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Gràfic 1. Evolució històrica de volatilitats.

Benvinguda, welcome, bienvenue, 
willkommen, volatilitat

MERCATS I ESTRATÈGIES, abril 2018

El cap de setmana passat, per primera vegada des que va 

començar la primavera, podíem gaudir de càlids raigs de sol. El més 

comentat en cada racó del país era: «Per fi! Que llarg s’ha fet 

l’hivern!».

Us seré franc: el mateix m’ha passat a mi amb la volatilitat (mesura 

comunament acceptada per mesurar el risc de mercat). Després 

d’anys en què, sobretot les borses nord-americanes, ens han 

donat exemple de calma relativa i retorns estables, el primer 

trimestre de l’any s’ha caracteritzat per l’increment del risc implícit 

en diversos actius, principalment en el mercat de renda variable. I 

és d’agrair. Molts us sorprendreu, però vivíem un entorn d’eufòria 

que podia traduir-se en seriosos problemes futurs, fins i tot en les 

economies domèstiques. Els arquitectes de carteres es nodreixen 

principalment d’expectatives de rendibilitat i risc per donar forma a 

les propostes que arriben als clients. En la mesura que el risc 

estava històricament baix, només les cases conscients que aquests 

nivells no eren normals van poder mantenir els seus clients 

correctament perfilats en la primera part de l’any. Aquest avís a 

navegants ha de servir perquè la indústria torni a calibrar els 

inputs a futur i preservi d’una manera millor el capital de tots els 

inversors.

Per què la volatilitat estava tan baixa? Hi ha motius estructurals, com 

la nova regulació adoptada des de la crisi financera més recent, i 

d’altres, com la creixent cota de mercat que les noves tecnologies 

estan copant dins el món inversor. Però també hi pesen motius cíclics, 

com la compra massiva d’actius per part de la majoria dels bancs 

centrals del món. Novament se’m veurà el llautó com a ferm defensor 

de la gestió activa, però les grans desil·lusions sofertes per les innova-

cions que mantenien la volatilitat avall ens haurien de fer reflexionar. 

No hem de tornar a «segar a mà», però tampoc deixar-nos portar pel 

«tot s’hi val». S’ha de ser molt selectiu, mantenir una perspectiva de 

llarg termini, amb carteres ben diversificades, evitar modes i no 

prendre decisions dràstiques en moments bruscos.

I ara, què? El que al principi es va iniciar per causes diverses 

(stranger things, dèiem en l’anterior editorial) ha seguit esperonat 

per més sancions i tensions comercials, juntament amb la tensió 

bèl·lica a Síria. Conseqüència: tothom està cercant el millor 

algoritme que defineixi exactament quan serà la propera recessió 

(«A un any no passa res, però compte a dos anys», comentava una 

casa d’anàlisi). Els indicadors de sentiment inversor han assolit 

nivells de pessimisme que no vèiem des del febrer del 2016.

No veiem que sigui l’inici d’un mercat baixista, sinó simplement una 

correcció que no hauria d’anar a més. Com en una bona recepta, 

nivells de creixement estables i amb indicadors avançats en retrocés 

però en màxims, amanits amb uns beneficis empresarials en què no 

veiem canvis tendencials, haurien d’augurar guanys futurs. Les 

condicions creditícies continuen àmplies i el deute corporatiu ha 

mostrat un clar exemple de solidesa, i això és el principal que cal 

vigilar ara.

Lamentablement, s’han obert guerres de tot tipus en què creiem 

que tots estan abocats a entendre’s. Massa a perdre.

En moltes reunions amb inversors el que mesurem és el marge 

d’error, atès que les valoracions de renda variable i tipus estan 

lluny de les mitjanes històriques. El que és cert és que davant 

nostre s’obre tota una finestra d’oportunitats de què no gaudíem 

des de feia cinc mesos.

David Azcona, CFA
CEO & CIO MoraBanc Asset Management
david.azcona@morabanc.ad
T (376) 88 41 66

S’ha de ser molt selectiu, mantenir una 
perspectiva de llarg termini, amb carteres 
ben diversificades, evitar modes i no prendre 
decisions dràstiques en moments bruscos.
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Gràfic 2. Principals riscs

Gràfic 3. Retorns totals març*

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

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius.

