollir beneficis. I que 
l’any passat, malgrat l’S&P ja en màxims històrics, opinava que 
encara no hi érem (editorial gener 2016). Ara, amb les valoracions 
més ajustades, i amb les estimacions possiblement recollint una 
part de les promeses de Trump (potser el PER de l’S&P no són 
18, sinó 19-20 vegades si Trump no compleix!), em torno a fer la 
mateixa pregunta. Fa poc vaig llegir que un 80% dels inversors 

creien que el mercat nord-americà estava sobrecomprat, però a 
la vegada un 90% opinaven que seguiria pujant. Això sí que pot 
ser un primer brot de la fase d’eufòria. També estic veient que, del 
començament d’any ençà, els índexs nord-americans van pujant, 
malgrat que les estimacions dels EPS van baixant (gràfic 1) —un 
segon brot? Tanmateix, el momentum de preus, encara que sòlid, 
encara no em sembla eufòric.

Si realment acabem d’entrar en la fase d’eufòria, possiblement 
queden mesos, sinó anys, perquè maduri. A curt termini, atesa 
la possible sobrecompra, veig que l’S&P podria quedar-se en 
el rang d’entre els 2.300-2.400 durant uns mesos, el que seria 
combustible per a la borsa europea (en què ja sí comencem a 
veure entrades) i els Emergents, que acabem de sobreponderar, 
el que es converteix en el nostre escenari base: baixem la renda 
variable nord-americana a neutral i pugem els Emergents a 
sobreponderar. Però, primer de tot, apostem per Europa, que per fi 
està començant a fer-ho millor que els EUA.

Gràfic 1. L’S&P puja aquest any, malgrat les revisions a la baixa dels BPA

Eufòria: primers brots?
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Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estratègia

aleksandra.tomala@morabanc.ad

Un 80% dels inversors creuen que el mercat 

nord-americà està sobrecomprat, però a la 

vegada un 90% opinen que seguirà pujant.
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Estratègia: massa optimisme?

Entorn macro. D’acord amb la millora substancial de dades macro, 
les expectatives han anat pujant; resulta que els índexs de sorpresa 
han retrocedit des dels seus nivells màxims. La creació de llocs de 
treball a 98.000 llocs es va quedar significativament per sota de 
les expectatives (180.000). Els indicadors de confiança indiquen 
una forta expansió en l’àmbit macro, tanmateix falta veure una 
millora més generalitzada de les dades reals (producció industrial, 
consum, taxa d’estalvi, etc.). Tot i així, les borses segueixen en mode 
alcista, i ni el recent augment del risc geopolític ha estat capaç de 
frenar l’optimisme. Cal destacar que les dades a Europa segueixen 
molt fortes, amb el PMI manufacturer a 56,0, nivells no vistos des 
de fa sis anys.

Renda variable. Als EUA, malgrat que els analistes han anat 
rebaixant les seves estimacions per al BPA del 1T2017, les borses 
continuen pràcticament en màxims, amb valoracions llavors cada 
vegada més exigents (PER de l’S&P 500 a 18 vegades). L’S&P està 
a punt de tocar el nostre nivell objectiu per al 2017 (2.400). Ens 
costa veure més pujades en el mercat nord-americà a curt termini, 
amb la qual cosa baixem el nostre posicionament als EUA cap a 
neutral. Al mateix temps, pugem l’exposició a Emergents, on veiem 
més potencial, atesa l’estabilització tant en l’entorn macroeconòmic 
com en els preus de les commodities. Europa continua essent la 
nostra major convicció. Com a conseqüència de la baixada dels 
EUA, baixem també un esglaó el posicionament en renda variable, 
encara que mantenim un OW.

Renda fixa. El crèdit, malgrat unes valoracions força elevades, 
encara no demostra cap senyal de debilitat, el que està en línia amb 
el nostre posicionament procíclic en renda fixa. Seguim apostant 
per una tendència baixista en el deute core, atesa l’acceleració del 
creixement macro i l’increment de la inflació que estem veient.

