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editorial

Gràfic 1. El petroli ha funcionat molt bé com a refugi

Tocat i enfonsat

MERCATS I ESTRATÈGIES, maig 2018

Coneixeu el joc d’«enfonsar vaixells»? Cada jugador col·loca els 

vaixells al tauler de joc (típicament, un full de paper) i en el seu 

torn «dispara» contra la flota del seu oponent, indicant-ne les 

coordenades. Si la posició indicada no correspon a cap part de cap 

vaixell, l’oponent diu: «Aigua!». En cas d’encert, cal dir: «Tocat!» o 

«Tocat i enfonsat!» si amb aquest tret la nau ha quedat totalment 

destruïda. Doncs últimament tinc la sensació que gestionar actius 

s’assembla molt a aquest joc: malgrat estar navegant en l’oceà de 

dades macro favorables i beneficis corporatius a l’alça, els nostres 

vaixells (inversions) corren el perill de quedar-se enfonsats per 

inesperats esdeveniments geopolítics. El risc geopolític és una part 

integral de cada inversió, però aquest any, amb la intensificació 

dels comunicats des de la Casa Blanca, s’ha fet omnipresent.

Tens accions d’una acerera no nord-americana ara que els preus de 

l’acer estan pujant? Una constructora que s’acaba d’emportar un gran 

contracte a l’Iran? Una tecnològica xinesa que està a punt de finalitzar 

una compra de la seva competidora nord-americana (o una de 

nord-americana que es vol quedar amb una de xinesa), a bon preu i 

amb moltes sinergies? Un blue chip coreà a 7 vegades P/E? Una 

cadena de supermercats amb presència a l’Argentina (la inflació sol 

ser bona per a aquest negoci)? Creus que estàs guanyant diners? 

Doncs em sap greu, tocat! L’anàlisi de riscs val ara més que mai, ja que 

un tret (geo)polític pot arruïnar els millors fonamentals. De fet, en les 

nostres carteres mixtes mantenim una exposició important a 

refugis/proteccions contra efectes no desitjats, malgrat estar positius; 

bons lligats a la inflació, or, petroli (l’últim ho va fer molt bé amb el 

tema de l’Iran, malgrat la pujada recent del dòlar [gràfic 1]). 

L’exposició al sector Defensa tampoc no sembla una mala idea 

en aquests temps d’incertesa. Les companyies amb una mínima 

exposició a l’estranger (que ni exporten ni importen) haurien de 

quedar-se fora d’una possible guerra comercial; en aquest 

context, podrien ser interessants fons de Small & Mid Caps 

(PIME) o del sector immobiliari. Sembla raonable evitar el sector 

tecnològic, atès que Trump aparentment apunta a la protecció 

de la propietat intel·lectual. Compte amb l’exposició a Rússia, ja 

que hi ha risc de sancions addicionals. Aquestes són algunes 

idees que ens podrien servir per evitar l’enfonsament. I si Trump 

abandona el tractat NAFTA? Val més no tenir exposició al 

Canadà o Mèxic. 

Les companyies brasileres també podrien veure’s afectades; a 

més, és l’any electoral. El sector industrial, per si de cas. La Xina 

podria patir si s’hi implementen els aranzels anunciats a principis 

d’abril. Però llavors quedarien poques inversions: deute 

governamental, en què estem negatius? Ens agradi o no, aquest 

any cal jugar al joc dels vaixells i assumir més risc geopolític que 

mai. Esperem que els fonamentals brillants (als EUA acabem de 

tenir la millor temporada de resultats d’aquesta dècada, en la 

meva opinió) siguin capaços de compensar-nos-ho i que al final 

siguem nosaltres qui «toquem i enfonsem».

El risc geopolític és una par t integral de 
cada inversió, però aquest any, amb la 
intensificació dels comunicats des de la 
Casa Blanca, s’ha fet omnipresent.

