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editorial

Gràfic 1. El 2016-2017, la zona euro creixia per sobre dels EUA

Cercant l’estiu

MERCATS I ESTRATÈGIES, juny 2018

«El pastor del Gorbeia avisa: “No hi haurà ni tres dies de sol 

seguits a l’estiu”». Quan vaig veure aquest titular, em vaig posar a 

investigar qui podia ser aquest personatge, i sembla que els 

pastors d’aquesta muntanya basca són gurus de la meteorologia 

popular a Espanya (corregiu-me si m’equivoco). Llavors, em vaig 

deprimir i em vaig posar nostàlgica recordant l’any 2017, no només 

perquè va ser el segon any més calorós des del 1880, sinó també 

perquè invertir va ser idíl·lic: tot pujava i les notícies eren exclusivament 

bones o fins i tot excel·lents, com el creixement generalitzat de les 

economies o la rebaixa d’impostos als EUA. 

Som a la meitat del 2018 i continuem cercant l’estiu, com Chris Rea en 

la seva cançó Looking For The Summer, tant en el nostre entorn com 

en els mercats. És cert que el clima no és tan agradable per a les 

pujades com l’any passat, quan la guerra comercial era més aviat una 

llegenda urbana, i ara que si acer, que si la Xina, que si G7, cotxes, 

NAFTA… En l’àmbit polític, Europa semblava un oasi de tranquil·litat i, 

alhora, la seva economia creixia per sobre de la nord-americana 

(gràfic 1). Avui les dades han retrocedit des dels nivells que suggerien 

un 3% del creixement del PIB, i els esdeveniments recents a Itàlia ens 

han recordat com és de fragmentat el sistema polític europeu. El 2017, 

els mercats emergents generaven creixement, però mai incertesa, i les 

commodities pujaven allò just per ajudar els seus fabricants sense 

perjudicar els consumidors.

Com el dòlar estava en caiguda lliure, vam deixar de mirar les 

estadístiques dels dèficits i del deute extern, però fa un mes que han 

tornat a ser importants (quan el dòlar es va capgirar). No sorprèn que 

el rally no vulgui continuar i que els inversors hagin tornat a allò que 

sempre els anava bé: el sector tecnològic.

Unes preguntes: És aquest any el que està essent tan fluix en els 

mercats mundials o va ser el passat que va ser excepcionalment bo? 

És aquest estiu que està essent tan fred o l’anterior que va ser 

excessivament calorós? És possible que la complaença excessiva 

dels inversors l’any passat sigui el que ens està passant factura ara? 

Això explicaria per què els mercats continuaven pujant la segona 

meitat de l’any passat sense que nosaltres poguéssim justificar-ho.

A mi em sembla perfecte que es produeixi un ajust d’expectatives. I 

pel que fa a l’estiu, crec que enguany encara es farà notar, una 

vegada que els inversors acceptin que l’anomalia la vam veure 

l’any passat i ara només tornem a la realitat.

És possible que la complaença excessiva 

dels inversors l’any passat sigui el que 

ens està passant factura ara?

Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estrategia

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

Gràfic 3. Retorns totals maig*

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

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

Anàlisis de riscs
La reunió històrica entre Donald Trump i Kim Jong-un i la promesa 

de desnuclearització per part del líder nord-coreà són un argument 

per baixar el risc geopolític. No obstant això, al mateix temps estan 

creixent les tensions en l’àmbit del comerç internacional: primer, els 

Estats Units van imposar aranzels a l’acer canadenc i europeu, i 

després es van anunciar tarifes de 50.000 milions d’USD d’importacions 

xineses. Els temors a una guerra comercial tornen a pesar en els 

mercats, així que incrementem el risc geopolític.

Encara que la crisi italiana sembla que s’està diluint, el dany a la 

percepció dels mercats europeus ja està fet. A això, cal sumar-hi 

també la pressió a la banca europea després de l’última (dovish) 

reunió del BCE i el conflicte entre els partits alemanys CDU i CSU, 

que podria posar en perill el govern d’Angela Merkel.