EURUSD. Mantenim el rang per a l’EURUSD a 1,05-1,10; al nivell 
actual d’1,06 ens inclinem a cobrir l’exposició al dòlar.

Commodities. Destaquem que el petroli no va arribar a trencar a la 
baixa el nivell clau de 50 USD/bbl (Brent), el que interpretem com 
un senyal bullish. Seguim positius (amb un argument addicional de 
més risc geopolític), amb l’objectiu de 60 USD/bbl. Seguim neutrals 
en l’or, en veure els tipus reals en nivells adequats.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals març 2017*

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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*Retorns de l’índex MSCI EM i bons emergents expressats en USD

Anàlisi de riscs

Tornem a augmentar el risc geopolític després que 1) els EUA hagin 
llançat un atac de míssils a Síria, i 2) Trump digués que prendria 
accions unilaterals per eliminar l’amenaça nuclear de Corea del 
Nord si la Xina no intensifica la seva pressió.

A Europa, el partit euroescèptic holandès (PVV), liderat per Geert 
Wilders, va obtenir un resultat decebedor i sense possibilitat de 
governar. Ho interpretem com una disminució del risc de la ruptura 
de la UE.

Gràfic 2. Principals riscs

MERCATS I ESTRATÈGIES, abril 2017
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Vents de guerra?

Volatilitat en el deute governamental
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Notícies Esdeveniments

La Fed puja els tipus en 25 pb fins al 
rang 0,75-1,00

23/ABRIL/17. Primera ronda de les 
eleccions presidencials franceses

Els Estats Units bombardegen una 
base militar a Síria

27/ABRIL/17. Reunió política monetària 
del BCE

Es materialitza un atemptat al metro de 
Sant Petersburg amb víctimes mortals

3-5/MAIG/17. Reunió del Fòrum 
Econòmic Mundial: Àfrica

El mercat descompta en un 66% noves 
pujades de tipus als EUA per al juny

7/MAIG/17. Segona i última ronda de les 
eleccions presidencials franceses

Els indicadors mundials de sorpresa econòmica es consoliden du-
rant el mes, assenyalant sorpreses econòmiques favorables. En 
general, les dades estan sortint positives en ambdós costats de 
l’Atlàntic. Així, per exemple, el PMI manufacturer alemany assoleix 
màxims de múltiples anys (58,3), mentre que la Reserva Federal 
nord-americana puja novament els tipus (+25 pb), situant-se en el 
rang 0,75%-1,00% davant el bon comportament macro. El PIB dels 
EUA de l’últim trimestre es revisa a l’alça i finalitza en +2,1%, mentre 
que la taxa de desocupació baixa des del 4,7% fins al 4,5% (nivells 
no vistos des d’abans de la crisi).

Geopolíticament, tanmateix, el panorama no es veu tan clar. D’una 
banda, la por a un guanyador euroescèptic, el candidat Geert Wil-
ders, en les eleccions holandeses es dissipa, en no aconseguir els 
vots necessaris, no obstant això, militarment parlant, el panora-
ma mundial s’enrareix amb el bombardeig dels EUA a Síria i un 
to més bel·ligerant davant Corea del Nord. Com comentàvem el 
mes passat, els indicadors d’incertesa econòmica estan en nivells 
màxims de tota la sèrie històrica dels últims 20 anys. Aquesta in-
certesa s’observa en l’àmbit regulador i polític, per exemple, en 
les dificultats de l’administració Trump per aprovar el seu progra-
ma electoral. Malgrat tot, els principals actius de risc continuen 
tenint un comportament favorable, sustentat pels bons resul-
tats empresarials. Mentre aquest sigui el cas, cautela sí, por no. 