Aleksandra Tomala, CFA

Research & Estrategia

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

Gràfic 3. Retorns totals abril*

*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 risc geopolític continua essent el focus d’atenció: d’una banda, 

estem pendents del resultat de la disputa comercial entre els EUA i 

la Xina (i també entre els EUA i la UE, els EUA i Mèxic i el Canadà), 

i d’altra banda, puja la tensió a l’Orient Mitjà després que Donald 

Trump anunciés que els EUA abandonarien l’acord nuclear amb 

l’Iran. No obstant això, han millorat clarament les relacions entre 

Corea del Sud i la del Nord: els líders coreans es van reunir a l’abril, 

i al juny hi ha prevista la reunió de Trump amb Kim Jong-un. En 

resum, molt moviment en la geopolítica, amb l’efecte final que es 

dona el mateix (elevat) nivell de risc.

La pujada inesperada del dòlar ha generat força nerviosisme en els 

mercats emergents, pressionant sobretot les monedes (peso argentí, 

lira turca). Pugem el risc de la tensió en els EM per reflectir-ho.

Estratègia: tàcticament, més cautela a Itàlia i LatAm

Entorn macro. Estem observant un cert alentiment de les dades 

macro i dels índexs de sorpresa; el PMI manufacturer a la zona euro 

està a 56,2, quan al desembre va superar 60, i el mateix passa amb 

l’ISM manufacturer (de 60,8 al febrer, va passar a 57,3 a l’abril). No 

obstant això, continuen essent nivells molt sòlids que indiquen 

expansió econòmica. El mercat laboral nord-americà continua 

calent (desocupació a 3,9%) i l’europeu, millorant. La inflació ha 

sorprès a la baixa en les principals economies (els EUA, la Xina, la 

zona euro), malgrat l’augment dels preus del petroli.

Renda variable. El sentiment sembla haver millorat durant les 

últimes setmanes; segurament, hi ha contribuït una fantàstica 

temporada de resultats: les companyies nord-americanes augmenten els 

beneficis un 24% y/y. Destaquem el recent outperformance de la renda 

variable europea; creiem que queda força potencial davant el mercat 

nord-americà, atès el descompte i el fet que l’economia europea 

encara no hagi assolit «la velocitat de creuer», en la nostra opinió. 

Veiem oportunitats en el sector financer a ambdós costats de l’Atlàntic.

Renda fixa. El 10 anys nord-americà ha trencat el nivell psicològic 

del 3% i el bund torna per sobre de 0,60%; els tipus s’estan normalitzant 

de mica en mica. Mantenim una durada curta i l’exposició al crèdit; 

dins el deute perifèric, preferim Espanya i Portugal, atès l’increment 

del risc polític a Itàlia; en el deute emergent, ens posem tàcticament 

més cauts en LatAm ara que el soroll des de l’Argentina se suma al 

risc polític de Mèxic i el Brasil (eleccions).

EURUSD. Creiem que la caiguda de l’eurodòlar pot continuar en 

l’entorn de posicionament especulatiu prop de l’extrem; mantenim el 

rang objectiu d’1,10-1,15.

Commodities. Som compradors de l’or, ateses les tensions 

geopolítiques i el risc d’inflació; no veiem més potencial al 

petroli al nivell actual, llevat que incrementin més les tensions 

a l’Orient Mitjà.
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macroeconomia

Compte amb la geopolítica

Sense canvis, almenys fins al juny

renda fixa

Notícies Esdeveniments

Els EUA abandonen el pacte nuclear 
(JCPOA) de forma unilateral

1/JUNY/18. Venç el termini per exemptar 
la UE, el Canadà i Mèxic dels aranzels
a l’acer i alumini

12/JUNY/18. Reunió de Donald Trump 
i Kim Jong-un

13/JUNY/18. Decisió de tipus per part 
de la Fed

14/JUNY/18. Decisió de tipus per part 
del BCE

Els líders coreans Moon Jae-in i 
Kim Jong-un celebren una reunió 
històrica

La Lliga Nord i el Moviment 5 Estrelles, 
a punt de formar govern a Itàlia

L’Argentina puja el tipus base al 40%
per frenar la caiguda del peso

A. Tomala

M. Soca

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

Gràfic 6.  Primes de risc.