Anàlisis de riscs
El conflicte comercial ha anat escalant les últimes setmanes: 

Donald Trump va anunciar un nou paquet d’aranzels a productes 

xinesos (per valor de 50.000 milions d’USD) i la Xina hi va 

respondre amb tarifes del mateix import. En el moment d’escriure 

aquest text són només propostes, però la probabilitat d’una 

guerra comercial ha augmentat, cosa que reflectim en la nostra 

llista de riscs com a increment de tensions geopolítiques.

Estratègia: és el moment de comprar

Entorn macro. Les dades continuen sense decebre: als EUA, l’ISM 

manufacturer, a 59,6, està prop dels màxims de 13 anys, i la desocupació, 

a 4,1%, està en el nivell més baix des de l’any 2000. La inflació, 

encara que continguda, ha anat pujant, cosa que no hauria de 

sorprendre en l’entorn macro tan favorable i amb l’estímul fiscal ja 

en vigor (la rebaixa d’impostos). En l’economia europea, que no 

està en una fase de creixement tan avançada, els indicadors estan 

lleugerament per sota de màxims recents (encara que molt sòlids) i 

la inflació, força inferior a la nord-americana. La desocupació 

segueix caient (8,5%). Al Japó observem la mateixa tònica.

Renda variable. Les dades macro i micro romanen sòlides, el 

sentiment s’ha deteriorat (s’ha deixat de parlar de buy on dips) i 

les valoracions són més atractives que a l’inici de l’any; creiem que 

ha arribat el moment d’incrementar el risc; traiem el biaix baixista 

a curt termini que manteníem des de l’estiu de l’any passat i 

alineem la visió tàctica i l’estratègica. Aprofitaríem els nivells actuals 

per comprar, sobretot Europa i Espanya, on veiem més potencial. 

El risc principal actualment és geopolític (guerra comercial?), però 

creiem que les borses ja l’han descomptat parcialment.

Renda fixa. Creiem que uns bons fonamentals justifiquen mantenir 

l’exposició al crèdit, tanmateix no tenim arguments per comprar 

deute core en els nivells actuals de tipus, que pensem que encara 

s’han de normalitzar; cobrim el risc de sobreescalfament amb els 

bons lligats a la inflació.

EURUSD. Seguim pensant que l’EURUSD està sobrecomprat; som 

compradors del dòlar fins a 1,10-1,15; qualsevol relaxació del conflicte 

comercial ens hauria d’acostar a l’objectiu.

Commodities. Davant cada vegada més incertesa geopolítica i 

volatilitat elevada, preferim mantenir l’exposició a l’or, que 

històricament ha estat un bon refugi. Seguim neutrals en el petroli; 

creiem que el Brent començaria a ser atractiu prop de 60/bbl 

d’USD.
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Un punt negre a l’horitzó?

Esperant la reunió del BCE d’abril

renda fixa

Notícies Esdeveniments

EUA, França i el Regne Unit bombardegen 
instal·lacions clau sirianes

23/ABRIL/18. Dades manufactureres 
per als EUA i la zona euro del mes 
d’abril

26/ABRIL/18. Decisió de tipus per 
part del BCE

02/MAIG/18. Decisió de tipus per part 
de la Fed

20/MAIG/18. Eleccions presidencials a 
Veneçuela (data temptativa)

La probabilitat de recessió a Alemanya 
es dispara fins al 32% segons l’Institut 
IMK alemany

EUA adopta noves sancions sobre 
persones i empreses russes

Comença la temporada de beneficis 
empresarials amb resultats positius

R. Giménez

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. Taula de rendiments dels principals deutes sobirans.

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa.
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Un mes més i els mercats d’accions continuen oferint certa debilitat 
continguda. Les preocupacions quant a proteccionisme (EUA 
contra el món), els senyals d’alentiment domèstic en diverses 
geografies (p. ex., Alemanya), la tan elusiva inflació «materialitzada» 
i un punt negre de conflictes bel·licistes a l’Orient Mitjà han estat 
entelant els actius de risc. En general, els indicadors macroeconòmics 
mundials comencen a mostrar certa erosió en múltiples economies 
(el Japó, el Canadà, el Regne Unit, entre d’altres), però especialment 
a la zona euro, on els indicadors de sorpresa econòmica continuen 
enfonsant-se en territori negatiu fins a mínims del 2011. El mercat 
de futurs dels fed funds segueix descomptant tres pujades de 
tipus a 12 mesos. Mentrestant, a la zona euro, la probabilitat per 
al 2018 s’enfonsa fins al 16% davant l’inici d’any, en què se situava 
en el 43%.

