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editorial

Gràfic 1. Als EUA, els proveïdors no poden amb la demanda

El meu botó és més gran que el teu

MERCATS I ESTRATÈGIES, juliol i agost 2018

Quan, a principis d’any, el líder nord-coreà Kim Jong-un va dir que 

el seu botó nuclear estava en tot moment al seu escriptori, 

Donald Trump va piular en resposta: «El meu botó nuclear és molt 

més gran i poderós que el seu». Evidentment, no va ser la millor 

època en les relacions entre els EUA i Corea del Nord. No obstant 

això, sis mesos després, els dos presidents es van reunir, es van 

donar la mà i van intercanviar invitacions a la Casa Blanca i a 

Pyongyang. Potser aquesta és la manera correcta de percebre la 

disputa comercial: que les proves de míssils i els exercicis militars 

finalment cediran el pas a la gran harmonia. Perquè el que està 

succeint actualment en el comerç internacional no és res més que 

una espècie de guerra freda. Els Estats Units publica una «propos-

ta» de productes sobre els quals pensa imposar aranzels i la Xina 

reacciona amb la seva «proposta de resposta». 

L’última proposta de Washington és força més d’artilleria pesant que 

l’anterior, ja que pretén afectar 200.000 USD de mercaderies; atès 

que els EUA importen 460.000 milions d’USD, una amenaça més 

cobrirà totes les importacions xineses. Tanmateix, Pequín no té capacitat 

per respondre-hi amb la mateixa magnitud («només» importa 

130.000 milions d’USD dels EUA). O sigui, el missatge molt possiblement 

és «el meu botó és més poderós que el teu».

El problema és que aquesta guerra freda comercial està començant a 

afectar l’economia real, distorsionant les condicions normals de 

mercat; igual que els preus de l’acer nord-americà havien anticipat 

l’aranzel d’un 25% (actualment +40% YTD), els preus de la soja i el 

blat de moro estan caient en picat (-20% des del maig) en anticipació 

de menys importació (la Xina és un dels principals mercats per als 

productes agrícoles nord-americans). 

I ara la xocant última lectura del subíndex de l’ISM manufacturer: el 

component d’entrega de proveïdors es va disparar el juny (la lectura 

d’això és que les entregues triguen més a arribar) i assoleix nivells no 

vistos des dels anys… 70 (gràfic 1). 

Aparentment els fabricants nord-americans acceleren les seves 

compres de matèries primeres per aprofitar les caigudes de preus o 

evitar-ne les pujades, en l’entorn tan imprevisible de la seva evolució 

futura, condicionada per rumors, amenaces i decisions de les majors 

forces econòmiques mundials. Igual que cap país no tenia interès a 

posar a prova les capacitats nuclears de Corea del Nord, a ningú no 

li interessa comprovar la sensibilitat de la seva economia a la veritable 

guerra comercial; als Estats Units tampoc. Això sí, una escalada de 

crisi (us recordeu de com la reunió de Trump amb Kim Jong-un 

s’havia cancel·lat per tornar a convocar-se en l’últim moment, al 

mateix lloc i en la mateixa data?) hi afegeix dramatisme i fa l’èxit final 

més espectacular. 

De fet, s’està produint quelcom de semblant a l’hora d’escriure 

aquest editorial, en la cimera de l’OTAN: el president nord-americà 

acaba d’anunciar un acord sobre la despesa militar quan encara al 

matí corrien rumors sobre la possible sortida dels EUA del pacte. 

Esperem que la guerra freda comercial segueixi el mateix patró i 

acabi en un tractat de pau.

Igual que cap país no tenia interès a posar a 
prova les capacitats nuclears de Corea del Nord, 
a ningú no li interessa comprovar la sensibilitat 
de la seva economia a la veritable guerra comercial.

Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estrategia

aleksandra.tomala@morabanc.ad
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Gràfic 2. Principals riscs

Gràfic 3. Retorns totals juny*

*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 passat 6 de juliol van entrar en vigor els aranzels recíprocs de 

34.000 milions d’USD de mercaderies entre els EUA i la Xina, fet que 

suposa en la nostra opinió un pas important cap a la guerra comer-

cial. Ara Donald Trump proposa «castigar» uns 200.000 milions 

més en productes xinesos i amenaça amb tarifes sobre els cotxes 

europeus; tampoc no queda clar el futur del Tractat de Lliure 

Comerç de l’Amèrica del Nord NAFTA (EUA, Mèxic, el Canadà). 