Gràfic 5. La inflació, sense senyals de trencament

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa.
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Encara que les dades macro han retrocedit recentment respecte dels 
màxims multianuals (sobretot a Europa), segueixen mostrant fortalesa 
en termes absoluts. La temporada de resultats està essent (una altra 
vegada) molt bona, cosa que confirma la solidesa de l’expansió 
econòmica. Els inversors haurien de prestar més atenció a tots els 
esdeveniments capaços d’alterar/interrompre aquesta expansió. En 
aquest context, tot el que està sortint últimament de la Casa Blanca 
és de la major importància: la reunió de Trump amb Kim Jong-un 
prevista per al proper 12 de juny, precedida per l’estrenyiment de mans 
dels líders coreans; la retirada dels EUA de l’acord nuclear amb l’Iran, 
i les relacions comercials entre els EUA i la Xina. La situació geopolítica 
actual fa les inversions força més arriscades en el que altrament seria 
un entorn perfecte per invertir: creixement sòlid i inflació continguda. 
A sobre, a Europa hem de vigilar el panorama polític a Itàlia, amb la 
possible materialització del pitjor escenari: el govern format per dos 
partits populistes, la Lliga Nord i el Moviment 5 Estrelles.

Parlant d’inflació, les últimes dades de l’IPC han sorprès a la baixa 
(els EUA, la zona euro, la Xina) i allunyen, una altra vegada més, el 
risc del final del cicle (gràfic 5).

Cal destacar també la debilitat dels mercats emergents (els més 
fràgils són l’Argentina i Turquia), provocada, com sol ser el cas, per la 
inesperada tornada del dòlar (+3% en el Dollar Index en quatre 
setmanes); això, malgrat que en les dades macro no observem 
deteriorament.

Les expectatives sobre moviments del BCE respecte a les compres de 
deute i el final o no del QE continuen essent el factor clau en l’evolució 
de les corbes de deute governamental i de crèdit europees. Els 
mercats de deute core europeus semblen haver-se pres el discurs de 
Mario Draghi de l’abril passat amb un biaix dovish, i el tipus a 10 anys 
alemany es va situar, a principis de maig, per sota del nivell 0,55%. 
Tanmateix, a mitjan maig es troba una altra vegada per sobre del 
nivell clau del 0,60%. D’altra banda, es manté el bon comportament 
de les primes de risc dels països perifèrics, en particular, Espanya i 
Portugal, mentre que a Itàlia va ampliar fins als 150 pb a costa del 
desenvolupament de la situació política.
Els índexs de crèdit s’han estret durant l’abril, després del fort repunt 
del febrer. L’índex de high yield europeu Itraxx Crossover se situa en 
els 273 pb, mentre que l’índex investment grade se situa en els 57 pb.
Als Estats Units, tal com s’esperava, no hi ha hagut pujada de tipus en 
la reunió del passat 2 de maig. Els tipus implícits descompten una 
probabilitat per sobre del 90% d’una pujada de 25 pb en la reunió del 
proper 13 de juny. Segueix l’aplanament de la corba nord-americana.
Pel que fa al deute dels països emergents, l’actual fortalesa del dòlar 
dels EUA està començant a fer un cert efecte en el deute dels països 
emergents en hard currency. L’índex EMBI GLOBAL ha repuntat fins a 
situar-se per sobre dels 350 pb.

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

Buy in May

Torn dels nord-americans

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. Futur 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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Aquest últim mes, el mercat ha seguit pujant o, més aviat, intentant 
recuperar els nivells de l’inici de l’any, quan els mercats estaven 
molt més animats. Tot això, amenitzat per Trump i les seves anades i 
vingudes quant a aranzels i ruptures d’acords nuclears, i amb el 
rerefons de les publicacions de resultats del primer trimestre de les 
empreses, que, de moment, continuen sortint un xic millor del previst 
pels analistes. Si observem el comportament dels índexs, veiem que 
ha estat una altra vegada molt positiu. Amb un Eurostoxx 50 a 
+4,2% i un S&P 500 a +3,1%, veiem que continua fent-ho millor 
Europa respecte als EUA.