Geopolíticament, els esdeveniments recents segueixen aportant 
nous focus d’incertesa: noves sancions sobre Rússia; continuació de 
la picabaralla en l’àmbit del comerç global iniciada per Donald 
Trump, i augment del to bel·licista de la política dels EUA, el Regne 
Unit i França en relació amb l’Orient Mitjà (Síria). En la perifèria, Itàlia, 
després de més d’un mes de les eleccions, continua sense oferir 
claredat en la formació de govern, mentre que a Espanya les 
enquestes electorals continuen dibuixant la transició d’un model 
bipartidista cap a un de tetrapartidista sense majories clares.

Les expectatives sobre moviments per part del Consell de Govern del 
BCE respecte a les compres de deute i el final del QE o no (esperat per 
al setembre) continuen essent un factor clau en l’evolució de les 
corbes de deute governamental i de crèdit europees. Els mercats de 
deute core europeus s’han pres el discurs de Mario Draghi del mes de 
març passat amb un biaix marcadament dovish, i el tipus a 10 anys 
alemany s’ha situat, a la fi de març, per sota del nivell del 0,50%. 
D’altra banda, segueix l’excel·lent comportament de les primes de risc 
dels països perifèrics, en par ticular Espanya i Por tugal, que 
actualment se situen en 71 pb i 111 pb, respectivament.

Els índexs de crèdit semblen haver-se estabilitzat durant els mesos de 
març i abril, després del fort repunt del febrer. L’índex de high yield 
europeu Itraxx Crossover se situa en els 273 pb (sèrie de març), mentre 
que l’índex investment grade se situa en els 54 pb (sèrie de març).

Als Estats Units cal destacar la primera pujada de l’any de 25 pb del 
tipus de referència de la nova era Jerome Powell, en què la taxa 
objectiva dels fed funds s’ha situat en el rang 1,5%-1,75%. Els tipus 
d’interès implícits descompten una probabilitat lleugerament superior 
al 85% d’una nova pujada de 25 pb en la reunió del juny.

Quant al deute dels països emergents, el març l’índex EMBI GLOBAL 

ha repuntat fins a situar-se prop dels 330 pb, d’acord amb l’augment de 

la volatilitat dels mercats. Tanmateix, actualment se situa en els 318 pb.
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Europa, flor d’un dia?

Seguim en el lateral

renda variable / anàlisi tècnica

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

Gorka Apodaca, CEFA
Anàlisi 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 diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 9. Evolució de l’IBEX 35 davant els seus beneficis
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Estem en plena primavera i sembla que a Europa ha començat amb 
més força, ja que la borsa europea s’ha mantingut estable en relació 
amb els EUA, que ha baixat aquest mes. Si analitzem els índexs, 
veiem que el comportament ha estat clarament molt millor respecte 
a la borsa nord-americana. Tenim un Eurostoxx 50 a +0,1% i un S&P 
500 a -5,1%; esperem que això no sigui flor d’un dia i que aquesta 
tendència es mantingui durant tot l’any. També cal destacar la forta 
pujada de la borsa italiana FTSE MIB 30 (+1,7%), malgrat els problemes 
que hi ha per formar govern. L’altra cara de la moneda ha estat 
Russia Micex (-5,2%) a l’empara de les sancions imposades pels EUA. 
Sectorialment, destaquem Energia (+5,3%) com un dels millors 
sectors, gràcies a la pujada del petroli, seguit amb diferència 
d’Utilities (+2,2%). Per la banda negativa, destaca la forta baixada de 
Tecnologia (-7%).

Ara estem en plena publicació de resultats del 1Q2018 i moment clau 
des de dues vessants: d’una banda, seran el termòmetre de com 
comença aquest 2018, i de l’altra, després de la polèmica sobre 
aranzels entre els EUA i la Xina respectivament, determinaran quin 
possible impacte poden tenir en els resultats de cara a tot l’exercici. 
Amb tot això, els analistes ja s’han avançat rebaixant lleugerament 
les estimacions a Europa per aquests temes i per la pujada de l’euro 
contra el dòlar, que afecta més negativament el DAX.

Continuem pensant que Europa segueix cotitzant amb unes 
valoracions molt atractives, i en concret, Espanya i Portugal, 
a uns P/E de 12x. En aquests nivells de mercat hom no hauria 
d’equivocar-se gaire, ja que en un període de 15 anys no 
s’acostumen a veure aquestes valoracions.