Creiem que les tensions comercials estan assolint nivells no vistos 

fins ara i ho reflectim en la llista de riscs: el risc geopolític, juntament 

amb el risc de la inflació, es converteixen en la principal amenaça 

per als mercats. En línia amb aquest canvi, augmentem el risc d’una 

crisi als Emergents, en veure que la política proteccionista dels EUA 

posa els seus mercats sota cada vegada més pressió.

Estratègia: Tensions comercials en el focus

Entorn macro. Es confirma l’acceleració de les dades nord-americanes: 

els dos índexs ISM han superat les expectatives, posicionant-se 

prop dels màxims recents; el mercat laboral segueix en bona 

forma, encara que la taxa d’atur ha retrocedit de 3,8% a 4,0%. Els 

PMI europeus es mantenen en nivells molt satisfactoris de 55,0 

aproximadament, tanmateix, de moment no hi observem una 

acceleració. La confiança inversora està retrocedint, segons 

l’indicador ZEW, segurament afectada per la retòrica proteccionista 

del president nord-americà. 

No obstant això, segons l’índex de sorpreses, les dades macro a 

Europa comencen a millorar. Les tensions comercials posen també 

en perill el creixement de la Xina, fet reflectit en la relaxació recent 

de la política monetària del PBoC (el banc central xinès) i la caiguda 

del iuan.

Renda variable. Creiem que hi ha molt valor en les exposicions 

afectades per tensions comercials, com els mercats asiàtics, 

Alemanya o indústria. Ens mantenim invertits esperant que els 

inversors tornin a mirar els fonamentals, que són francament 

bons. Creiem que el cicle no està arribant a la seva fi, ja que 

queden molts sectors infravalorats. Seguim sobreponderant 

Europa i Emergents.

Renda fixa. El crèdit i el deute emergent han patit a causa dels 

temors per la guerra comercial; igual que en el cas de la renda 

variable, pensem que les caigudes han estat desproporcionades 

davant uns fonamentals sòlids. La inflació està pujant, encara que 

creiem que el mercat encara no està descomptant completament el 

seu potencial.

EURUSD. Seguim cobrint el dòlar mentre l’EURUSD es mantingui 

dins el nostre rang d’1,15-1,20. La millora de dades macro a Europa 

que estem començant a observar ens fa pensar que el parell es pot 

acostar a 1,20 en les properes setmanes.

Commodities. Als preus actuals, preferim l’or al petroli com a 

actiu refugi contra el risc geopolític i contra la inflació per sobre 

de l’esperada. Mantenim l’OW en l’or i l’EW en el cru.
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macroeconomia

Mes marcat per la guerra comercial

Mercats de deute europeus path dependent respecte del BCE

renda fixa

Notícies Esdeveniments

L’OPEC acorda un augment de la producció 
per 1 MMbpd (milió de barrils/dia) 26/JULIOL/18. Reunió del BCE

27/JULIOL/18. Primera estimació del PIB 
2T als EUA

01/AG/2018. Reunió del FOMC

JUL-AG/2018. Revisions de ratings 
d’Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal

Recep Tayyip Erdogan aconsegueix la 
reelecció presidencial a Turquia

Entren en vigor aranzels per 34.000 
milions d’USD entre els EUA i la Xina

Andrés Manuel López Obrador guanya
les eleccions a Mèxic

A. Tomala

M. Soca

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

Gràfic 6.  Primes de risc.

Gràfic 5. Els output gaps previstos per tancar-se el 2018

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa.

Tot i que encara no ha esclatat, tot el món en parla: la guerra 
comercial ha dominat els titulars i els mercats, i les dades macro han 
passat a ser secundàries; és una llàstima, perquè els dos índexs ISM 
han batut les expectatives aquest mes, el manufacturer s’ha posicionat 
una altra vegada per sobre de 60 (a 60,2) i el de serveis, per sobre 
de 59 (59,1), molt a prop dels màxims establerts a principis d’any. 
L’economia nord-americana sembla estar vivint el seu millor any en 
el cicle actual. El consens segueix revisant el PIB nord-americà a 
l’alça, amb l’última estimació a 2,9% (y/y) el 2018. 