També cal destacar la forta pujada de la borsa anglesa FTSE 100 
(+6,1%), malgrat els problemes que hi ha amb la negociació del 
Brexit. En negatiu, estan els mercats emergents MSCI Emerging 
(-1,6%). Sectorialment, destaquem Energia (+6,6%), un altre mes 
més, com un dels millors, gràcies a la pujada del petroli. Pel costat 
negatiu, destaca la forta baixada de consum no cíclic (-4,3%).

Estem immersos en la primavera i, en concret, el mes de maig, que 
tots ja sabem que hi ha una estacionalitat de mercat: el famós sell 
in May, que no és més que vendre ara i recomprar al setembre. El 
tema és que prefereixo continuar guiant-me pels fonamentals de les 
empreses més que per manuals sobre estacionalitats de les borses. I 
amb les valoracions que seguim tenint —P/E per sota de les 15x de 
mitjana històrica en general—, aquest any, amb permís dels seguidors 
del sell in May, pensem que és més aviat un buy in May.

Arribats a aquest punt, m’agradaria recordar que ens trobem amb 
una borsa europea que cotitza a unes valoracions molt atractives, i 
en concret, Espanya, a P/E de 12x.

Durant el maig passat, hem vist com els índexs europeus s’han 
recuperat després de les correccions sofertes al febrer. Sembla que la 
fortalesa de les últimes dades macro han tranquil·litzat els mercats. 
Tanmateix, els índexs nord-americans s’han quedat ressagats, sense 
força, però ara podria ser novament el moment de la renda variable 
nord-americana en detriment de l’europea. 

Adjuntem un gràfic actualitzat del CAC 40, en què indicàvem com a 
possible objectiu els 5.600 punts, que ja pràcticament s’han assolit. 
A partir d’ara, podríem veure un lleuger lateral i fins i tot petites 
correccions en els índexs europeus, i recalquem que la tendència de 
fons continua essent clarament alcista, per la qual cosa tampoc no 
reduiríem les nostres posicions. 

Quant als índexs nord-americans, destaquem l’S&P 500, en què 
veiem com el trencament del triangle de consolidació sembla 
haver-nos donat la pista sobre possibles pujades, i seguim veient 
possibles màxims en l’índex pròxims als 2.900 punts. Veiem patrons 
similars en els altres índexs nord-americans, com el Dow Jones o 
Nasdaq, que reforcen la nostra idea de pujades en el curt termini. 
Aquesta aturada dels índexs europeus i pujades en els nord-americans 
podria quedar confirmada si veiem un rebot del parell EURUSD 
pròxim a l’1,175.
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divises

commodities

Repunt de l’USD

Petroli en màxims

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 expectatives d’inflació

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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Comentàvem el mes passat que l’USD normalment reacciona a 
l’alça davant els increments de volatilitat. Des d’allò, hem vist un 
repunt de fins al +10% de la volatilitat en divises. I l’USD no ha fallat.

En general, les divises necessiten volatilitat per poder anar cap a 
on reflecteixen els seus fonamentals. Els principals moviments el 
2017 i a principis d’aquest any responien principalment a sorpreses 
polítiques, la predicció de les quals és, per definició, impossible.
L’escenari anterior obria l’oportunitat de prendre posicions en 
divises allunyades del seu fair value, esperant la volatilitat per 
materialitzar el seu potencial.

En aquest context, continuem veient valor en el JPY. L’estructura 
de la posició en actius estrangers del Japó, cada vegada amb 
menor cobertura de divisa, suggereix que un tancament de 
posicions podria incrementar notablement els fluxos a favor del 
JPY. En un context de JPY relativament barat en termes de PPA, es 
podria accelerar el moviment.

Respecte a l’USD, no sembla que el moviment hagi finalitzat. La 
sobrevenda era extrema i la divergència davant els diferencials 
tipus, alta. No ens sorprendria un EURUSD que fins i tot assolís 
l’entorn d’1,12 (no sense abans haver perdut la important resistència 
per a l’USD que suposa la zona d’1,17).

Gran part dels factors que han accelerat els preus del cru són de 
curt termini: increment de la tensió geopolítica, newsflow positiu, 
backwardation de la corba de futurs, impacte de l’USD a principis 
d’any, etc. Els fonamentals no han canviat, i per això mantenim 
una visió tàctica neutral, amb un objectiu per al brent que se situa 
en els 75 USD per barril.