R. Giménez

Al març i al principi d’abril, estem veient una altra vegada repunts 
de volatilitat dels actius de renda fixa governamental a Europa, 
bàsicament, per dos motius. D’una banda, la intervenció del BCE 
del passat 9 de març, amb un discurs més hawkish de l’esperat, i 
la posterior intervenció del 29 de març, en què es feia referència a 
una mala interpretació dels mercats en el discurs de Mario Draghi. 
Aquesta controvèrsia ha donat motius per a l’increment de vola-
tilitat dels tipus d’interès. D’altra banda, la primera ronda de les 
eleccions a França, el proper 23 d’abril, i la segona, el 7 de maig, 
són font constant de volatilitat per al deute francès i perifèric. En 
concret, el diferencial a curt termini entre el deute governamental 
francès i alemany s’ha situat en els 45 pb, nivells del juny de 2012. 
Tanmateix, les bones dades econòmiques estan suportant els ín-
dexs de crèdit tant investment grade com high yield.

Als Estats Units, segueixen les bones dades macro econòmiques, 
i els mercats de deute a curt termini continuen descomptant al-
menys tres pujades de 25 pb del tipus de referència durant el 2017. 
No obstant això, la dificultat per aplicar les mesures fiscals per 
part del govern de Donald Trump està portant el tipus d’interès 
a llarg termini (10 anys) a cercar el suport dels mínims de l’any, 
nivells de 2,30%.

El deute emergent en local i hard currency segueix mantenint el 
seu bon comportament, i l’índex EMBI Global Spread es manté en 
nivells de 330 pb.

M. Soca

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

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

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. Les dades mundials continuen sorprenent positivament en agregat

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa
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Europe: revenge!
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Xavier Torres, CEFA
Estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

Gorka Apodaca, CEFA
Anàlisi Tècnica  ·  gorka.apodaca@morabanc.ad

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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Si el mes passat parlàvem del bon comportament del mercat 
europeu respecte a la borsa nord-americana, que justament és el 
nostre posicionament, aquest mes encara ha estat més significatiu, 
amb pujades en l’EuroStoxx 50 (+3%) i baixades en l’S&P 500 
(-0,8%), i el manteniment de la millora iniciada per Europa.

En concret, els millors mercats d’Europa han estat, amb diferència, 
Portugal PSI 20 (+7,8%) i l’Ibex 35 (+7,1%). No estan gens malament, 
les pujades dels «perifèrics»! Atès que tenim els resultats del 1T2017 
a tocar, aprofito per comentar que la clau serà, com sempre, els 
EUA, i que s’espera una publicació molt bona, amb uns beneficis 
pujant en un +9%. Els principals contribuïdors seran bancs i 
petrolieres. Necessitem que, a més, les empreses tinguin una bona 
visibilitat dels seus negocis amb vista a tot l’exercici.

Si analitzem la borsa espanyola prenent l’Ibex 35 com a referència, 
veiem que les estimacions de creixement de beneficis són del +27% 
per a aquest 2017. Si això s’acaba complint, el normal seria tenir 
una forta pujada del mercat.

Per als nostàlgics, cal recordar que el 2013 l’increment de beneficis 
de l’Ibex 35 va ser del +22,5%.

X. Torres

Durant aquest abril, s’han donat pocs moviments destacables 
que alterin la nostra opinió en la futura evolució de la renda 
variable europea i nord-americana. Els nivells comentats el mes 
passat segueixen intactes: continuem a l’espera de moviments 
en els índexs europeus que ens indiquin la direcció del mercat. 
Actualitzem el gràfic del futur de l’EuroStoxx 50, en què veiem 
que els nivells marcats continuen exercint de resistència. Esperem 
veure una petita consolidació a curt termini i segueixen oberts 
diferents escenaris a futur: en cas de trencament a la baixa dels 
3.330 punts, hauríem d’estar més defensius davant possibles 
caigudes de mercat, però si, en cas contrari, s’assoleixen els 
3.500 punts, podria començar novament un escenari alcista. No 
ens queda més remei que tenir paciència i esperar que el mercat 
agafi un rumb per pujar-nos a la tendència. També observem, 
en el futur de l’Ibex 35 (gràfic 11), que amb les últimes pujades 
ha assolit una resistència de llarg termini que hem de vigilar de 
prop. Podríem esperar, igual que en l’EuroStoxx, una consolidació 
durant les properes setmanes. Seguirem atents també a l’evolució 
dels índexs nord-americans, en què l’objectiu que marquem en 
els 2.400 punts s’ha assolit i hauríem de veure petites correccions 
a curt termini.