Estratègia: tanquem l’exposició al dòlar

Entorn macro. A Europa les dades continuen decebent (sobretot 

els PMI), encara que és cert que venen d’uns nivells molt elevats 

(el màxim al desembre: 60,6). L’última lectura de 55,5 és coherent 

amb el creixement del PIB al voltant d’un 2,0%. El que sí va 

sorprendre a l’alça va ser la inflació del consumidor al maig (1,9% 

davant l’1,6% esperat). Als EUA els últims indicadors macro sembla 

que acceleren una altra vegada, amb l’ISM a 58,7 i la taxa de 

desocupació ja a 3,8%. El BCE va anunciar que el QE finalitzaria al 

desembre i la Fed continua pujant els tipus.

Renda variable. Els diners continuen concentrant-se en el sector 

tecnològic nord-americà, cosa que crea oportunitats en altres 

llocs; Europa, borses emergents, bancs, materials, és on s’hauria 

de produir la rotació, una vegada que els inversors agafin més 

confiança en el creixement global.

Renda fixa. Veiem el repunt recent del bund com una pausa en la 

seva tendència cap a la normalització; creiem que la TIR del 10Y 

nord-americà la veurem encara més amunt enguany; el sell-off del 

crèdit i del deute perifèric ens sembla una oportunitat; el risc de la 

guerra comercial és un argument més per comprar els bons lligats a 

la inflació.

EURUSD. L’eurodòlar va retrocedir d’1,2550 a 1,1510 en només sis 

setmanes, a causa principalment, en la nostra opinió: 1) del deteriorament 

relatiu de les dades de la zona euro i 2) de la crisi italiana. Creiem que 

és una situació temporal, tanmateix, el que no veiem temporal és el 

rumb cap al proteccionisme i que la Fed tolerarà la inflació per sobre 

del seu mític objectiu del 2%. Pugem el rang objectiu de l’eurodòlar 

de l’1,10-1,15 a l’1,15-1,20 i baixem el posicionament a neutral.

Commodities. Veiem el petroli ben valorat, i malgrat l’incrementat 

risc geopolític (Iran), ens costa comprar-lo a aquests nivells. 

No obstant això, continuem tenint molta convicció en l’or, que 

en la nostra opinió hauria de beneficiar-se de l’augment de la 

volatilitat i de la tensió geopolítica.
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macroeconomia

Estats Units: un oasi de pau?

Per fi arriba l’anunci del BCE sobre el final del QE

renda fixa

Notícies Esdeveniments

Donald Trump i Kim Jong-un es donen
la mà en una cimera històrica a Singapur 22/JUNY/18. Reunió semestral de l’OPEC

24/JUNY/18. Eleccions generals a Turquia

28-29/JUNY/18. Reunió del Consell 
Europeu (UE Summit)

1/JULIOL/18. Eleccions generals a Mèxic

Pedro Sánchez assumeix la presidència 
del Govern espanyol

La Fed puja els tipus al 2% i preveu 
dues pujades més el 2018

Trump refusa signar la declaració 
del G7

A. Tomala

M. Soca

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

Gràfic 6.  Primes de risc.

Gràfic 5. Les dades macro als EUA destaquen en el context global

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa.

Després de l’any 2017, marcat per l’acceleració de pràcticament totes les 
economies, enguany els Estats Units semblen estar recuperant el 
lideratge: les dades de consum i del mercat laboral són immillorables i 
les últimes lectures dels índexs ISM han estat millors que les anteriors, 
cosa que indica una possible tornada a màxims. Això suposa, sens 
dubte, un vent de cua per a la política proteccionista impulsada per 
Trump, ja que millora la seva posició negociadora. En aquest sentit, com 
millors siguin les dades macro, més probabilitats hi haurà que els Estats 
Units pressionin els seus socis comercials o, dit d’una altra manera, més 
risc de guerra comercial. 