Això no significa que els fonamentals hagin empitjorat: una 
demanda més ràpida de l’esperat, juntament amb una producció 
controlada —gràcies a l’estricte compliment de l’acord de l’OPEP— 
i unit a l’impacte de les sancions sobre l’Iran, pesaran sobre l’equilibri 
d’un mercat que ja està en dèficit d’oferta, d’acord amb les dades 
d’inventaris.

En un altre ordre de coses, el repunt de l’USD, així com dels tipus 
més a llarg termini als Estats Units, han pesat negativament sobre 
l’or. Tanmateix, mantenim el nostre biaix alcista cap al metall 
daurat, atès que els arguments per a la seva compra es mantenen: 
volatilitat sostinguda en nivells superiors als d’anys passats i un 
possible repunt de la inflació davant uns tipus d’interès nominals 
que es mantenen o s’incrementen en menor grau. Uns tipus reals 
inferiors al 2% han estat històricament el millor escenari per a l’or. 
Respecte a la inflació, cal destacar l’increment de la correlació entre 
les expectatives d’inflació i l’or, que torna a acostar-se a nivells més 
propers a la seva mitjana històrica.
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L’hora dels perfilats

J. Hernando

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

Gràfic 16. Patrimoni fons de RF mixta (en milions d’€)

Gràfic 17. Patrimoni fons globals (en milions d’€)

Font: Inverco

Font: Inverco

MERCATS I ESTRATÈGIES, maig 2018

Els fons mixtos han estat la categoria de més creixement quant a 

patrimoni en els últims anys a Europa, per bé que a Espanya han 

tingut un component addicional, ja que molts perfilats s’enquadren 

dins els mixtos. D’aquesta manera, en alguns dels clàssics mixtos, 

com Carmignac Patrimoine, Nordea Stable Return o DWS Kaldemorgen, 

nombroses entitats van decidir apostar pels perfilats.

És una de les formes més avantatjoses d’adaptar-se a la MiFID 2 i 

optimitzar la gestió de la cartera del client. El primer pas és fer les 

proves pertinents sobre els objectius i les restriccions quant a 

inversió del client o coneixements financers. En funció d’això, 

s’assigna un perfil de risc (conservador, moderat, agressiu, etc.) 

que es correspon amb algun vehicle concret. Amb això s’aconsegueix 

un seguiment i una gestió professional de la cartera d’acord amb 

les necessitats del perfil i s’evita entrar en productes que no hi 

concordin (un dels objectius de la MiFID 2).

Gran part de les entitats han decidit estructurar els perfils a través 

de fons de fons, però no és l’única forma de fer-ho. Hi ha altres 

opcions, com les carteres gestionades, les carteres model o també 

fons que inverteixen en directe i no a través de fons externs. Un 

model mixt amb actius en directe i fons de tercers o ETF també 

ofereix avantatges, perquè posseeix les sinergies de la gestió 

in-house i l’especialització de tercers. Com en qualsevol tipus 

d’actiu, veurem comportaments molt diversos en la categoria. 

Històricament, una gran part de la rendibilitat ve donada per 

l’assignació entre actius, sectors, àrees geogràfiques o segments de 

la renda fixa, però no convé deixar de costat la selecció de valors.
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connexió Mora Wealth

Lliçons d’inversió de la filosofia. 
Part I: L’ontologia dels mercats financers

Fernando de Frutos, PhD, CFA
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Els mercats financers semblen tenir una vida pròpia, impredictible, 
capritxosa i inaprensible per a la raó humana. Però, és realment 
el cas? I si és així, de quina substància estan fets?

Aquestes disquisicions pertanyen a una de les principals investigacions 
filosòfiques, l’existència del jo i el que ens envolta, que es coneix 
amb el nom d’ontologia. Aquest estudi es bifurca en tres dominis 
diferents: l’univers físicament observable, l’esfera mental i la 
metarealitat (composta d’entitats abstractes, com nombres, formes 
i similars).