Curiosament, aquest creixement encara no ve acompanyat per un 
increment important de la inflació o, dit d’una altra manera, el 
momentum del creixement és més gran que el de la inflació, cosa 
que en la meva opinió no és sostenible en el món dels output gaps 
(les diferències entre el PIB registrat i el potencial) positius o a punt 
de posar-se en positiu en les economies més importants (gràfic 5). 
Una de les implicacions de la guerra comercial seria justament això: 
més inflació. 

Parlant del proteccionisme, sembla que a partir d’aquest mes es 
comencen a estudiar dos escenaris extrems: un de molt negatiu, en 
què els EUA imposen aranzels a 400-500.000 milions d’USD de 
mercaderies xineses, i un altre de molt positiu, en cas que les 
negociacions comercials acabin en la reducció o fins i tot l’eliminació 
de tarifes. Sembla ser una possibilitat per al comerç de cotxes entre 
els EUA i Alemanya, de manera que els inversors observaran aquestes 
negociacions molt de prop.

Els mercats de deute core europeus encara segueixen marcats pel biaix 
dovish del discurs de Mario Draghi després de la reunió del consell de 
govern del BCE del passat 14 de juny. La dada positiva de la reunió va 
ser que es va desembarassar el dubte respecte a l’anunci sobre la 
finalització del QE. Tanmateix, els mercats es van prendre amb un biaix 
clarament dovish l’anunci que no hi haurà pujada del tipus de referència 
fins a l’estiu de l’any vinent. Pel que fa a la propera reunió del 26 de 
juliol, no esperem cap anunci rellevant que pugui impactar de manera 
important en les corbes governamentals europees en el curt termini. Pel 
que fa a les primes de risc, s’han estabilitzat les primes de risc espanyola 
i portuguesa, mentre que la italiana segueix en nivells de 230 pb. Els 
índexs de crèdit europeus han frenat les ampliacions dels últims mesos.

Als Estats Units, en la propera reunió de la Reserva Federal de l’1 
d’agost, el mercat no espera cap moviment. Tanmateix, els tipus 
implícits sí estan descomptant amb una probabilitat superior al 75% 
una pujada de 25 punts bàsics per situar el Fund Rate en el rang 
2%-2,25% en la reunió del 26 de setembre.

Quant als països emergents, l’estabilització del dòlar dels EUA durant 
l’últim mes ha ajudat en bona part a aturar les caigudes dels bons, tant 
governamentals com corporatius de països emergents, sobretot a 
Llatinoamèrica i l’Àsia. L’EMBI GLOBAL se situa actualment per sota dels 375 pb.

Aleksandra Tomala
Research & Estrategia ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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renda variable

Rebaixes d’estiu

Verano azul

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 Eurostoxx 50 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. Futur S&P 500 diari amb la mitjana de 200 sessions

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

Aquest mes poc han canviat les coses i s’ha mantingut el to 
negatiu en la majoria de mercats, a excepció, una vegada més, 
de la borsa nord-americana, per bé que és cert que a Europa 
hem tingut una desacceleració en índexs avançats i també, pel 
costat macro, unes dades febles en comparació de l’últim semestre 
del 2017. Tot això ha repercutit negativament a Europa. Si analitzem 
el comportament dels índexs, veiem que Europa ha seguit corregint 
amb un Eurostoxx 50 a -1%, i un dels més afectats ha estat 
Alemanya, amb un Dax a -3%. D’altra banda, la Xina ha patit 
molt (Hang Seng a  8,4%), com a conseqüència de les tensions 
comercials que està vivint amb els EUA. La borsa nord-americana 
s’ha mantingut estable, amb un S&P 500 a +0,1%, de manera 
que continua fent-ho millor respecte a la resta de mercats. 

Sectorialment, destaquem pel que fa a baixades Materials 
(-5,3%) i Indústria (-4,5%). Pel costat positiu, destaquen els 
sectors defensius com Utilities (+5,2%) i Consum estable (+1,5%).