De fet, aquest risc es manté elevat des que el president nord-americà va 
imposar aranzels als seus aliats (el Canadà i la UE) i va retirar la seva 
signatura de la declaració conjunta del grup G7. Europa, en canvi, ha de 
lluitar novament contra la incertesa política, aquesta vegada a Itàlia, on 
la possible expansió fiscal del nou govern populista ha generat un 
veritable pànic en el mercat. En canvi, a Espanya el canvi de govern s’ha 
produït sense friccions i la composició ha estat ben recollida pels 
inversors. No obstant això, a Alemanya el govern d’Angela Merkel corre 
el risc de perdre la majoria, a causa de la disputa entre la CDU i la CSU 
sobre la política migratòria, així que sembla que a Europa no podem 
dormir tranquils. Els bancs centrals semblen generalment conciliadors: 
la Fed ha acceptat la possibilitat que la inflació superi l’objectiu i el BCE 
no té pressa per pujar els tipus. Les economies emergents de sobte han 
tornat a ser fràgils: la vaga dels transportistes al Brasil genera preocupació 
a LatAm i unes dades xineses més fluixes (combinades amb el risc de la 
guerra comercial) llancen una ombra sobre el continent asiàtic. En 
aquest context global, els Estats Units semblen un oasi de pau, malgrat 
les tensions geopolítiques que genera.

El passat 14 de juny vam tenir l’esperada reunió del Consell de Govern 
del BCE. El gran dubte era si el BCE esperaria a la reunió de juliol per 
parlar sobre els moviments per als propers mesos quant a la finalització 
del QE o seria en la reunió de juny. Finalment es van aclarir els dubtes i 
el BCE va anunciar que seguirà comprant deute a raó de 30.000 milions 
mensuals durant els propers mesos fins al setembre, en què les compres 
es reduiran a 15.000 milions mensuals per a, a finals de desembre, 
posar-hi fi. Les expectatives sobre moviments del BCE continuen essent 
el factor clau en l’evolució de les corbes de deute governamental i de 
crèdit europeus. D’altra banda, el risk off dels inversors al maig i juny per 
la incertesa creada per la crisi política a Itàlia van portar a l’alça les 
primes de risc perifèriques i els índexs de crèdit.

Als Estats Units, tal com estava descomptat pel mercat, la Fed va pujar 
25 punts bàsics els tipus de referència fins al nivell actual d’1,75%-2,0% 
en la reunió del passat 13 de juny. Els tipus implícits descompten actualment 
una probabilitat elevada d’una pujada de 25 pb en la reunió del setembre 
vinent i no s’espera al desembre per a la tercera pujada de l’any.

Pel que fa als països emergents, la fortalesa del dòlar dels EUA, juntament 
amb el discurs amb un to més hawkish de la Fed, poden continuar fent 
efecte en el deute de països emergents. L’índex EMBI GLOBAL ha 
repuntat fins a situar-se prop dels 380 pb, nivells de finals del 2016.

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

Itàlia i espanya se sumen a la festa

L’estiu cotitza a l’alça

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

Com si el mes passat no haguéssim tingut prou amb Trump i la seva 
imposició de nous aranzels (molt centrat en el proteccionisme) i les 
ruptures d’acords nuclears (Iran), aquest mes s’han sumat a la festa 
Itàlia i Espanya amb nous problemes polítics. El primer, en formar un 
nou govern amb tendències antieuropees, i el segon, amb una 
moció de censura que va prosperar i va motivar un canvi del govern. 
Com era d’esperar, davant aquests nous esdeveniments els mercats 
europeus inicialment van tenir fortes baixades dels índexs, sobretot 
els perifèrics, a l’empara de les ampliacions dels spreads de deute 
perifèric. Si observem el comportament dels índexs, veiem que 
Europa va patir una forta correcció, amb un Eurostoxx 50 a −2,4%, i 
els perifèrics, un càstig superior, com són el cas de l’IBEX 35 (−3,7%) 
i la borsa Italiana, FTSE Mib (−7,6%). D’altra banda, als EUA l’efecte 
ha estat el contrari: pujades de les borses, amb un S&P 500 a +2,2%, 
que ho ha tornat a fer clarament millor que Europa. També cal 
destacar la fortíssima caiguda de la borsa brasilera Bovespa (−15%). 
Sectorialment, destaquem Consum cíclic (+2,9%) i Tecnologia (+2,9%). 
En el costat negatiu, destaca la forta baixada de Financeres (−3,2%).