Finalment, durant l’abril passat, vam veure en els mercats financers 
correccions en les places nord-americanes i europees, seguides d’una 
ràpida recuperació. Sembla que torna a pesar en l’economia global 
una guerra comercial entre els EUA i la Xina que podria portar a una 
desacceleració mundial. Aquestes caigudes vistes no eren el primer 
escenari que teníem en compte, tanmateix els suports marcats han 
funcionat correctament. Creiem que aquesta última recuperació hauria 
de tenir continuïtat, encara que a curt termini podem veure-hi petites 
correccions. 

Adjuntem els gràfics actualitzats del mes passat, en què destaca 
la fortalesa del CAC 40, en què continuem veient com a possible 
objectiu els 5.600 punts. Pel que fa a l’Eurostoxx 50, seguim amb 
un to positiu: aquestes setmanes passades vam veure com la 
mitjana de 200 va fer de suport perquè l’índex arrenqués novament. 
Encara que predomini la nostra visió alcista en els mercats, sempre 
haurem d’estar atents als stop-loss, que, en el cas del futur de 
l’Eurostoxx 50, l’ajustem en els 3.150 punts. En els índexs 
nord-americans també continuem estudiant possibles alces 
després de les correccions sofertes i mantenim la tesi respecte d’on 
podríem veure màxims durant els pròxims mesos propers als 2.900 
punts. Finalment, caldrà estar atents a les publicacions de resultats 
de les companyies durant aquest mes, que podrien fer variar el 
sentiment de mercat.
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No arriba la volatilitat

Nivell clau en l’or

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

Gràfic 12. Dollar Index Volatility (30d)

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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Malgrat un inici d’any en què semblava que s’acabaria produint 
un increment de la volatilitat en el mercat de divises, novament 
veiem com es redueix els últims mesos. I com ja vam comentar en 
l’article del desembre passat, la falta de moviments de consideració 
està tornant a pesar negativament sobre les estratègies.

I com va ocórrer el 2017, no estem davant un mercat avorrit. Un 
tweet o una decisió política poden modificar radicalment el rumb 
de qualsevol parell de divises. Però la predicció política és impossible. 
El soroll polític es genera mitjançant les sorpreses; intentar 
anticipar-s’hi és una estratègia perdedora.

Tot l’anterior pesa notablement sobre l’assumpció de risc divisa, 
permetent que fins i tot les majors (per exemple, EUR, USD, JPY o 
GBP), normalment més eficients, cotitzin lluny dels seus fair 
values fonamentals.

És a dir, que el mercat és ple d’oportunitats, però necessita volatilitat 
per convertir-les en realitats.

Seguim pensant que aquesta situació hauria de canviar en el futur. 
Els bancs centrals a escala global estan canviant la seva visió 
lentament, i comencen a traslladar als mercats la idea d’una 
normalització monetària. Per molt que aquest canvi s’intenti suavitzar 
a través d’una comunicació correcta, l’experiència ens confirma que 
quan les autoritats monetàries mouen, la volatilitat les segueix.

I, no ho oblidem, l’USD sol reaccionar als increments de volatilitat 
en el mercat de divises apreciant-se.

Recolzat en l’increment de la tensió geopolítica, especialment 
després de les noves sancions a Rússia, l’or s’ha acostat una 
vegada més a nivells que considerem clau. En aquest sentit, com ja 
hem comentat altres vegades, des d’un punt de vista estratègic l’or 
ha ofert històricament diversificació per a una cartera, reduint-ne la 
volatilitat sense sacrificar excessiu rendiment i cobrint el risc 
d’esdeveniments de cua.

Tàcticament (visió a 12 mesos), una volatilitat sostinguda en 
nivells superiors als d’anys passats, així com un possible repunt 
de la inflació davant uns tipus d’interès nominals que es mantenen 
o s’incrementen en menor grau, són els principals arguments per 
defensar el metall daurat. Des d’un punt de vista tècnic, la superació 
dels 1.360 USD/oz podria accelerar els ascensos fins als 
1.450-1.500 b USD/oz.