G. Apodaca

Gràfic 11. Futur Ibex 35 diari, amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 9. Evolució de l’MSCI Spain Mid Cap Index davant els seus beneficis

MERCATS I ESTRATÈGIES, abril 2017
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Tomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities ·  tomas.garcia@morabanc.ad

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

Gràfic 14. Inventaris de petroli (DOE)

Gràfic 12. USDZAR

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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Complint amb les exigències del Tractat de Lisboa, May va enviar 
finalment a les autoritats europees la carta que expressa el desig del 
Regne Unit d’abandonar la Unió Europea. Des de llavors, el GBP s’ha 
apreciat gairebé un +2% davant l’EUR i una mica menys davant l’USD.

Sabem que els fonamentals mostren una infravaloració de la divisa 
britànica, que comença a ser extrema davant l’USD. Tanmateix, la 
incertesa que envolta el procés, tant en les mateixes negociacions com 
en els problemes interns del Regne Unit (Escòcia, Irlanda del Nord, 
etc.), justifica una posició cauta. En aquest context, mantenim una visió 
positiva del parell EURGBP per sobre dels 0,835.

Pel que fa a l’USD, va mantenir la seva tònica baixista, especialment 
davant les divises emergents. Malgrat l’anterior, destaca el cas del ZAR 
sud-africà, que es va depreciar notablement, perdent tot l’acumulat en 
l’any en només uns dies. L’anterior es va justificar en tensions polítiques 
derivades, principalment, del canvi de ministre de Finances.

D’altra banda, cal destacar el cas del CZK. L’autoritat monetària txeca 
va decidir retirar el peg davant l’EUR, el que es va traduir en una 
apreciació d’aquest en un moviment esperat pel mercat després del 
repunt de la inflació a la República Txeca així com les últimes dades de 
reserves de divises. Amb tot, cal destacar la baixa volatilitat amb què 
es va produir el moviment, en comparació d’esdeveniments similars.

T. García-Purriños

Comentàvem el mes passat que, amb la correcció del cru en marxa, 
tècnicament els objectius eren 50 USD (Brent) i 43,5 USD. En cas 
de perdre el primer nivell, canviaríem el nostre posicionament a 
neutral; en cas de perdre’n el segon, admetríem que el nostre 
escenari estava equivocat. Que el preu frenés en el primer nivell, 
en un context de declaracions de diferents membres de l’OPEC, 
consolida els 50 USD com a referència.
Des d’un punt de vista fonamental, no afegim res al que hem 
defensat els últims mesos. Res no ha canviat en els fonamentals. 
Insistim que, malgrat el sentiment del mercat, la importància de la 
dada d’inventaris de cru és relativa. És molt més informativa que 
la demanda real quan s’hi inclouen els inventaris de productes 
refinats. En aquest sentit, el seu descens avança una demanda 
més gran de petroli. A més, allò veritablement rellevant són els 
inventaris globals, no els nord-americans. No canviem, per tant, el 
nostre preu objectiu sobre el petroli: 60 USD (Brent).
Malgrat l’anterior, un nou increment de posicions especuladores 
serà un signe d’alarma si no va acompanyat de repunts ràpids en 
els preus. El cost del rolo, a causa de l’alt contango de la corba 
de futurs, accelera les vendes d’especuladors en un mercat lateral, 
augmentant la sensibilització dels preus a les notícies d’una 
manera asimètrica (els preus cauen més davant notícies baixistes 
del que pugen davant les alcistes).