Sembla que els mercats a Europa estan en mode rebaixes d’estiu, 
generant bones oportunitats d’inversió. Cal tenir paciència 
aquests mesos d’estiu i no perdre de vista que les valoracions 
justificarien uns índexs a Europa molt més alts, i més amb uns 
nivells P/E de 14x. Aquests mesos, les publicacions de resultats 
del 2T seran les que mouran els mercats.

Segons el que s’ha vist, de cara als propers dos mesos aprofitaríem 
les rebaixes que hi ha en el mercat amb vista a un millor final d’any.

Esperem que, com en l’antiga sèrie espanyola Verano azul, passem un 
estiu tranquil i sense gaires sobresalts, amb els mercats en calma i amb 
vent a favor i les veles desplegades. Aquest últim mes, els índexs 
europeus han recuperat lleugerament després de les caigudes motiva-
des per la inestabilitat política viscuda a Europa. Els suports marcats es 
van mantenir i ens fan mirar amb optimisme l’evolució que poden tenir 
durant els propers mesos. Encara que continuem veient amb molta 
debilitat el selectiu espanyol, veiem el CAC i el DAX amb suficient 
fortalesa com per ajudar a pujar l’Eurostoxx 50 als 3.600 punts.

La renda variable nord-americana són figues d’un altre paner, en què 
les pujades continuen sense pràcticament patir sobresalts. Destaquem 
l’evolució del Nasdaq, en què segueixen produint-se màxims un mes 
sí i l’altre també. Això sí, aquests nous màxims van acompanyats cada 
vegada per menys companyies, una dada que sol indicar debilitat en 
el momentum. Pel que fa a l’S&P 500, actualitzem el gràfic que 
seguim aquests últims mesos, en què fixem l’objectiu de l’S&P 500 en 
els entorns propers als 2.900 punts que s’haurien d’assolir aviat.

Quant al parell EUR/USD, continuem positius en la fortalesa de l’euro, 
en el qual creiem que es continua formant una vall en els entorns 
propers a l’1,16 que hauria de prendre direccionalitat cap als 1,20 en les 
pròximes setmanes.

MERCATS I ESTRATÈGIES, juliol i agost 2018
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divises

commodities

Agitat, però no volàtil

Canvi de sentiment en el petroli

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. Crude Oil: Net Position (Non Commercial) / Open Interest and Crude 
Oil Futures

Gràfic 12. Deutsche Bank FX Volatility Index

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)

El mercat de divises està agitat, però continua sense estar volàtil. 
I està agitat, novament, a compte de les sorpreses polítiques. 
Impredictibles, com tantes vegades hem comentat (vegeu, per 
exemple, el Mercats i Estratègies del desembre del 2017). Si la 
predicció econòmica és un art difícil, la predicció política és, 
senzillament, impossible.

Així, el proper piulet de Trump, la propera dimissió al Regne Unit o 
la següent resposta de Mèxic, la Xina o la Unió Europea expliquen 
els últims moviments del mercat. Mal moment, per tant, per a les 
estratègies basades en valoració, per bé que nosaltres ho 
continuem veient com una oportunitat: pocs moments en la 
història han permès que les majors estiguessin tan lluny dels seus 
fair values fonamentals.

L’anterior no impedeix que siguem selectius. Per exemple, és cert 
que el GBP es troba lluny del seu valor fonamental, però les 
perspectives per al Regne Unit no són bones. Per afegir-hi dues 
notes poc comentades: amb gairebé un 70% de les empreses que 
cerquen empleats assenyalant dificultats per trobar mà d’obra 
especialitzada, posar barreres a la immigració no sembla la millor 
idea, i més tenint en compte que els serveis s’emportarien la pitjor 
part del brexit, si es manté la proposta actual.

D’altra banda, sí veiem valor en el JPY. A més, és un hedge relativament 
«barat» de cara a protegir-se de la possible guerra comercial.

A principis de juliol, el Brent fregava els 80 USD per barril en un context 
de contracció d’oferta. Tanmateix, a mitjan mes cedia gairebé un -10% 
des d’aquests nivells, incloent-hi una caiguda intradia del -7%, la més 
gran dels últims dos anys i mig.

