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editorial

Gràfic 1. El sector TI ho fa millor, independentment dels tipus d’interès

Stranger things: 
guerres comercials i imparables FAANG

Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estratègia

aleksandra.tomala@morabanc.ad
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Alguns de vosaltres sabreu que cada certs mesos organitzem un 

esdeveniment per als clients que s’anomena Miniàgora, on 

parlem de mercats i oportunitats d’inversió. Doncs la setmana 

passada se’n va celebrar l’última edició, que vam titular «Stranger 

things» (Coses estranyes). Com podeu veure, ens agraden molt les 

sèries de televisió; aquesta, en concret, és una espècie d’homenatge 

a les pel·lícules de ciència-ficció dels anys 1980, com Encontres a 

la tercera fase o E.T., l’extraterrestre, de Steven Spielberg. 

El títol fa referència als últims fenòmens produïts, com el tancament 

dels productes curts de volatilitat (mireu el meu editorial anterior) 

o l’enfonsament del bitcoin. No obstant això, crec que hi ha coses 

força més estranyes, la més recent, la perspectiva d’una guerra 

comercial en cas que escali la introducció dels aranzels a l’acer i 

l’alumini per part dels Estats Units (fa dos mesos Trump va imposar 

també tarifes sobre rentadores i panells solars; aquestes, tanmateix, 

van passar desapercebudes). 

Sembla estrany que, després de més de dues dècades de globalització 

(agafant com a referència la creació de l’Organització Mundial del 

Comerç el 1995) que va alimentar el creixement de les economies 

emergents (encara que sense perjudicar el de les desenvolupades; 

n’hi ha prou amb mirar on es troba l’S&P 500), per primera vegada ens 

hem de preocupar per implicacions geopolítiques i macroeconòmiques 

d’una tornada al proteccionisme. 

No tinc clar qui castigaran els aranzels als metalls industrials, atès 

que els amics dels EUA possiblement en quedaran exempts i els 

«no tan amics», com la Xina, exporten poc acer, amb la qual cosa 

els titulars sobre la guerra comercial em semblen molt exagerats.

El que em preocupa més és que l’Administració nord-americana 

ha iniciat una investigació sobre el suposat robatori de propietat 

intel·lectual per part de la Xina, i un resultat d’aquesta podria 

comportar unes mesures proteccionistes molt més perjudicials, 

tant per als xinesos com en resposta per als nord-americans, molt 

probablement per al sector Tecnologia i, possiblement també, per 

a tot el mercat. Quan la paraula propietat intel·lectual substitueixi 

en els titulars l’acer, crec que caldria vendre davant una correcció 

molt més forta que la del febrer.

Mentrestant, el sector TI no para de pujar (YTD: +10%, davant 

l’S&P: +3%), convertint-me a mi —fa un any, entusiasta del 

sector— en una escèptica. Les companyies tecnològiques pugen, 

malgrat: 1) que els seus beneficis ja no creixen molt més que els 

de l’S&P (la rebaixa de l’impost va millorar força les perspectives de 

beneficis dels altres sectors), amb la qual cosa no es mereix 

outperformance, i 2) les caigudes dels treasuries (la TIR del 10Y, ja a 2,90%). 

Segons nombrosos profetes dels mercats, la normalització de tipus 

hauria d’acabar amb el rally del sector tecnològic. L’argument és 

que les companyies amb perfil de creixement alt i sense dividend 

són actius de llarga durada que haurien de fer-ho millor quan els 

tipus baixen i pitjor quan pugen, però resulta que, facin el que 

facin els tipus, Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google 

(FAANG) continuen imparables. Stranger things.
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Quan la paraula propietat intel·lectual substitueixi 
en els titulars l’acer, crec que caldria vendre davant 
una correcció molt més forta que la del febrer.
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Gràfic 2. Principals riscs

Gràfic 3. Retorns totals febrer*

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

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

Anàlisi de riscs

La introducció d’aranzels a l’acer i l’alumini per part dels Estats 

Units és un pas cap al proteccionisme i pot provocar una resposta dels 

socis comercials afectats, incrementant les friccions diplomàtiques. 

El risc geopolític ha pujat, no per més probabilitat d’un conflicte 

armat, sinó per més possibilitat d’una guerra comercial.