T. García-Purriños

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

Dins la gestió alternativa, s’hi engloben nombroses estratègies molt 
heterogènies entre elles. Algunes de les més populars són long/
short de renda variable, en què els gestors poden invertir en les 
accions que creuen que pujaran i posar-se curts de les que cauran, 
o market neutral, el mateix, però amb una beta de mercat pròxima 
a zero. Tanmateix, no són les úniques. Podríem parlar dels global 
macro, els arbitratges de convertibles, les de retorn absolut de ren-
da fixa o inversions directes en immobles o infraestructures, entre 
d’altres.

L’evolució més gran que s’ha donat en l’última dècada ha estat 
passar dels fons hedge, altament il·líquids, molt poc transparents 
i escassament regulats, als Newcits, que en aquest cas s’adapten 
a la regulació UCITS. D’aquesta manera, s’ha permès d’accedir a 
aquestes estratègies amb liquiditat diària o setmanal, amb un marc 
regulador similar al dels fons tradicionals i major transparència en 
la gestió.

Tots tenim al pensament escàndols com el cas Madoff, destapat el 
2008. La due dilligence és una eina fonamental per tractar d’evitar 
aquest tipus de casos, que representen un percentatge ínfim. També 
el marc UCITS fa més difícil que es doni aquest tipus de casos.

Respecte a estratègies concretes, les que més interès estan desper-
tant aquest any són fusions i adquisicions (M&A) i infraestructures. 
Aquesta última, per poder aprofitar la despesa del govern Trump, 
mentre que M&A s’ha de beneficiar d’un increment en l’activitat en 
un moment de cicle madur. Caldrà estar atents i veure si s’acaben 
materialitzant les expectatives.

J. Hernando

fonsJuan Hernando García-Cervigón, CAIA
Fons  ·  juan.hernando@morabanc.ad

Gràfic 16. Volum d’operacions de fusions i adquisicions  
               (en bilions de dòlars)

Gràfic 17. Rendibilitat 2017
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connexió Mora Wealth

Ajust fiscal de fronteres:  
equitat o subsidi encobert?

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Chief Investment Officer

fernando.defrutos@morawealth.com
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El fracàs en la revocació d’ObamaCare ha augmentat la pressió 
sobre Trump per complir amb el seu pla fiscal. Atès que no hi 
haurà estalvis en sanitat que redueixin el pressupost i que altres 
retallades s’han reassignat a la despesa en defensa, l’ajust 
fiscal de fronteres (AFF) sorgeix com l’única font per finançar les 
retallades fiscals promeses a empreses i individus.

El president de la Cambra de Representants, Paul Ryan, ha 
emmarcat ideològicament l’AFF com una qüestió de corregir els 
desavantatges en la posició comercial dels Estats Units, a causa 
de la presència d’impostos sobre el valor afegit (IVA) en els seus 
socis comercials —Estats Units és un dels pocs països que no 
aplica l’IVA, utilitzant un impost a les vendes en lloc seu.

L’argument és el següent: els països amb IVA apliquen aquest a les 
importacions, mentre que els Estats Units no imposen cap impost. 
Al contrari, els països amb IVA eximeixen les seves exportacions 
d’aquest, mentre que els Estats Units graven «indirectament» les 
exportacions, en gravar les companyies nord-americanes pels seus 
ingressos mundials, cosa que la majoria dels seus socis comercials 
no fan. Sota aquesta lògica, els exportadors nord-americans estan 
en desavantatge, mentre que els seus productors locals pateixen 
una competència deslleial de l’exterior.

A primera vista, aquesta asimetria pot semblar un conflicte de 
sistemes impositius, però una mirada més pròxima al problema 
revela que aquest no és el cas. L’IVA és un impost acumulatiu 
pagat durant la cadena de valor, en què cada productor intermedi 
cancel·la l’IVA ingressat amb l’IVA pagat als seus subministradors. 
L’impost sobre les vendes, al contrari, només és pagat pel 
consumidor final, i les transaccions intermèdies no es graven. En 
principi, ambdós impostos han de produir el mateix resultat, i la 
diferència principal és que, amb l’IVA, els impostos es recapten 
d’una manera incremental i més eficaç, atès que tot venedor 
intermedi actua com a recaptador d’impostos.