Diferents causes podrien justificar l’anterior: reobertura dels ports a Líbia 
(afegiria uns 800 m.b.d. a l’oferta), inventaris totals inesperadament 
alts (malgrat la caiguda dels del cru), increment de producció de l’OPEC+, 
temors per la guerra comercial, repunt de l’USD, certa normalització de 
les relacions amb l’Iran, protestes en diferents països per l’increment 
dels preus dels carburants, etc.

Amb tot, des del nostre punt de vista, no alteren l’escenari que mantenim.
D’una banda, la de la demanda, creiem que seguiria sorprenent a 
l’alça. Temes particulars, però d’alt abast i llarg termini, com IMO 2020 
o la qualitat del shale, hi influirien positivament.

De la banda de l’oferta, uns productors a màxima capacitat i la 
necessitat d’actualitzar infraestructures als Estats Units permetran 
que la normalització de l’oferta continuï essent ordenada.

Això hauria de mantenir un mercat amb dèficit d’oferta al llarg de tot 
aquest any i començant a balancejar-se el 2019. Per això, mantenim el 
nostre objectiu en 75 USD per barril (Brent). Si la correcció continua fins 
a l’entorn de 68, i no hi ha canvis de consideració, buscaríem comprar 
les retallades.

MERCATS I ESTRATÈGIES, juliol i agost 2018
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fonsJuan Hernando García-Cervigón, CAIA
Fons  ·  juan.hernando@morabanc.ad

Gràfic 16. Fluxos nets en ETF de renda variable el 2018

Gràfic 17. Evolució dels mercats emergents davant l’MSCI World

Encara que és una anàlisi basada en fets consumats, és interessant 

comprovar cap a on estan anant els inversors, i una manera de 

fer-ho és revisar els fluxos dels ETF.

El que ens trobem el 2018 en la renda variable és que els fluxos 

cap a Estats Units continuen essent els més importants. És cert 

que molts estrategs porten temps advertint que pot estar car per 

valoracions, però els beneficis de les companyies continuen 

creixent. Un altre factor no menys important és el «biaix local», és 

a dir, que se sol invertir en allò que es coneix més, i el mercat 

nord-americà continua essent el de dimensions més grans. A part 

de determinades setmanes marcades pel temor als efectes de la 

guerra comercial, ha mantingut un ritme constant d’entrades.

El cas dels emergents ha estat diferent i, després d’un gran inici 

d’any en termes de rendibilitat i de fluxos de subscripció, s’han vist 

penalitzats per la guerra comercial. El juny va ser un dels mesos 

amb majors reemborsaments històrics i el seu comportament 

s’està veient afectat negativament.

Europa, per la seva banda, ha patit sortides, majoritàriament des 

dels Estats Units. Malgrat que les valoracions continuen essent 

atractives, en l’àmbit macro les notícies no han estat tan positives 

com s’esperava. Això, unit a moments d’incertesa en les passades 

eleccions italianes, ha generat aquest moviment.

Sectorialment, l’estrella continua essent el sector Tecnològic 

nord-americà, en què és estrany trobar-hi setmanes amb sortides 

netes. En qualsevol cas, convindria mantenir la cautela, malgrat 

el gran rendiment registrat.

MERCATS I ESTRATÈGIES, 

On estan anant els inversors

juliol i agost 2018
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connexió Mora Wealth

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com

L’estiu és temps de lectures disteses i de traspassos en el mercat de 
fitxatges; d’aquí la temàtica d’aquest article. Que futbol i diners van de 
la mà és obvi, observant les xifres de 9 dígits en els fitxatges de 
jugadors estrella, però el que és menys evident són els curiosos 
fonaments econòmics d’aquest esport.

El futbol professional és una indústria peculiar, en què el poder de 
negociació dels clients és gairebé inexistent. De fet, els fans són tan 
lleials que estudis psicològics mostren que les males experiències 
viscudes amb el seu equip aprofundeixen els llaços en comptes de 
trencar-los (us imagineu com serien de rendibles les aerolínies?). A 
més, l’amenaça de substitutius és mínima; sí, hi ha bàsquet, dards i 
cúrling, però cap esport no es pot comparar amb el futbol en termes 
de dinamisme i complexitat combinatòria —el escacs es considera un 
problema de computació menor en comparació del futbol entre 
robots.