Els resultats de les eleccions italianes no són molt prometedors: 

dels quatre partits més votats, tres no són promercat i dos volen 

sortir de la zona euro. Augmentem lleugerament el risc de la crisi 

europea.

 
Estratègia: guerra comercial?

Entorn macro. Els indicadors macro als EUA continuen molt sòlids, 

amb l’últim ISM manufacturer a 60,8 (màxim des de 2004) i la 

creació al febrer de més de 300.000 llocs de treball. Les últimes 

dades semblen indicar també un mica menys de pressió inflacionista 

(sobretot el creixement de salaris, que va tornar a afluixar). Segons 

l’índex de sorpreses macro, Europa últimament decep. No obstant 

això, el PMI continua fort (58,6) i la desocupació (a 8,6%) és la més 

baixa des de 2009. La inflació tant a Europa com al Japó sembla 

continguda.

La imposició de tarifes sobre l’acer i l’alumini no implica una guerra 

comercial; sembla que els aliats dels EUA en quedaran exempts i 

per a la Xina l’exportació d’ambdós metalls no és rellevant. No 

obstant això, ens preocuparia molt més si s’intensifiqués la protecció 

de la propietat intel·lectual.

Renda variable.  Estratègicament, veiem potencial en la renda 

variable; els beneficis creixen, les economies estan accelerant, 

l’estímul monetari no té precedents i les valoracions són una mica 

més atractives després de l’últim sell-off. Tàcticament, ens agrada 

que l’inversor ja no sigui tan eufòric/optimista. No obstant això, 

estem pendents de la Fed per incrementar el risc. Europa i Espanya 

continuen essent els nostres top picks.

Renda fixa. Preferim tenir el risc de crèdit que el de durada. Encara 

veiem recorregut en les primes de risc, en particular l’espanyola, en 

què hi ha potencial de la millora del rating. Som compradors dels 

bons lligats a la inflació.

EURUSD. Som compradors del dòlar fins a 1,10-1,15; veiem extrem 

el posicionament especulador. Una escalada de tensions comercials 

seria negativa per al dòlar, cosa que podria afectar al nostre rang 

objectiu.

Commodities. L’increment de la pressió inflacionista i del risc 

geopolític afavoreix l’exposició a l’or. Creiem que, amb la volatilitat 

força per sobre del nivell de l’any passat, l’or mereix cotitzar amb 

prima; tanmateix, el metall groc no ha pujat del començament 

d’any ençà. Creiem que és una oportunitat. Seguim neutrals en el 

petroli.

Inflationary pressures / Hawkish surprise from the CBs

Cracks in the Chinese economy

US economy runs out of steam

Geopolitical tensions

Brexit negative impact materializes

Eurozone political/break-up/banking risk

Emerging markets under pressure

Crowded trades crash
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macroeconomia

UK-UE: BREXIT a les portes de la segona fase

Estabilització del crèdit

renda fixa

Notícies Esdeveniments

Vladimir Putin guanya les eleccions 
presidencials a Rússia amb més d’un 
70% dels vots

26-29/MARÇ/18. Càlculs finals dels 
4Q PIB dels EUA, el Canadà, França i 
el Regne Unit

2-5/ABRIL/18. Dades índexs 
manufacturers del mes de març 
als EUA i la zona euro

08/ABRIL/18. Eleccions parlamentàries 
a Hongria

11/ABRIL/18. Actes de l’última reunió de 
tipus als EUA (FED/FOMC)

Els Estats Units adopten barreres 
aranzelàries sobre la indústria de l’acer 
(25%) i l’alumini (10%)

El primer ministre eslovè dimiteix 
davant els obstacles de la seva coalició 
de govern i sindicats

La presidència de Donald Trump acumula 
sis acomiadaments en càrrecs rellevants i 
deu dimissions

R. Giménez

M. Soca

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

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

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. Les dades macro continuen superant les expectatives, excepte a Europa

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa

L’últim mes ha ofert cert respir en els mercats després de la volatilitat 
experimentada recentment. S’observen sor tides de fluxos, 
especialment en el crèdit HY, mentre que el segment IG experimenta 
certes ampliacions de spreads davant el volum concentrat d’emissors 
que participen en els mercats primaris. En general, els indicadors 
macroeconòmics segueixen mostrant millores en múltiples àrees 
geogràfiques, especialment les economies emergents. Tanmateix, 
les últimes dades a la zona euro deceben, enfonsant l’indicador 
de sorpresa econòmica en territori negatiu a mínims de dos anys. 
El mercat de futurs dels fed funds descompta més de tres pujades 
de tipus en els propers 12 mesos, recolzat en les bones dades 
empresarials, les xifres de contractació i les millores salarials.