Aquests nous esdeveniments estan creant més volatilitat en els 
mercats, però pensem que s’aniran dissipant amb el temps, ja que 
els fonamentals, tant macroeconòmics com empresarials, segueixen 
forts. I cal tornar a incidir en les valoracions de P/E de 14x a Europa, 
llevat que pensem que es deterioraran els beneficis empresarials. Si 
no és així, continua essent un entorn molt positiu per a la borsa.

Com l’entorn ideal mai no se sol donar en borsa, malauradament, el 
que sí sabem és que quan els fonamentals són sòlids i les valoracions 
molt atractives, acaba venint l’esperada pujada.

Comentàvem en el passat editorial les possibles correccions en els 

índexs europeus, que finalment han vingut acompanyades per les 

inestabilitats polítiques viscudes a Itàlia i Espanya. Aquestes han 

arrossegat l’Eurostoxx 50 a nivells pròxims als 3.400 punts. No veiem 

per ara cap canvi en l’estructura alcista, i ho veiem més com una 

correcció i una oportunitat d’entrada. Fins i tot així, per confirmar la 

tendència alcista, ens agradaria veure com l’índex trenca amb força 

els 3.700 punts. Si fos així, podríem veure fortes pujades en totes les 

places del parquet europeu.

Pel que fa als índexs nord-americans, actualitzem el gràfic que 
mostràvem el mes passat del futur de l’S&P 500, en què seguim 
veient com a primer objectiu els 2.900 punts. Veiem molta més 
fortalesa en aquests que en els europeus, com ho demostra el 
Nasdaq, que continua fent màxims històrics mes rere mes. Creiem que 
les pujades continuaran en el mitjà termini i que aquestes animaran 
la resta de borses mundials.

Pel que fa al parell EURUSD, veiem una consolidació en els nivells 
actuals en 1,16. El nostre escenari principal ens indica posteriors 
pujades de l’euro, sempre que no es perdin els mínims viscuts el mes passat.

MERCATS I ESTRATÈGIES, juny 2018
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commodities

Descans del bitllet verd

Febre de l’or negre

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: Posicionament especulatiu en el petroli (WTI)

Gràfic 12. Sorpreses econòmiques (CITI)

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)

Amb un rebot generalitzat de l’USD davant la majoria de divises, 
que ha superat fins i tot el 6% davant l’EUR, pensem que el bitllet 
verd podria prendre’s un respir. Per això, en la part alta del nostre 
rang per a l’EURUSD (1,10-1,15) decidim tancar cobertures.

Per PPA, l’USD estaria novament en preu, la prima política està 
gairebé dissipada i un increment de la preocupació pels dèficits 
bessons als Estats Units podria atenuar el creixent temor per 
l’evolució de l’economia de la zona euro. Amb tot, i encara que 
augmentem, a causa de l’anterior, el nostre rang objectiu fins a 
1,15-1,20, seguim mantenint la predisposició a vendre EUR sobre la 
zona d’1,20 fins a la zona d’1,15 i sense descartar fins i tot una pressió 
baixista més alta.

Sí mantenim la nostra convicció en el JPY. No està en preu cap 
moviment del BoJ, però un JPY, encara infravalorat per PPA, donaria 
cert marge d’actuació a l’autoritat monetària japonesa en un 
moment en què els salaris al Japó repunten per primera vegada en 
dècades i el temps comença a córrer en contra d’un període de 
normalització dels tipus d’interès (l’any vinent augmentaran els 
impostos i en algun moment l’actual política monetària posarà en 
risc l’estabilitat financera).

Tot l’anterior, en un context d’eleccions pròximes i amb Abe perdent 
popularitat. Un canvi de Govern podria ser interpretat pel mercat com la 
fi dels Abenomics, cosa que pesaria positivament sobre la divisa nipona.

L’acord de l’OPEC+ és un èxit. El compliment és superior al 150%, i 
fora de l’acord, llevat dels Estats Units, no hi ha hagut increments 
de producció importants. L’augment de preus i la reducció d’inventaris 
són d’acord amb un mercat balancejat.

La demanda s’ha incrementat notablement i continuarà sorprenent 
a l’alça (temes com IMO 2020 o la qualitat del shale hi influiran 
positivament). 