Respecte al cru, els riscs se situen a l’alça. D’una banda, la tensió 
geopolítica hauria de pesar positivament sobre els preus. Cal 
destacar, a més, l’estricte compliment de les retallades de l’OPEC, 
que ha aconseguit nivells del 150%. L’anterior es justifica en la 
producció continguda dels principals membres, però també en els 
descensos d’oferta per temes estructurals a Veneçuela o Angola. 
Les retallades a Veneçuela es podrien accelerar si s’aproven noves 
sancions des dels Estats Units.
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Cóm aprofitar l’envelliment de la població

J. Hernando

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

Gràfic 16. Població de més de 65 anys (%)

Gràfic 17. Població europea per franges d’edat (%)

Font: UNdata

Font: UNdata
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L’envelliment de la població és un tema que porta anys sobre la 

taula i que tindrà conseqüències en molts aspectes de la nostra 

vida. Un dels debats que s’estan donant en les societats europees 

és la forma en què es podran afrontar les pensions en països amb 

cada vegada menys treballadors i amb més pensionistes. Però no 

és l’únic.

A Europa es preveu que el 2055 gairebé el 30% de la població 

tingui més de 65 anys, mentre que el 2015 era el 17%. Als Estats 

Units la tendència és semblant, encara que menys marcada (22% 

el 2055; 15% el 2015), tanmateix a Llatinoamèrica o l’Àsia és molt 

menys alarmant.

Aquests canvis donaran lloc a companyies que es beneficiaran de 

la situació. Les que més salten a la vista a priori són les del sector 

Salut, incloses les farmacèutiques i les dedicades a equipament 

mèdic. També en el Financer hi haurà guanyadors, sobretot entre 

gestores vinculades a banca privada, assegurances i gestió d’actius.

Una vegada jubilats, augmenta el temps lliure, i entre les 

companyies lligades a l’oci hi haurà moltes que incrementin les 

xifres de negoci, per exemple, les de viatges especialitzades en 

aquest segment. També es considera que augmenta el sentiment de 

vulnerabilitat i les empreses de seguretat podrien guanyar mercat.

Els jubilats solen dividir-se en dos grans grups: de 65 a 80 anys i 

per sobre de 80 anys. En aquest últim grup augmenta la dependència 

i aquí entren, per exemple, companyies que gestionen residències.

Altres idees que aniran guanyant pes estan relacionades amb el 

cotxe autònom o l’increment de la tecnologia en el dia a dia, amb 

la qual cosa els gestors que se centren en aquesta temàtica han 

d’estar pendents d’anar captant les tendències i adaptar-s’hi. En 

qualsevol cas, el que sembla clar és que per aprofitar l’evolució 

d’envelliment de la població no n’hi ha prou amb invertir en el 

sector Salut, sinó que tindrà conseqüències més profundes en tota 

mena de sectors.
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Un manifiest proteccionista

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com
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La lliure circulació dels factors de producció està consagrada en 
l’imaginari econòmic; un estatus que emana d’una veritat 
matemàtica inqüestionable: que com més gran sigui el nombre de 
graus de llibertat per assignar les entrades econòmiques, més 
gran és el potencial de maximitzar la producció.

Aquest argument simple i poderós oculta, tanmateix, una trava 
important: que la maximització del tot no implica necessàriament 
l’optimització de les parts. De fet, això últim ocorre rarament, i 
algú (països, regions, indústries, individus) ha de cedir pel bé comú.

El credo liberal ha construït una sèrie de defenses teòriques pel 
que fa al cas. La més notable és la llei d’avantatge comparatiu de 
David Ricardo, que estableix que quan els països s’especialitzen a 
produir aquells béns per als quals tenen un avantatge relatiu (no 
absolut), tots poden beneficiar-se del comerç.

Òbviament, en el moment en què un país s’obre a l’exterior, 
aquest ha d’ajustar la seva estructura productiva, tancar indústries 
no competitives i concentrar-se només en aquelles amb més 
possibilitats d’èxit a escala global. Aquesta transició pot resultar 
molt dolorosa per als treballadors afectats, però —aquí ve el 
pròxim salvavides a la teoria— els guanys econòmics aconseguits 
respecte a agregat impliquen que només és un problema de 
trobar les polítiques correctes de redistribució interna.

D’altra banda, hi ha dues justificacions econòmiques a favor 
d’implementar polítiques proteccionistes. La primera és el conegut 
argument de l’«interès nacional». Perseguir a cegues la capacitat 
productiva només en aquelles indústries on un país té un avantatge 
competitiu fa que el país sigui dependent d’altres, debilitant per 
tant la seguretat nacional. A més, no permet que el país pugui 
progressar en la cadena de valor, ja que el suport governamental 
sovint és essencial per fomentar «indústries incipients».