Geopolíticament, els esdeveniments recents continuen oferint, com 
a mínim, resultats sorprenents: les eleccions italianes se salden 
amb increments elevats dels partits euroescèptics, però sense 
aliances clares que posseeixin majories rellevants. Vladimir Putin és 
reelegit amb més d’un 70% dels vots i una participació electoral 
superior al 67%. D’altra banda, aquest març podria iniciar-se la 
segona fase del Brexit, un període de transició de 21 mesos durant 
el qual el Regne Unit continuaria retenint accés al mercat únic 
europeu i participant encara en el pressupost europeu, mentre 
segueixen les negociacions.

Els moviments del BCE respecte a les compres de deute i el final 
o no del QE (esperat per al setembre) estan essent un factor clau 
en l’evolució de les corbes de deute governamental i de crèdit 
europees. Els mercats de deute core europeu es van prendre el 
discurs de Mario Draghi, del passat 8 de març, amb un biaix una 
mica més dovish de l’esperat, i el tipus a 10 anys alemany se situa 
actualment per sota del 0,60%, nivells de la fi de gener. D’altra 
banda, continua el bon comportament de les primes de risc dels 
països perifèrics, en particular Espanya i Portugal, on les primes de 
risc s’han situat al març a nivells dels 80 pb i 120 pb, respectivament.

Els índexs de crèdit semblen haver-se estabilitzat novament, 
després del fort repunt sofert durant el mes de febrer i que va 
portar l’índex de high yield europeu Itraxx Crossover a situar-se en 
els 280 pb, nivells tècnics importants no vistos des del març de 
l’any passat.

Als Estats Units cal destacar que Jerome Powell exerceix com a 
president de la Fed des del passat 5 de febrer, quan va prendre 
possessió del càrrec. Pel que fa als tipus d’interès implícits, aquests 
descompten una probabilitat pràcticament del 100% d’una pujada 
de 25 pb en la reunió del proper 21 de març. Quant al deute dels 
països emergents, al febrer l’índex EMBI GLOBAL ha repuntat fins 
a situar-se per sobre dels 320 pb, d’acord amb l’augment de la 
volatilitat dels mercats.
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renda variable

I va arribar el rebot

America first

renda variable / anàlisis tècnica

Xavier Torres, CEFA
Estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad

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

Gràfic 10.  Futur CAC 40 diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’SP 500 Index davant els seus beneficis

X. Torres

G. Apodaca

Gràfic 11. S&P 500 diario con la media de 200 sesiones

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

Aquest mes hem tingut un bon rebot dels mercats després del 
flash crash. De moment sembla que, després de l’ensurt, el 
mercat ha anat recuperant, sobretot als EUA, acompanyat d’una 
bona publicació de resultats, que també ha ajudat a aquest bon 
comportament de les borses en general i de la nord-americana 
en particular. Si mirem l’evolució dels índexs durant l’últim mes, 
destaquem l’MSCI EM (+5,5%) com un dels millors, i també el 
Brasil, amb una forta pujada del seu Índex Bovespa (+7,4%). 
L’S&P 500, per la seva banda, aconsegueix un +4,5%, mentre que 
a Europa la recuperació ha estat inferior a la resta, amb un 
Eurostoxx 50 a +3% i amb lleus pujades a Espanya (IBEX 35: 
+1,6%). Sectorialment destaquem Tecnologia (+9,2%) com un dels 
millors sectors, seguit amb diferència de Farmàcia (+3,8%).