En el cas de les entelèquies financeres, s’entremesclen les tres 
categories anteriors. N’hi ha prou amb agafar les accions d’una 
companyia com a exemple. Tenen un substrat físic (avui, un 
registre electrònic; en el passat, un certificat al portador) i 
atorguen dret als seus titulars sobre els seus actius. Tanmateix, 
aquests drets depenen crucialment de l’acceptació comuna d’un 
marc legal que existeix només en la ment de les persones. 

Finalment, molts creuen que el seu valor és de naturalesa intrínseca, 
i aquest pot diferir del preu extern observable.

De fet, la discussió sobre si els inversors poden vèncer o no el 
mercat s’assembla a la disputa entre Heràclit i Parmènides sobre 
la immutabilitat de les coses. Els inversors de valor, que creuen en 
els fonamentals com Parmènides, consideren les empreses com 
entitats ben definides el valor intern de les quals es pot determinar 
aplicant models de valoració abstractes. Al contrari, per als 
inversors de tipus Heràclit (coneguts en l’argot com creients en la 
hipòtesi del «Mercat Eficient») les empreses estan en constant 
canvi, com a conseqüència tant dels ajustos interns com de les 
adaptacions a la informació externa. Per tant, cada preu reflecteix 
una realitat diferent, o en el llenguatge d’Heràclit: «Ningú no es 
banya dues vegades al mateix riu».

Aquest problema ontològic es pot extrapolar directament a altres 

entitats financeres, com ara els diners, els tipus d’interès o les 

monedes. Tots ells són artefactes abstractes que existeixen en les 

nostres ments, però que també tenen certs punts de contacte amb 

la nostra realitat física. Com a tals, cauen en allò que l’escola de 

pensament construccionista defineix com a entitats «socialment 

construïdes», l’existència de les quals depèn d’una entesa 

compartida per un grup d’individus.

La naturalesa intersubjectiva dels mercats financers s’acobla amb 
un biaix conductual ben conegut, la necessitat humana de 
construir narratives. Quan ens enfrontem a un sistema aleatori 
—como ho són en gran manera els mercats financers—, tendim a 
cercar una cadena de causalitat. 

Sobre això, la nostra pròpia inferència de la «realitat financera» és 
completament irrellevant, i l’única cosa que mou els mercats són 
les narratives que dominen la psique dels inversors. Traçant una 
analogia, no importa si penses que ets guapo, que si la resta del 
grup pensa que ets lleig, llavors la realitat és que ets lleig.

Arribats a aquest punt, caiem indefectiblement en els braços de 
l’escepticisme filosòfic, ja que no hi ha res que puguem saber amb 
certesa sobre els mercats financers. Afortunadament, la tradició 
hegeliana ens ofereix la síntesi (la promesa lliçó de la filosofia als 
inversors): cal saber què es pot conèixer amb certesa (dades, 
polítiques, relacions financeres) i amb això construir escenaris 
propis; però també cal desxifrar allò que els altres pensen que 
coneixen, i apostar en conseqüència, mantenint sempre un escepticisme 
sa sobre com de lluny poden diferir de la realitat tant les narratives 
que prevalen com les pròpies. A continuació, iterar novament.
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Equity Fixed Income