Quan un productor d’un país amb IVA exporta als Estats Units, 
aquest no aplica l’IVA, mentre que sí se li permet deduir-se 
l’IVA pagat. Aquest descompte no constitueix una subvenció a 
l’exportació, sinó un ajust necessari perquè el producte es pugui 
exportar lliure d’impostos. Quan el producte entra en el mercat 
nord-americà, tant l’exportador estranger com el productor local 
estan en igualtat de condicions, ja que cap d’ells no ha hagut 

de pagar impostos als seus proveïdors, i el producte final està 
subjecte a un impost de vendes.

El problema en el costat de les exportacions no és de diferents 
sistemes impositius entre països, sinó de l’abast d’aquests. Els 
Estats Units graven empreses i particulars pels seus ingressos 
mundials. Aquest és un problema autoinfligit que es podria 
corregir simplement abolint aquesta pràctica, com fan la majoria 
de països. En canvi, el pla de Ryan proposa reduir l’impost de 
societats i concedir crèdits fiscals a les exportacions (un extrem 
de l’AFF). Això incentivarà les companyies nord-americanes a 
repatriar la producció i l’ocupació, encara que també disminuirà 
els ingressos fiscals.

L’altre costat de l’AFF ve aquí al rescat. En no permetre que les 
empreses nord-americanes es dedueixin les importacions com 
a despeses, la recaptació d’impostos de societats augmentarà 
substancialment (Estats Units és un importador net) i, com a 
efecte secundari, promourà les empreses locals, en imposar 
un aranzel ocult a les importacions. La veritable naturalesa de 
l’AFF es comença a entreveure: el seu objectiu no és l’equitat, 
sinó la creació de llocs de treball i la millora de la competitivitat 
dels Estats Units mitjançant la subvenció de la seva indústria 
nacional.

Hi ha una enorme oposició a l’AFF, tant per part dels socis 
comercials dels Estats Units com a escala nacional. L’Amèrica 
corporativa està dividida en dos sobre el tema. Mentre que 
exportadors nets, com Boeing, Intel o Merck, podrien veure 
els seus beneficis disparar-se, importadors com Wall Mart, 
Home Depot o Exxon, es veurien greument afectats. Aquests 
últims podrien veure’s «acomodats» amb una taxa impositiva 
més baixa, però si això exacerba el dèficit fiscal, l’ala llibertària 
del Partit Republicà es rebel·larà. És que la reforma tributària 
sembla més fàcil que la substitució d’ObamaCare?
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Equity Fixed Income