Després d’aquest rebot del mercat, la situació ens porta una altra 
vegada a ampliar el diferencial d’un comportament pitjor dels 
mercats europeus en relació amb el mercat nord-americà. Però, 
en canvi, en valoració l’S&P 500 ha empitjorat, passant d’un P/E 
de 16x a 17x en un mes. En canvi, l’STOXX Europe 600 pràcticament 
el tenim cotitzant en un P/E de 14,8x, igual que el mes anterior, 
amb la qual cosa continua essent molt més atractiu en valoració. 
També m’agradaria comentar que Espanya gairebé ni s’ha 
recuperat de l’ensurt, i en aquests moments tindríem un IBEX 35 
que cotitza a un P/E de 12,5x, que són nivells de descompte molt 
interessants davant Europa.

Ja ho vam comentar el mes anterior, amb la baixada, que probablement 
estàvem davant una bona oportunitat per als ressagats, fet que 
actualment té vigència i, a més, amb un possible biaix made in Spain.

Aquest març continuem veient una consolidació dels mercats 
europeus, i els principals índexs continuen dibuixant un patró 
lateral en què podríem veure moviments direccionals durant les 
properes setmanes. Seguim positius pel que fa a la seva evolució, 
en gran manera per la figura tècnica dibuixada pels índexs 
nord-americans, amb un Nasdaq en màxims, gràcies a la bona 
evolució de les companyies tecnològiques, i un S&P 500 que 
sembla indicar possibles pujades en el curt termini i que podria 
donar un impuls a la resta de mercats mundials. En el gràfic diari 
de l’S&P 500 s’aprecia com ha fet una figura de consolidació en 
forma de triangle, de manera que estudiem com a possible 
escenari una arrencada alcista que porti l’índex a marcar nous 
màxims.  

Quant a Europa, els índexs continuen presentant força debilitat, 
i el CAC 40 és l’únic índex de la plaça europea que presenta un 
moviment més definit, en què tenim en compte dos possibles 
escenaris: un d’alcista, que pugui portar l’índex fins als 5.400 
punts com a primer objectiu, o un de baixista, que podria dirigir-se 
cap als 5.100 punts. Com comentàvem al principi d’aquest article, 
creiem que seran els EUA qui finalment decideixin l’evolució 
d’Europa, i és que, com bé diu el president nord-americà, Donald 
Trump: «America first».

MERCATS I ESTRATÈGIES, març 2018MERCATS I ESTRATÈGIES, març 2018



6

divises

commodities

I, a més, la liquiditat

Sense grans novetats

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

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

Gràfic 14. Or i tipus d’interès reals

Gràfic 12. Dollar Index i LOIS Spread (avançat 3 mesos)

T. García-Purriños

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2018 (YTD)

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2018 (YTD)
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Per PPA, l’USD ponderat per socis comercials ja no està 
extremadament sobrevalorat. I per diferencials de tipus, per 
posició especuladora o indicadors tècnics (com RSI), sí hi 
veiem cer ta infravaloració, fet que ha justificat la nostra 
posició a favor de l’USD.

No utilitzem com a argument les possibles repatriacions de beneficis 
a l’estranger després de la reforma fiscal de Trump perquè pensem 
que el mercat ho està interpretant com a negatiu per al bitllet 
verd, en centrar-se més en la qüestió del twin deficit. Però potser 
serà un argument més per a un llarg d’USD en el mitjà/llarg termini, 
si agafem com a exemple el que ha passat després de la signatura 
de l’ACA de Bush el 2004-2005.

Un argument que sí podem portar ara és l’increment dels nivells 
del diferencial LIBOR-OIS, en nivells no vistos des de 2012, que 
podria avançar una liquiditat més baixa del bitllet verd els propers 
mesos. La correlació d’aquest diferencial amb el DXY (Índex del 
Dòlar) és molt alta (gràfic 12).

Mantenim, per tant, la nostra visió baixista per a l’EURUSD. Amb 
tot, sense canviar la nostra visió positiva del bitllet verd, però en 
línia amb l’increment de la tensió política als EUA i amb uns 
indicadors que mostren una menor sobrecompra d’EUR (posició 
especuladora, flux d’ETF, etc.), ens estem plantejant augmentar 
el nivell esperat per al parell els propers 12 mesos si es confirma 
la tornada al proteccionisme, potencialment negatiu per al dòlar, 
en la nostra opinió. Per ara, mantenim 1,10-1,15.

