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editorial

Avui, el dia d’escriure aquest editorial, el Hang Seng (índex principal 
xinès) ha establert nous màxims històrics, recolzat per la debilitat 
del dòlar en què està denominat. Al principi de l’any va passar el 
mateix amb el Micex rus i el Bovespa brasiler, i el desembre, amb 
el Sensex indi. Les borses nord-americanes porten ja cinc anys 
batent màxims. La renda fixa paga molt poc o res, a causa de la 
combinació de tipus i els spreads de crèdit a mínims. Els preus dels 
habitatges estan, en molts casos, per sobre dels nivells de 2007 
(EUA, Suècia, Alemanya, França, Regne Unit, Austràlia) i el nou 
quadre més car de la història del mercat de l’art es va vendre l’any 
passat per uns exorbitants 450 milions d’USD (Salvator Mundi, 
de Leonardo da Vinci), batent per un 50% el rècord anterior (300 
milions d’USD per Intercanvi, de Willem de Kooning, el 2015).

Aquest mes publiquem la nostra visió per al 2018, que, malgrat 
tots aquests rècords, és positiva: creiem que l’entorn macro/micro 
serà molt favorable (acceleració de les economies + estímul fiscal 
als EUA) i la liquiditat injectada pels bancs centrals durant l’última 
dècada i la lentitud de la recuperació justifiquen, almenys, un any 
més en aquest cicle d’inversió.

Parlo de les pujades de mercats per un altre motiu. Els qui diuen 
que vivim en una nova realitat sense inflació semblen ignorar el 
que està passant en el món de les inversions. És cert que la inflació, 
curiosament, no és observable en el consum o mercat laboral, en 
què les pujades de preus semblen força contingudes. Suposo que 
hi té alguna cosa a veure amb la «digitalització» de l’economia - 

la capacitat de comprar/contractar/comparar pràcticament tot en 
línea -, un efecte que, de tota manera, no serà etern. On sí pugen 
els preus és en els mercats financers i actius reals, fet que suposa 
la part d’estalvis/inversions. Serà la creixent desigualtat d’ingressos 
(gràfic 1) el que impulsa més les inversions que el consum? Seran 
les compres d’actius per bancs centrals que han donat suport a 
l’inversor, provocant anys de retorns positius i cerca de yield?

A MoraBanc AM, creiem que en algun moment els índexs de preus 
del consumidor convergiran amb els índexs borsaris, i per això 
la protecció contra la inflació continuarà essent un component 
crític de les nostres carteres per a aquest any. En aquest context, 
pugem l’or a compra. De part del nostre equip, us desitgem bones 
inversions el 2018.

Gràfic 1. Puja la participació dels més rics en l’ingrés total
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Riscs per al 2018

Creiem que el risc principal el 2018 és que la inflació sorprengui 

a l’alça i/o els bancs centrals endureixin la política monetària per 

sobre de l’esperat. Un exemple seria quatre pujades de tipus als 

EUA o tapering al Japó. Les autoritats xineses podrien començar 

a refredar la - ja força calenta - economia, el que provocaria 

ajustos inesperats en el mercat immobiliari o en la part de 

shadow banking del sistema financer. FAANG, curt de VIX i 

monedes virtuals són temàtiques d’inversió que han anat molt 

bé i en què han entrat molts inversors: un canvi de rumb podria 

provocar un efecte de pànic. Atesa la fortalesa de l’economia 

nord-americana, cal comptar amb una possible pèrdua de 

momentum. Entre les tensions geopolítiques per a aquest any, 

destaquem Corea del Nord i l’Iran. No s’ha d’oblidar que el 2018 

és l’últim any amb el Regne Unit dins la UE. A Europa, l’any 

pinta tranquil en l’àmbit polític («només» eleccions a Itàlia) i les 

economies emergents estan accelerant, amb la qual cosa veiem 

aquests riscs relativament continguts.

Gràfic 2. Principals riscs
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Entorn macro. Tot indica que l’economia global està accelerant: les 
dades macro no deixen de sorprendre positivament i els beneficis de les 
companyies es veuen revisats a l’alça. Els EUA tornen a brillar, amb la 
desocupació a mínims de 17 anys (4,1%), l’economia xinesa sembla més 
estabilitzada i els dos ressagats, Europa i el Japó, aparentment ja no ho 
són: el creixement de l’Antic Continent ha superat un 2%, acostant-se 
als EUA, i l’economia nipona està registrant un increment important del 
consum i les inversions.

El consens estima que el 2018 el PIB global creixerà un 3,7% y/y; els EUA, 
un 2,6%; la Xina, un 6,4%; la zona euro, un 2,2%, i el Japó, un 1,3%. Aquest 
creixement pot produir-se sense un augment d’inflació? Nosaltres creiem 
que no. De fet, la inflació per sobre de l’esperat suposa, en la nostra opinió, 
el risc més important per a les inversions el 2018, de la qual cosa cal 
protegir-se. Dit això, creiem que l’any 2018 encara serà positiu per als 
actius de risc (i possiblement també el 2019). La recuperació de la Gran 
Crisi ha estat excepcionalment lenta (amb el PIB nord-americà creixent 
una mitjana de només un 2% anual des de 2010) i els balanços dels 
bancs centrals des de 2008 han triplicat, la qual cosa pot justificar un cicle 
d’inversions més llarg de l’habitual (estem en el desè any).