I en aquest context, l’OPEC+ haurà de decidir si manté el seu acord. 
Veneçuela, Angola o Algèria produeixen ja a plena capacitat, cosa 
que, afegida a alguns temes de curt termini (Líbia o l’Iran, encara 
que aquest últim suposi un impacte mínim), permetran una 
normalització ordenada.

Els Estats Units i Rússia, on s’han incrementat les protestes per la 
pujada de preus de combustibles, podrien pressionar per almenys 
relaxar l’acord. Amb tot, fa unes setmanes es van reunir alguns 
productors a Kuwait, mostrant-se confortables amb els preus 
actuals de cara a incentivar la inversió.

Encara que l’OPEC+ augmentés la producció en +1 MBD, mantindríem 
el nostre objectiu, que vam incrementar el gener passat fins a 75 
USD per barril (brent). Lamentablement, al gener també vam decidir 
mantenir-nos neutrals, esperant una correcció fins a la zona de 58 
USD. Va ser un error que no volem repetir. Per això, encara que 
mantenim una visió neutral, reduïm rangs per a operativa: comprem 
amb convicció retallades per sota de 68 USD i venem sobre els 82 
USD; 75 és el nostre punt pivot.

MERCATS I ESTRATÈGIES, juny 2018
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Gràfic 16. Rendibilitat 2018 (en USD)

Gràfic 17. Rendibilitat 2017 (en USD)

El novembre del 2016 Donald Trump es va proclamar president 

dels EUA capgirant les previsions de les enquestes, que apostaven 

per Hillary Clinton. La majoria d’analistes i observadors de mercat 

estimaven que aquest escenari era positiu per a les companyies 

d’estil value i per a les petites companyies nord-americanes. En el 

cas d’aquestes darreres, les mesures proteccionistes que es prometien 

en la campanya haurien de beneficiar-les pel fet d’estar més 

vinculades al mercat intern. Tanmateix, durant el 2017 no es van 

confirmar aquestes previsions, més aviat al contrari, corrent el risc 

de convertir-se en l’«eterna promesa».

El revifament de la guerra comercial per part de Trump amb la 

imposició d’aranzels a les importacions ha tornat a posar el focus 

sobre aquest actiu. Serà aquesta vegada la definitiva? Hi ha indicis 

que pot ser així. De moment, si ens fixem en l’índex Russell 2000, 

en els últims tres mesos supera clarament l’S&P 500. L’evolució de 

les negociacions serà clau per al rendiment de les small caps 

nord-americanes.

Per invertir en aquesta categoria, pot tenir sentit fer-ho via fons, ja 

que el nombre de fons que baten l’índex és significatiu (un 42% a 

5 anys, o un 45% a 3 anys), quelcom més difícil d’aconseguir amb 

l’S&P 500, que és molt més eficient i difícil de batre en el llarg 

termini.

Com a actiu, comparant les xifres de Russell 2000 amb l’S&P 500, la 

volatilitat realitzada de les petites companyies nord-americanes és 

superior en la majoria de períodes, i en els moments baixistes les caigudes 

de mitjana són més grans. Tanmateix, pot tenir sentit en aquest context 

complementar la cartera amb small caps nord-americanes.

MERCATS I ESTRATÈGIES, juny 2018
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connexió Mora Wealth

Administració 2.0 i 
el final de l’economia submergida

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com

Un dels temes econòmics més debatuts avui dia és el baix creixement 
de la productivitat, malgrat l’accelerat progrés tecnològic que està 
tenint lloc davant els nostres ulls.

Alguns ho atribueixen a un error de mesurament, pel fet que les 
estadístiques de productivitat no capturen en la seva totalitat 
l’impacte de les noves tecnologies. Això passa tant perquè la 
producció se subestima en no comptabilitzar productes i serveis 
proporcionats a cost zero (aplicacions gratuïtes, Wikipedia, etc.) 
com per com és de complicat mesurar millores en el sector cada 
vegada més important de serveis.

Una explicació alternativa, defensada per l’economista R. J. 
Gordon, proposa que els guanys en productivitat de les innovacions 
actuals empal·lideixen en comparació de les aconseguides el 
segle passat, gràcies fonamentalment a la introducció de l’electricitat, 
el motor de combustió interna, el sanejament i la petroquímica.