De moment no trobem catalitzadors per canviar la nostra posició 
en el petroli. De cara als propers 12 mesos, mantenim la nostra 
defensa que s’ha produït un canvi de cicle i probablement 
estiguem consolidant el començament d’un nou període alcista.

La demanda augmenta, i amb l’actual dinamisme econòmic 
global cal esperar noves revisions a l’alça. Malgrat la recuperació 
de l’oferta, gràcies al compliment de les retallades de l’OPEP i 
d’altres productors, la producció segueix controlada. Per si sola, la 
producció dels països fora de l’acord encara és insuficient per 
balancejar el mercat.

Ara bé, la recuperació que esperem en l’USD hauria de pesar 
negativament sobre el cru, per la qual cosa seguim titllant els riscs 
a la baixa i mantenim un posicionament neutral, que passaríem a 
sobreponderar si els preus s’acosten al nivell de 60 USD.

Quant a l’or, continuem veient-hi potencial. És cert que s’ha obert 
certa bretxa entre tipus reals i or, però continuem pensant que no 
es mantindrà en el mitjà termini: si l’increment de tipus nominals és 
reactiu a la inflació, els reals haurien de mantenir-se i, si finalment 
la inflació no arriba, pensem que els nominals podrien caure novament. 
Mentrestant, l’or diversifica la cartera, com ja vam justificar fa uns 
mesos (Mercats i Estratègies, edició d’octubre 2017).
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Mercats frontera: Emergents dins emergents

J. Hernando

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

Gràfic 16. Frontier Markets a 1 any

Gràfic 17. Frontier Markets a 5 anys

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg
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La inversió en mercats emergents s’ha generalitzat des de fa anys 
i es considera cada vegada més com una part estable dins carteres 
diversificades. Malgrat tot, encara que el seu pes quant a percentatge 
de l’economia mundial és cada vegada més gran, la seva presència 
en índexs globals de renda variable encara és molt reduïda; una 
situació que sens dubte s’anirà corregint.

Dins els emergents es va distingint una nova onada de països on 
invertir que s’ha agrupat com a mercats frontera. Tenen característiques 
que recorden els emergents del començament dels anys 1990 en 
termes de creixement, baixa capitalització de mercat, reformes per 
al desenvolupament, millores quant a situació democràtica o 
inversió estrangera. L’evolució d’aquests factors hauria de guiar el 
creixement econòmic, i els inversors cerquen aquí els potencials 
beneficis que hi va haver en els emergents en aquella època.

Són un grup de països realment heterogeni entre ells. Jim O’Neill, de 
Goldman Sachs, que va encunyar el terme BRIC, posteriorment va crear 
Next 11 (els propers 11) per referir-se als qui haurien de prendre el relleu 
d’uns BRIC cada vegada més desenvolupats. Aquí trobem països com 
Mèxic o Corea, que poc tenen a veure amb d’altres inclosos en aquest 
grup, com Bangla Desh, l’Iran, Nigèria o el Pakistan.

Altres països que se solen incloure com a frontera són l’Argentina, 
el Vietnam, les Filipines o Indonèsia, entre d’altres. L’índex MSCI 
Frontier Markets està molt esbiaixat a sector financer, amb prop 
del 50% i amb gairebé el 40% a l’Orient Mitjà, de manera que 
sembla millor opció centrar-se en gestors actius per reduir biaixos.

Entre els punts febles d’aquesta temàtica d’inversió, caldria tenir 
en compte que la liquiditat és baixa, de manera que en moments 
de stress de mercat poden patir, amb una volatilitat i caigudes 
potencialment superiors. També són més sensibles al soroll 
geopolític i mostren correlació, en l’àmbit d’índex, amb algunes 
commodities. En canvi, la correlació amb índexs desenvolupats de 
renda variable no és excessivament alta. Tot això fa que sigui una 
inversió només apta per a inversors amb perfils de risc alt i amb 
percentatges de cartera que no siguin elevats.
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Cíborgs, coets i ciutadans
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La ciència-ficció té un llarg historial d’incompliment de terminis. 
En el canvi de segle, els humans estaven bregant amb Windows 
XP, però res semblant a l’èpica baralla amb HAL a 2001: Una 
odissea de l’espai. I atès que el 2019 els replicants són lluny de 
convertir-se en una amenaça per als humans, Warner Bros. va 
llançar una seqüela de Blade Runner establint-ne l’acció el 2049.