16/05/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.123 0,3% 0,9% Treasury 2y USD 2,59% 17,7 68,8
MSCI Emerging Markets 1.155 -0,8% -0,3% Treasury 5y USD 2,94% 24,6 72,8
S&P 500 2.722 0,8% 2,1% Treasury 10y USD 3,10% 27,9 70,2
Nikkei 225 22.717 4,5% 0,3% Bund 2y EUR -0,57% 1,5 6,1
EuroStoxx 50 3.563 3,2% 2,4% Bund 5y EUR -0,03% 8,3 19,3
FTSE 100 7.734 7,7% 1,2% Bund 10y EUR 0,60% 12,8 21,0
DAX 12.996 4,2% 1,5% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.111 4,1% 1,6% ITRAX EUROPE 5Y 56,0 3,9 11,7
CAC 40 5.568 4,9% 5,7% ITRAX EUROPE 10Y 98,5 4,5 16,0
FTSE MIB 23.734 0,5% 8,8% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 61,2 6,6 18,3
PSI 20 5.696 5,2% 6,6% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 126,1 17,2 24,2
Athex 788 -6,1% -2,0% CDX USA 5Y 60,8 2,4 12,0
Hang Seng 31.110 2,9% 3,4% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 86.537 1,3% 11,5% Spain / Germany 10y 80,1 6,5 -36,1
RTS Index 15.536 7,0% 13,3% France / Germany 10y 23,7 1,0 -12,4
SECTORS Italy / Germany 10y 150,8 24,6 -8,6
Consumer Discretionary 251,3 0,7% 4,9% Ireland / Germany 10y -9,4 -1,8 -9,1
Consumer Staples 215,7 -4,7% -9,3% Portugal / Germany 10y 120,3 5,7 -35,1
Energy 238,8 6,0% 6,8% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 125,8 0,4% -1,1% Germany Breakeven 10Y 1,40% 1,0 10,0
Industry 258,6 -0,5% -1,2% US Breakeven 10Y 2,20% 6,2 21,8
Materials 280,4 1,6% 0,0% UK Breakeven 10Y 3,08% 7,5 4,0
Health Care 228,0 -0,2% 0,1% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 240,9 2,1% 9,2% BarCap US Corp HY 331,0 8,0 -12,0
Telecommunication 65,0 -4,6% -8,7% JPM EM Sovereign spread 343,8 22,6 32,8
Utilities 122,9 -2,5% -3,3% CS EM Corp Spread vs. BMK 237,0 18,8 26,8

16/05/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,6 4,4% -6,0% BBVA 56,7 10,7 17,3
Inditex 26,9 10,8% -4,0% Iberdrola 48,6 2,8 6,6
Repsol 16,8 10,6% 15,9% Repsol 52,9 4,9 7,5
Santander 5,3 -1,2% -2,5% Santander 46,1 10,5 15,3
Telefónica 8,1 -1,2% -0,8% Telefónica 73,4 1,1 -0,2
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 117,0 11,2% 1,2% Siemens 19,8 2,0 -1,9
Total 53,5 11,2% 18,2% Total 25,5 3,1 -0,3
Sanofi 65,1 -0,3% -7,8% Sanofi 25,7 -0,6 1,5
SAP 96,2 9,8% 3,9% BASF 28,9 1,9 3,5
Anheuser-Busch InBev 79,8 -6,5% -13,5% Anheuser-Busch InBev 56,5 9,2 18,4
Daimler 66,9 2,6% -4,4% Daimler 55,0 3,9 16,0
BNP Paribas 62,3 0,3% -0,2% BNP Paribas 32,0 4,1 9,9
LVMH 307,0 10,3% 25,5% LVMH 22,6 0,1 -2,8
Deutsche Telekom 14,2 1,0% -4,2% Deutsche Telekom 44,1 8,3 10,8
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 188,2 5,9% 11,5% Apple 95,7 -1,0 -3,3
Microsoft 97,2 1,4% 13,8% Microsoft 97,2 -1,1 -4,3
Johnson & Johnson 125,4 -4,5% -10,8% Johnson & Johnson 15,7 -2,1 3,3
Amazon 1.587,3 5,8% 36,1% Chevron 98,8 -1,3 n.a.
JPMorgan Chase 113,3 2,6% 5,7% JPMorgan Chase 46,5 -0,2 9,6
General Electric 15,0 10,2% -12,9% General Electric 96,4 -0,3 -3,5
AT&T 32,3 -9,0% -17,3% AT&T 80,2 11,5 15,4
Pfizer 35,7 -1,6% -1,3% Pfizer 32,2 -1,2 14,7

FX Commodities

16/05/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/05/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1808 -4,7% -1,8% Gold (USD/oz) 1.290,7 -4,4% -1,1%
EURCHF 1,1822 -1,1% 1,0% Copper (USD/t) 6.826,0 -1,2% -5,8%
USDJPY 110,40 3,6% -1,6% Crude Brent (USD/bbl) 79,3 12,9% 22,3%
GBPEUR 1,1422 -0,8% 1,7% Corn (USD/bushel) 399,3 4,8% 13,6%
AUDJPY 82,97 -0,2% -5,4% GSCI Commodity Index 489,2 5,2% 10,6%
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