Tanmateix, es pot aventurar una tesi complementària combinant 
ambdós postulats, tenint en compte les creixents dimensions del 
sector públic, així com la naturalesa pública de les innovacions 
del segle passat. Convé recordar que la xarxa elèctrica, els 
sistemes d’aigua i clavegueram o les primeres companyies de 
telecomunicacions van ser proporcionats directament per empreses 
estatals o regulades com un servei públic.

La diferència rau en el fet que els serveis públics que han proliferat 
des de la creació de l’estat del benestar han llastat la productivitat. 
Les raons per a això són múltiples: en primer lloc, el creixement en 
el sector públic és, en part, conseqüència de regular i controlar 
una complexitat social cada vegada més gran; quelcom necessari 
per mitigar els riscs, però amb poc impacte en el creixement 
econòmic.

Tanmateix, també és inqüestionable que gran part de la bretxa de 
productivitat entre el sector públic i el privat es pot atribuir al fet que 
moltes de les principals tendències laborals (com la deslocalització

o la compensació basada en incentius) amb prou feines han 
afectat els servidors públics, i també a causa que el sector públic 
s’ha quedat ressagat en l’adopció de noves tecnologies.

Si s’analitza l’Administració com si fos una empresa privada, s’hi 
observen moltes àrees de millora, la més òbvia de les quals és el 
potencial per reduir costos. La digitalització s’ha introduït progressivament 
en l’Administració, però es dista molt d’aprofitar-ne tot el potencial.

El marge de millora és també enorme en l’àrea de gestió d’ingressos. 
La implementació de tècniques d’intel·ligència artificial aprofitant 
el rastre digital dels contribuents té el potencial per posar fi a 
l’economia submergida. Per a un país com a Espanya, amb una 
economia informal estimada del 25% del total i amb ingressos 
tributaris del 37% sobre el PIB, això significaria un augment de 
recaptació per sobre del 9% del PIB.

Però la tecnologia ofereix també el potencial de transformar la 
manera com veiem els impostos. Si poguéssim conèixer el consum 
per contribuent dels diferents serveis públics, podríem dissenyar 
impostos personalitzats basats en el seu ús, en comptes d’utilitzar 
indicadors com ingressos o beneficis. Per exemple, els dispositius 
de rastreig via satèl·lit podrien indicar fàcilment l’ús que es fa de 
les carreteres, el que permetria diferenciar els impostos vials.

Aquest és el concepte darrere de la «Teoria dels impostos basats 
en benefici», una vella idea en economia, refutada al seu dia per 
Paul Samuelson sota la suposició que és impossible conèixer les 
preferències dels contribuents. Aquest impediment desapareixeria 
si, gràcies a la tecnologia, les preferències individuals poguessin 
inferir-se mitjançant el seguiment del seu consum. La productivitat, 
a més, rebria un altre impuls a causa del temps que ens estalviaríem 
a fer la declaració i, el que és més important, a queixar-nos dels 
impostos.
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Equity Fixed Income