Un es pregunta per què, amb un historial tan pobre, no van situar 
la data en un futur més llunyà; però amb LA tan a prop de Silicon 
Valley, l’elecció potser només és un reflex de l’actual entusiasme 
en les àrees de robòtica i intel·ligència artificial.

En les albors d’aquestes disciplines, el progrés va ser més aviat 
lineal, ajudant a automatitzar una creixent gamma d’activitats 
rutinàries i predictibles, però no podent reemplaçar els humans en 
activitats contextuals complexes que impliquen judici. Tanmateix, el 
creixement exponencial en el poder de computació sembla estar 
acostant-nos al punt d’inflexió en què els ordinadors poden 
començar a ser més intel·ligents que els humans.

Entre les moltes conseqüències socials que causarà aquest 
salt tecnològic, hi haurà un profund impacte econòmic. Una 
automatització massiva afectarà dràsticament els principals 
factors de producció. Començant per la mà d’obra, segons un 
informe de la consultora McKinsey, l’equivalent a 1.100 milions 
de feines podrien automatitzar-se amb les tecnologies 
existents. Com va succeir amb la transició des d’una societat 
agrícola, també es crearan nous tipus de feines, però la taxa de 
reemplaçament dependrà críticament de la velocitat de la 
transició; un informe recent de la consultora Bain estima que 
l’automatització en el sector Serveis podria desplaçar feines dues 
o tres vegades més ràpidament que en transformacions anteriors.

L’impacte sobre el capital serà menys directe. En una primera 
etapa, la urgència per l’automatització requerirà grans inversions 
de capital, impulsant els tipus d’interès. Tanmateix, una vegada 
s’hagi esgotat el potencial d’automatització, els tipus s’enfonsaran, 
ja que ens quedarem amb una economia amb una demanda 
deprimida - a causa dels salaris baixos i els alts nivells de desocupació - 
i una baixa necessitat de noves inversions de capital.

Per descomptat, també hi haurà guanyadors per l’automatització. 

Els qui tinguin la sort d’evitar ser reemplaçats per una màquina o 

un algoritme gaudiran de salaris més alts en la mesura que la 

seva productivitat augmenti. Però les proporcions importen, i si la 

majoria de la població està desocupada o amb feines mal remunerades, 

és d’esperar una forta reacció política contra la casta tecnològica. 

Anticipant aquest escenari, magnats prominents de la tecnologia 

com Elon Musk estan advocant per un «ingrés bàsic universal». 

Des d’una perspectiva econòmica, un salari universal es pot veure 

com una monetització dels drets de ciutadania, una vegada que 

la societat no produeix suficients feines per distribuir riquesa.

Però no cal enganyar-se; després d’anys arbitrant el sistema 
impositiu internacional, els potentats de Silicon Valley estan 
tramant com escapar de la gravetat jurisdiccional mitjançant el 
desenvolupament dels seus propis programes espacials. Si Bezos 
o Musk algun dia colonitzen Mart, no hauran de pagar impostos 
(sempre que no hi hagi marcians). Un aspecte intrigant és com es 
regularà el comerç interplanetari; i aquí cal recordar que va ser el 
bloqueig dictat per la Federació de Comerç sobre el planeta 
Naboo el que va desencadenar la Guerra de les Galàxies.
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Equity Fixed Income