Un segon argument (sovint silenciat) contra el lliure comerç són 

els avantatges de «comprar local». Quan els consumidors rebutgen 

un producte local a favor d’un de més barat importat, o quan es 

perden feines perquè la producció es trasllada a l’estranger, es 

produeix una pèrdua de capital neta per al país (menys ingressos 

fiscals, més despeses socials), particularment quan els guanys 

d’eficiència no reverteixen en el país en forma d’impostos corporatius, 

ja que les empreses poden arbitrar el sistema impositiu internacional.

Atès que aquesta pèrdua es dilueix àmpliament en la societat i és 
molt difícil de quantificar amb precisió, els consumidors no la 
tenen en compte en les seves decisions de compra. A més, hi ha 
un fort incentiu per aprofitar-se d’un bé comú (beneficiar-se de 
tenir indústria o comerç local, mentre es compra per Internet a 
l’estranger).

La informació imperfecta i la no exclusió són dos tipus de disfuncions 
del mercat que requereixen la intervenció del govern. Aquesta 
última pot venir en forma d’aranzels, quotes, beneficis fiscals per a 
empreses locals o subsidis. Totes aquestes mesures són imperfectes 
i poden crear distorsions econòmiques, però igual que succeeix 
amb els impostos, el repte és mesurar-los correctament en comptes 
d’abolir-los completament.

De fet, com passa sovint amb els models econòmics idealitzats, 

l’argument del lliure comerç no reflecteix gens el món real. N’hi 

ha prou amb fer una ullada a les estadístiques de l’OMC per 

adonar-nos que encara vivim en un món on les barreres al comerç 

són omnipresents. Al cap i a la fi, no es tracta d’haver de triar entre 

el lliure comerç o l’autarquia, sinó —donant la raó a Trump— de 

procurar un «comerç intel·ligent» que protegeixi els interessos 

nacionals.
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Equity Fixed Income

18/04/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/04/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.124 0,6% 1,0% Treasury 2y USD 2,43% 12,4 54,9
MSCI Emerging Markets 1.176 -2,3% 1,5% Treasury 5y USD 2,73% 10,8 55,7
S&P 500 2.709 -0,8% 0,7% Treasury 10y USD 2,87% 6,7 51,7
Nikkei 225 22.158 3,3% -2,5% Bund 2y EUR -0,57% 3,4 6,8
EuroStoxx 50 3.491 2,7% -0,5% Bund 5y EUR -0,07% 1,8 18,3
FTSE 100 7.317 4,0% -4,8% Bund 10y EUR 0,53% 2,8 17,1
DAX 12.591 2,9% -2,7% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.857 1,9% -2,0% ITRAX EUROPE 5Y 53,1 3,6 9,4
CAC 40 5.380 3,3% 1,6% ITRAX EUROPE 10Y 95,5 3,3 13,1
FTSE MIB 23.760 4,9% 8,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 56,2 3,9 13,0
PSI 20 5.501 2,3% 2,4% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 112,8 2,7 11,1
Athex 842 5,1% 5,8% CDX USA 5Y 59,1 5,2 11,1
Hang Seng 30.284 -2,6% 2,6% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 85.776 2,2% 12,2% Spain / Germany 10y 68,1 -8,4 -45,5
RTS Index 14.818 -1,7% 7,5% France / Germany 10y 21,7 -2,7 -13,5
SECTORS Italy / Germany 10y 118,3 -21,4 -40,3
Consumer Discretionary 250,6 1,1% 4,7% Ireland / Germany 10y -9,4 -5,4 -10,0
Consumer Staples 225,5 0,9% -5,2% Portugal / Germany 10y 108,1 -11,5 -45,9
Energy 229,3 11,5% 2,6% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 125,4 -2,3% -1,5% Germany Breakeven 10Y 1,39% 11,0 11,0
Industry 262,4 0,7% 0,3% US Breakeven 10Y 2,16% 10,6 20,2
Materials 280,3 3,4% -0,1% UK Breakeven 10Y 3,01% 1,8 -2,4
Health Care 228,8 -0,3% 0,5% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 235,6 -0,8% 6,8% BarCap US Corp HY 314,0 -25,0 -29,0
Telecommunication 68,2 0,1% -4,2% JPM EM Sovereign spread 317,7 1,7 6,7
Utilities 126,1 3,1% -0,8% CS EM Corp Spread vs. BMK 216,6 7,2 6,4