L’estructura de la indústria és un híbrid entre càrtels quasifeudals i 
moderns oligopolis. Al cim es troba la FIFA, que dicta les regles del joc 
i posseeix la Copa del Món; un pas més avall, hi ha les associacions 
regionals, incloent-hi la totpoderosa UEFA, així com les lligues nacionals 
de futbol. Les organitzacions funcionen com a poderosos gremis que 
distribueixen els ingressos multimilionaris dels contractes de TV, 
després de quedar-se amb una part generosa. El sistema de derrames 
assegura que els clubs petits obtinguin suficient diners com perquè el 
torneig continuï essent competitiu, i es mantingui així el valor de la 
franquícia (es rumoreja que els àrbitres hi tenen també un paper). 
D’altra banda, l’estructura de càrtel assegura que l’amenaça de nous 
competidors està continguda, atès que un equip nou necessita escalar 
totes les divisions inferiors abans de tenir accés al pastís.

Les relacions laborals també són singulars. Els jugadors estan vinculats 
als seus clubs mitjançant contractes temporals, que inclouen clàusules 
de rescissió milionàries. Els clubs comptabilitzen els jugadors com a 
actius en els seus balanços i comercien amb ells com si de mercaderies 
es tractés (recorrent de vegades al mobbing si un jugador es resisteix 
a un traspàs). Els jugadors accepten aquest tipus d’esclavitud moderna, 
simplement, perquè guanyen els salaris més alts del planeta. De fet, 
tant Messi com CR7 han liderat la llista de contribuents a Espanya. 

No tots els jugadors són estrelles, però els jugadors de segon nivell 
s’organitzen d’una manera molt efectiva. Com imprescindibles actors 
de repartiment, una amenaça de vaga els atorga un poder considerable, 
que es tradueix en salaris mínims de 6 dígits.

Finalment, un apunt sobre les finances dels clubs: imagineu 
gestionar una empresa els principals actius de la qual es deprecien 
a una taxa anual del 15% —més si un jugador estrella es 
lesiona— i els ingressos de la qual depenen en gran manera de 
l’impredictible rendiment al camp (vegeu la cotització de l’acció de 
la Juventus). Amb tal volatilitat en els ingressos, no és una coincidència 
que la majoria dels clubs estiguin en mans privades o pertanyin 
als socis, i que només uns quants estiguin cotitzats en borsa.

Tanmateix, a la llarga un consell d’administració professional 
assegura que l’èxit financer prevalgui sobre l’execució al camp, 
cosa que sovint no ocorre en clubs en mans de magnats o aficionats. 
A més, permet una flexibilitat financera més gran, el que possibilita 
emetre deute i ampliar capital. Havent-se convertit el pressupost 
d’un club en el factor determinant del rendiment al camp, 
probablement el proper «Club del Segle» no serà un club de socis 
com el R. Madrid, sinó d’accionistes com la Juve o el ManU.

Futbolnomics
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Gràfic 18. Cotització de l’acció de la Juventus 

Font: Bloomberg
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Equity Fixed Income