18/06/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/06/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.126 0,2% 1,1% Treasury 2y USD 2,55% -1,4 65,0
MSCI Emerging Markets 1.106 -2,8% -4,5% Treasury 5y USD 2,79% -13,2 55,0
S&P 500 2.774 1,6% 3,1% Treasury 10y USD 2,92% -17,4 47,7
Nikkei 225 22.680 -2,8% -2,1% Bund 2y EUR -0,62% -3,8 0,5
EuroStoxx 50 3.467 -3,9% -2,0% Bund 5y EUR -0,23% -20,4 -5,6
FTSE 100 7.631 -2,2% -1,1% Bund 10y EUR 0,40% -20,6 -529,3
DAX 12.834 -3,1% -1,9% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.769 -3,5% -2,9% ITRAX EUROPE 5Y 67,8 8,9 23,5
CAC 40 5.450 -4,0% 1,5% ITRAX EUROPE 10Y 109,1 8,3 27,0
FTSE MIB 22.099 -5,8% 1,1% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 78,3 11,5 35,2
PSI 20 5.570 -3,0% 2,9% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 161,5 24,6 58,8
Athex 771 -2,1% -4,5% CDX USA 5Y 61,3 0,7 13,5
Hang Seng 30.309 -5,1% -1,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 69.815 -13,9% -6,4% Spain / Germany 10y 85,2 0,9 -2.685,9
RTS Index 14.655 -4,9% 7,4% France / Germany 10y 32,5 7,8 -266,2
SECTORS Italy / Germany 10y 215,1 53,5 5.990,7
Consumer Discretionary 259,5 3,4% 8,4% Ireland / Germany 10y -2,3 3,6 -232,0
Consumer Staples 217,9 1,1% -8,4% Portugal / Germany 10y 135,2 7,6 508,8
Energy 230,4 -4,3% 3,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 120,3 -3,8% -5,5% Germany Breakeven 10Y 1,34% -6,0 4,0
Industry 257,7 -1,0% -1,5% US Breakeven 10Y 2,14% -4,9 13,8
Materials 274,4 -2,4% -2,2% UK Breakeven 10Y 3,06% -4,9 -1,9
Health Care 230,9 0,9% 1,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 249,7 4,4% 13,2% BarCap US Corp HY 333,0 -4,0 -10,0
Telecommunication 63,7 -1,1% -10,4% JPM EM Sovereign spread 386,6 30,4 75,6
Utilities 122,3 -0,5% -3,8% CS EM Corp Spread vs. BMK 262,4 21,0 52,2

18/06/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/06/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,9 -9,4% -16,2% BBVA 92,5 25,0 51,9
Inditex 29,6 6,2% 1,5% Iberdrola 72,1 21,3 30,0
Repsol 16,7 -2,6% 12,8% Repsol 76,1 20,9 29,6
Santander 4,7 -10,5% -14,9% Santander 77,2 22,7 45,9
Telefónica 7,4 -7,5% -9,3% Telefónica 97,9 21,2 26,5
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 118,4 -1,0% 0,1% Siemens 26,7 7,1 5,7
Total 52,2 -4,9% 12,5% Total 33,8 7,4 7,7
Sanofi 68,3 1,9% -5,8% Sanofi 30,6 4,6 6,2
SAP 102,5 6,1% 8,9% BASF 35,2 4,9 9,2
Anheuser-Busch InBev 83,0 3,7% -10,9% Anheuser-Busch InBev 73,3 13,4 34,6
Daimler 61,7 -9,6% -14,0% Daimler 68,9 14,2 31,8
BNP Paribas 54,0 -12,7% -13,7% BNP Paribas 49,6 16,7 29,1
LVMH 296,7 -6,3% 18,0% LVMH 295,3 3,5 1,1
Deutsche Telekom 13,6 0,4% -4,4% Deutsche Telekom 55,4 10,0 22,9
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 188,7 -0,5% 9,5% Apple 96,2 0,4 -2,7
Microsoft 100,9 4,1% 17,3% Microsoft 97,9 0,6 -3,4
Johnson & Johnson 121,3 -1,5% -12,4% Johnson & Johnson 16,8 1,2 4,9
Amazon 1.723,8 8,8% 46,5% Chevron 99,3 0,3 n.a.
JPMorgan Chase 108,2 -3,5% 0,3% JPMorgan Chase 44,7 -1,4 7,5
General Electric 13,2 -12,9% -25,3% General Electric 96,6 0,1 -3,2
AT&T 32,2 1,2% -16,6% AT&T 85,0 3,7 19,9
Pfizer 36,2 1,4% -0,2% Pfizer 35,1 3,4 18,5

FX Commodities

18/06/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 18/06/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1623 -1,9% -3,6% Gold (USD/oz) 1.278,3 -1,3% -2,1%
EURCHF 1,1566 -2,0% -1,5% Copper (USD/t) 6.964,0 1,6% -3,9%
USDJPY 110,55 -1,0% -2,4% Crude Brent (USD/bbl) 75,3 -4,8% 14,8%
GBPEUR 1,1396 0,0% 1,1% Corn (USD/bushel) 356,0 -11,9% 1,1%
AUDJPY 82,06 3,8% -7,8% GSCI Commodity Index 467,4 -4,4% 5,6%
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