18/04/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/04/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,5 -0,4% -8,2% BBVA 48,2 4,6 7,8
Inditex 25,0 -5,8% -15,2% Iberdrola 46,4 3,7 4,7
Repsol 15,7 14,1% 6,7% Repsol 49,7 3,1 3,5
Santander 5,5 2,6% 0,3% Santander 38,1 -1,4 6,2
Telefónica 8,2 0,9% 0,8% Telefónica 73,7 3,8 -0,3
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 106,1 2,2% -7,3% Siemens 17,7 0,5 -4,0
Total 49,7 9,0% 9,4% Total 22,2 -0,2 -4,0
Sanofi 65,8 -0,8% -8,7% Sanofi 26,2 2,7 1,2
SAP 88,5 2,2% -6,2% BASF 27,4 3,6 1,7
Anheuser-Busch InBev 86,3 -6,7% -8,5% Anheuser-Busch InBev 47,6 4,9 8,8
Daimler 65,2 -4,9% -8,0% Daimler 52,5 7,4 14,0
BNP Paribas 62,2 1,6% 0,7% BNP Paribas 28,1 -0,7 5,3
LVMH 282,8 12,8% 13,1% LVMH 22,1 -0,8 -3,1
Deutsche Telekom 14,0 5,2% -5,6% Deutsche Telekom 35,5 3,0 2,5
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 177,8 -0,8% 2,7% Apple 96,5 -0,2 -2,6
Microsoft 96,4 3,6% 12,5% Microsoft 98,0 -0,2 -3,7
Johnson & Johnson 127,7 -1,9% -8,5% Johnson & Johnson 18,3 2,4 5,8
Amazon 1.527,8 0,4% 32,6% Chevron 96,8 -0,4 n.a.
JPMorgan Chase 109,3 -3,2% 3,7% JPMorgan Chase 46,5 1,1 8,5
General Electric 13,7 -1,9% -20,9% General Electric 96,7 -0,1 -3,5
AT&T 35,2 -3,9% -9,6% AT&T 69,5 -0,4 6,5
Pfizer 36,5 0,6% 0,9% Pfizer 34,6 10,1 17,1

FX Commodities

18/04/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/04/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,2374 0,1% 2,9% Gold (USD/oz) 1.349,4 2,1% 3,2%
EURCHF 1,1987 -2,2% -2,4% Copper (USD/t) 7.022,0 1,9% -3,1%
USDJPY 107,23 -1,2% 4,9% Crude Brent (USD/bbl) 73,5 13,0% 13,1%
GBPEUR 1,1476 -1,1% -2,1% Corn (USD/bushel) 383,0 2,0% 9,1%
AUDJPY 83,48 1,8% 5,6% GSCI Commodity Index 474,8 7,6% 7,3%



Carrer de l’Aigüeta, 3

AD500, Andorra la Vella

Principat d’Andorra

T (376) 88 43 40

www.morabanc.ad

directori

David Azcona, CFA
CEO i Director d’inversions
david.azcona@morabanc.ad
T (376) 88 41 66

Rubén Giménez
Anàlisis Macroeconòmica
ruben.gimenez@morabanc.ad
T (376) 88 49 01

Miquel Soca, CEFA
Estratègia RF
miquel.soca@morabanc.ad
T (376) 88 48 65

Xavier Torres, CEFA
Estratègia RV
xavier.torres@morabanc.ad
T (376) 88 43 46

Tomás García-Purriños, CFA, CAIA
FX i Commodities
tomas.garcia@morabanc.ad
T (376) 88 49 34

Juan Hernando García-Cervigón, CAIA
Selecció de Fons
juan.hernando@morabanc.ad
T (376) 88 49 04

Gorka Apodaca, CEFA
Anàlisis Tècnica
gorka.apodaca@morabanc.ad
T (376) 88 48 95

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia
aleksandra.tomala@morabanc.ad
T (376) 88 43 49

Fernando de Frutos, PhD, CFA
Chief Investment Officer  
Mora Wealth Management 
fernando.defrutos@morawealth.com
T +41 44 256 8135

Josep Lluís Trabal de Yzaguirre
Contacte de premsa
josep.lluis.trabal@morabanc.ad
T (376) 88 41 46

MERCATS I ESTRATÈGIES, abril 2018
10