17/07/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/07/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.138 0,6% 1,6% Treasury 2y USD 2,62% 5,8 72,4
MSCI Emerging Markets 1.071 -3,2% -7,6% Treasury 5y USD 2,76% -3,5 54,9
S&P 500 2.810 1,2% 5,0% Treasury 10y USD 2,86% -5,7 45,5
Nikkei 225 22.697 0,5% 0,1% Bund 2y EUR -0,63% -1,0 0,1
EuroStoxx 50 3.458 0,4% -0,6% Bund 5y EUR -0,30% -6,7 -9,9
FTSE 100 7.626 0,4% -0,4% Bund 10y EUR 0,34% -5,9 -862,5
DAX 12.662 -0,6% -1,3% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.719 -0,5% -3,2% ITRAX EUROPE 5Y 63,8 -3,2 19,7
CAC 40 5.423 -0,1% 2,4% ITRAX EUROPE 10Y 106,7 -0,5 25,1
FTSE MIB 21.978 -0,8% 0,3% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 74,4 -1,5 32,8
PSI 20 5.638 0,9% 4,3% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 155,9 -3,3 53,7
Athex 765 0,4% -3,6% CDX USA 5Y 60,6 -0,2 12,0
Hang Seng 30.309 -7,2% -6,0% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 78.130 11,4% 1,8% Spain / Germany 10y 90,3 8,4 -1.989,9
RTS Index 15.327 3,6% 11,1% France / Germany 10y 28,1 -4,0 -717,3
SECTORS Italy / Germany 10y 212,1 1,7 5.855,8
Consumer Discretionary 257,5 -0,8% 7,5% Ireland / Germany 10y -3,6 -1,1 -235,5
Consumer Staples 224,2 2,9% -5,7% Portugal / Germany 10y 139,5 6,1 843,2
Energy 232,5 0,9% 4,0% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 119,9 -0,3% -5,8% Germany Breakeven 10Y 1,28% -8,0 -4,0
Industry 253,6 -1,6% -3,1% US Breakeven 10Y 2,10% -4,6 10,6
Materials 268,1 -2,3% -4,4% UK Breakeven 10Y 3,02% -6,1 -6,3
Health Care 238,3 3,2% 4,7% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 251,7 0,8% 14,1% BarCap US Corp HY 351,0 19,0 8,0
Telecommunication 64,9 1,8% -8,8% JPM EM Sovereign spread 365,0 -14,2 54,0
Utilities 127,7 4,5% 0,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 267,9 8,0 57,7

17/07/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/07/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,9 0,7% -16,2% BBVA 92,5 0,4 51,7
Inditex 29,4 -1,2% 0,7% Iberdrola 72,1 n.a. 30,0
Repsol 16,8 0,2% 13,3% Repsol 76,1 n.a. 29,6
Santander 4,6 -0,5% -15,6% Santander 68,4 -9,5 35,2
Telefónica 7,4 1,0% -8,0% Telefónica 88,7 -10,1 13,6
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 117,2 -0,5% 1,5% Siemens 29,8 2,8 7,7
Total 52,8 0,7% 14,2% Total 33,8 n.a. 7,7
Sanofi 71,8 6,4% 1,0% Sanofi 30,6 n.a. 6,2
SAP 103,8 1,8% 11,7% BASF 33,6 -1,9 7,3
Anheuser-Busch InBev 88,1 6,3% -5,3% Anheuser-Busch InBev 73,3 n.a. 34,6
Daimler 57,5 -5,8% -17,9% Daimler 80,4 10,5 40,0
BNP Paribas 52,1 -3,6% -16,5% BNP Paribas 52,1 1,6 28,3
LVMH 295,9 0,3% 21,2% LVMH 295,3 n.a. 1,1
Deutsche Telekom 13,7 1,5% -2,2% Deutsche Telekom 48,4 -7,8 14,4
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 191,5 0,9% 12,5% Apple 96,5 0,3 -2,5
Microsoft 106,0 4,2% 22,8% Microsoft 98,4 0,5 -3,1
Johnson & Johnson 129,1 5,3% -8,6% Johnson & Johnson 16,1 -1,2 3,1
Amazon 1.843,9 6,8% 57,4% Chevron 99,6 0,3 n.a.
JPMorgan Chase 110,5 2,7% 3,9% JPMorgan Chase 45,1 -0,5 6,6
General Electric 13,7 4,4% -21,1% General Electric 96,9 0,3 -3,0
AT&T 31,8 -1,3% -18,3% AT&T 92,5 6,9 27,3
Pfizer 37,7 4,1% 3,9% Pfizer 34,5 -1,2 16,2

FX Commodities

17/07/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/07/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1661 0,2% -3,0% Gold (USD/oz) 1.227,5 -4,3% -6,1%
EURCHF 1,1663 -0,7% 0,5% Copper (USD/t) 6.152,0 -12,4% -15,1%
USDJPY 112,88 -2,0% -0,1% Crude Brent (USD/bbl) 72,2 -4,2% 10,9%
GBPEUR 1,1247 1,7% 0,5% Corn (USD/bushel) 346,3 -2,2% -0,7%
AUDJPY 83,40 1,4% 5,8% GSCI Commodity Index 451,6 -3,4% 2,1%
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