19/03/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/03/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.110 -0,7% 0,3% Treasury 2y USD 2,31% 11,0 44,5
MSCI Emerging Markets 1.204 0,8% 3,9% Treasury 5y USD 2,66% 3,3 47,1
S&P 500 2.713 -0,1% 1,5% Treasury 10y USD 2,86% -1,2 47,2
Nikkei 225 19.910 -2,7% -6,1% Bund 2y EUR -0,59% -8,9 4,2
EuroStoxx 50 3.395 -0,7% -2,6% Bund 5y EUR -0,04% -11,0 17,6
FTSE 100 7.043 -2,6% -8,1% Bund 10y EUR 0,57% -15,0 15,9
DAX 12.217 -1,4% -4,7% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.664 -2,2% -3,6% ITRAX EUROPE 5Y 50,7 6,6 13,9
CAC 40 5.223 -0,7% -1,1% ITRAX EUROPE 10Y 93,2 6,9 16,8
FTSE MIB 22.633 0,5% 4,3% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 53,1 9,0 18,6
PSI 20 5.396 -0,5% 0,6% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 112,9 0,3 8,9
Athex 807 -4,3% 0,4% CDX USA 5Y 55,0 10,2 13,6
Hang Seng 31.514 0,4% 5,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 83.913 -2,0% 10,1% Spain / Germany 10y 76,4 -7,4 -41,6
Micex 2.282 0,9% 8,6% France / Germany 10y 24,8 -2,6 -11,5
SECTORS Italy / Germany 10y 139,3 -2,2 -27,1
Consumer Discretionary 247,8 -1,2% 3,5% Ireland / Germany 10y -5,6 -0,9 -5,9
Consumer Staples 223,5 -2,0% -6,0% Portugal / Germany 10y 117,5 -16,5 -37,1
Energy 205,7 -2,3% -8,0% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 128,3 -1,6% 0,8% Germany Breakeven 10Y 1,30% 0,0 1,0
Industry 260,7 -1,6% -0,4% US Breakeven 10Y 2,08% -2,3 10,3
Materials 271,2 -3,6% -3,3% UK Breakeven 10Y 3,02% -11,8 -2,8
Health Care 229,5 -0,5% 0,8% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 237,5 1,9% 7,6% BarCap US Corp HY 342,0 1,0 -1,0
Telecommunication 68,1 -0,2% -4,3% JPM EM Sovereign spread 319,9 11,1 8,9
Utilities 122,4 1,6% -3,8% CS EM Corp Spread vs. BMK 211,3 5,7 1,1

19/03/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/03/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,6 -6,1% -7,2% BBVA n.a. -5,2 3,1
Inditex 26,1 -4,1% -9,8% Iberdrola 43,3 3,3 4,1
Repsol 13,8 -0,5% -4,7% Repsol 47,1 3,5 5,1
Santander 5,4 -5,5% -2,1% Santander 39,8 3,5 10,2
Telefónica 8,1 4,4% -1,6% Telefónica 70,1 0,4 1,8
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 105,4 -5,7% -8,9% Siemens 17,2 -0,9 -1,8
Total 46,2 -0,8% 0,4% Total 22,3 -0,9 -1,5
Sanofi 66,2 1,9% -8,4% Sanofi 22,9 -0,1 -0,3
SAP 85,8 1,1% -8,6% SAP n.a. n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 91,3 7,5% -1,4% Anheuser-Busch InBev n.a. 1,5 7,5
Daimler 68,5 -2,7% -3,0% Daimler 46,0 4,5 10,6
BNP Paribas 61,7 -5,3% -1,0% BNP Paribas 28,9 2,5 7,6
LVMH 246,0 2,6% 2,5% LVMH 23,1 0,7 0,0
Deutsche Telekom 13,3 -0,7% -10,8% Deutsche Telekom 32,7 1,2 2,3
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 175,3 2,0% 3,6% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 92,9 0,7% 9,2% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 130,2 0,0% -6,3% Johnson & Johnson 16,0 0,4 4,1
Amazon 1.544,9 7,1% 34,5% Chevron 96,9 -0,1 n.a.
JPMorgan Chase 114,5 -0,1% 7,2% JPMorgan Chase 45,1 3,7 10,1
General Electric 14,1 -7,2% -21,6% General Electric 96,6 -0,3 -3,4
AT&T 36,6 -1,5% -6,8% AT&T 71,6 3,8 7,4
Pfizer 36,3 0,9% 0,3% Pfizer 24,7 2,9 9,7

FX Commodities

19/03/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 19/03/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,2348 -0,5% 2,1% Gold (USD/oz) 1.318,1 -1,3% 0,7%
EURCHF 1,1739 1,4% 0,0% Copper (USD/t) 6.854,0 -3,7% -5,4%
USDJPY 105,89 -1,2% -5,6% Crude Brent (USD/bbl) 66,1 3,6% 2,0%
GBPEUR 1,1376 0,8% 1,5% Corn (USD/bushel) 375,0 2,5% 6,8%
AUDJPY 81,68 3,1% -7,1% GSCI Commodity Index 441,3 -0,7% -0,3%
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