11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 11/04/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.854 0,0% 5,5% Treasury 2y USD 1,24% -11,6 5,0
MSCI Emerging Markets 958,0 3,4% 11,1% Treasury 5y USD 1,84% -26,3 -8,9
S&P 500 2.363 -1,2% 4,7% Treasury 10y USD 2,31% -26,9 -13,9
Nikkei 225 18.748 -4,4% -1,9% Bund 2y EUR -0,85% -1,7 -8,2
EuroStoxx 50 3.470 1,6% 5,5% Bund 5y EUR -0,51% -20,6 1,9
FTSE 100 7.366 0,3% 3,1% Bund 10y EUR 0,20% -27,9 -0,1
DAX 12.139 1,5% 5,7% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.416 4,1% 11,4% ITRAX EUROPE 5Y 76,5 4,0 4,4
CAC 40 5.102 2,2% 4,9% ITRAX EUROPE 10Y 118,5 3,7 6,8
FTSE MIB 20.109 2,3% 4,5% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 92,7 5,7 -1,0
PSI 20 4.967 7,4% 6,1% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 202,7 8,4 -19,1
Athex 680 4,9% 5,7% CDX USA 5Y 66,2 1,1 -1,3
Hang Seng 24.088,5 2,2% 9,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 64.036 -1,0% 6,3% Spain / Germany 10y 142,5 3,2 24,9
Micex 1.978 0,2% -11,4% France / Germany 10y 75,8 12,9 28,0
SECTORS Italy / Germany 10y 206,7 19,3 45,9
Consumer Discretionary 210,0 0,7% 6,1% Ireland / Germany 10y 49,6 8,0 15,7
Consumer Staples 221,2 0,9% 6,7% Portugal / Germany 10y 364,9 7,4 8,8
Energy 206,7 2,7% -4,2% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 110,5 -3,3% 2,6% Germany Breakeven 10Y 1,14% -10,0 -12,0
Industry 226,0 1,0% 6,4% US Breakeven 10Y 1,91% -11,1 -6,6
Materials 235,9 2,4% 6,9% UK Breakeven 10Y 3,28% 14,6 26,4
Health Care 207,9 -1,3% 7,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 180,5 0,3% 11,1% BarCap US Corp HY 378,0 0,0 -31,0
Telecommunication 69,9 -1,3% -0,9% JPM EM Sovereign spread 330,4 -1,7 -35,0
Utilities 121,7 2,9% 6,0% CS EM Corp Spread vs. BMK 251,1 -6,3 -29,6

11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,0 6,5% 9,4% BBVA 110,9 -3,1 -12,5
Inditex 34,0 7,4% 1,4% Iberdrola 74,6 -0,1 0,9
Repsol 14,9 1,5% 10,7% Repsol 103,9 -1,4 -21,5
Santander 5,6 7,1% 14,7% Santander 96,8 -4,4 -23,9
Telefónica 10,5 5,0% 18,8% Telefónica 103,2 1,6 -15,9
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 128,1 2,8% 9,8% Siemens 31,7 1,0 -7,5
Total 48,7 -1,2% -2,5% Total 46,8 0,6 -2,2
Sanofi 84,8 1,6% 10,4% Sanofi 42,4 1,4 1,8
SAP 91,0 3,5% 11,5% SAP n.a. n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 103,3 0,7% 2,5% Anheuser-Busch InBev 58,6 -3,7 -12,7
Daimler 69,4 -0,8% -1,9% Daimler 53,9 4,2 22,9
BNP Paribas 59,4 3,5% 1,4% BNP Paribas 94,1 9,5 9,3
LVMH 208,6 6,4% 14,0% LVMH 38,5 1,2 -0,1
Deutsche Telekom 16,2 2,4% 1,2% Deutsche Telekom 51,8 3,2 5,1
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 143,7 2,8% 24,0% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 65,2 2,5% 4,9% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 124,1 0,6% 8,1% Johnson & Johnson 20,3 -0,4 -3,3
Amazon 886,5 4,3% 18,2% Amazon n.a. n.a. n.a.
JPMorgan Chase 85,2 -5,3% 1,8% JPMorgan Chase 53,0 1,6 -11,4
General Electric 29,8 -1,1% -5,5% General Electric 101,4 1,3 1,4
AT&T 40,2 -1,1% -5,5% AT&T 91,0 4,7 -2,2
Pfizer 33,8 -0,9% 4,0% Pfizer 32,8 -0,8 -9,9

FX Commodities

11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 11/04/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0616 -0,4% 1,4% Gold (USD/oz) 1.272,4 5,7% 10,9%
EURCHF 1,0691 -0,4% -0,3% Copper (USD/t) 5.747,0 0,3% 3,8%
USDJPY 109,7000 -4,4% -6,2% Crude Brent (USD/bbl) 55,7 7,8% -4,8%
GBPEUR 1,1759 2,4% 0,2% Corn (USD/bushel) 368,0 2,8% 4,5%
AUDJPY 82,2670 5,8% -2,3% GSCI Commodity Index 398,8 4,9% 0,2%

dades de mercat
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