Renda variable. Creiem que els fonamentals sòlids, tant en l’àmbit micro 
(els EPS a l’alça) com macro (economia global accelerant), i la liquiditat 
injectada en el sistema financer (QE) advoquen per la continuació del 
cicle alcista. Els múltiples estan per sobre de les mitjanes històriques, 
però també és veritat que els tipus d’interès que els condicionen estan 
extremament baixos. Posicionament geogràfic: sobreponderem 1) Europa, 
on el descompte davant els EUA s’ha ampliat, malgrat la millora relativa 
de l’entorn macro, i 2) Emergents, on encara hi ha potencial de creixement 
de marges corporatius. No obstant això, costa veure més valor en renda 
variable nord-americana i al Japó veiem el ien infravalorat, cosa que ens 
impedeix estar positius en el Nikkei. Nivells objectiu: S&P 500 a 2.900; 
Eurostoxx 50 a 4.000, IBEX a 11.500.

A curt termini, el mercat d’equity està sobrecomprat, segons pràcticament 
tots els indicadors de sentiment i de momentum, i el període que portem 
sense correcció no té precedents, amb la qual cosa seguim assenyalant 
cautela a l’hora d’incrementar l’exposició.

Renda fixa. Seguim pensant que el mercat infraestima el risc d’inflació; 
som compradors dels ILB. No veiem potencial en el deute core; a Europa 
esperem un repunt del tram llarg (bund) i als EUA, més aviat del tram curt 
(flattening), que ha de reflectir el cicle de pujada de tipus. Creiem que el 
crèdit es pot mantenir fort, almenys en la primera meitat de l’any, i encara 
veiem potencial en el deute perifèric (preferiblement, cobrint la duració). 
Pugem a compra el deute emergent, en què les valoracions semblen 
menys ajustades que en el crèdit. Nivells objectiu: bund 0,5 1,0%, UST 
2,5-3,0%.

EURUSD. Creiem que l’apreciació de l’eurodòlar és deguda a: 1) l’increment 
del consum nord-americà i, com a conseqüència, de les importacions, i 
2) les expectatives de la fi al QE europeu el setembre. El posicionament 
especulatiu en l’euro està a nivells extrems i veiem que el mercat 
sobreestima la flexibilitat del BCE per endurir la política monetària en 
l’entorn de l’euro fort. Són els nostres arguments principals per comprar el 
dòlar fins al rang d’1,10 a 1,15.

Commodities. La combinació dels riscs geopolítics i de la reducció en els 
inventaris ha portat el Brent a cotitzar 70 USD/bbl. Assumint l’absència de 
nous riscs geopolítics, creiem que sota el nou règim del shale no queda 
gaire recorregut. Nivell objectiu: 75 USD/bbl.

D’altra banda, pugem l’or a compra. Creiem que un increment de la inflació 
provocaria un descens de tipus reals i, com a conseqüència, l’atractiu del 
metall groc augmenta. Pugem el nivell objectiu a 1.450 USD/oz.

Gràfic 3. Retorns totals 2017*
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Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius
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Inici continuista

Any nou, vida nova
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Notícies Esdeveniments

Tornen a pujar els tipus als EUA en 
+25 pb fins al rang 1,25-1,50 en l’última 
reunió del FOMC/Fed

23-28/GENER/18. Sisena ronda de 
negociacions NAFTA a Mont-real

BREXIT: fase 1 completada 
satisfactòriament amb un preacord de 
40 bn d’euros en el divorci

25/GENER/18. Propera reunió de tipus 
per part del BCE

Els legisladors europeus acorden regles 
més estrictes en el mercat de divises 
virtuals (identificació de l’usuari final)

26-30/GENER/18. Primeres dades del 
4Q PIB EUA, Regne Unit, FR i zona 
euro

Conservadors i extrema dreta austríaca 
confirmen una aliança per a la 
formació de govern

31/GENER/18. Propera reunió de tipus 
de la Fed/FOMC (EUA)

Començament del 2018 continuista amb les tendències imperants a 
finals de 2017. Tant el petroli com els mercats de «risc» en general 
han continuat el moviment alcista des de la vall marcada durant 
el segon trimestre de l’any passat. Les expectatives de creixement 
mundial es preveuen lleugerament millors, i els principals indica-
dors de sorpresa econòmica mundials es mantenen en territori po-
sitiu. Pel que fa a la inflació, o l’absència significativa d’aquesta, 
segueix millorant lentament. Respecte als EUA, el mercat continua 
sense creure’s del tot les expectatives de pujades de tipus de la 
Fed (tres pujades per a aquest any), descomptant únicament 1,5. 
Mentrestant, els spreads de crèdit segueixen la seva compressió da-
vant les bones dades empresarials i les dades de default a mínims 
multianuals. A Europa el BCE entra en el 2018 adaptant el seu dis-
curs al context de millora inflacionista i creixement recent, cosa que 
podria accelerar la finalització de les mesures postcrisi.

Geopolíticament, el panorama continua invariable. Les negocia-
cions alemanyes per a una gran coalició continuen encallades, i en 
els propers mesos ens esperen eleccions a Itàlia i Rússia, el congrés 
nacional xinès, i l’entrada a l’«arena» de Jerome Powell com a pre-
sident de la Fed. Dit això, la continuïtat d’un període risk-on tan 
prolongat en múltiples actius, un context de tipus encara deprimits 
o baixos i una volatilitat del contingut, són factors rellevants que 
cal tenir en compte en el futur i el present, i cal seguir ben de prop.

R. Giménez

En aquesta edició donarem la nostra visió sobre què podem espe-
rar dels mercats de deute europeus i globals per al 2018. En pri-
mer lloc, els moviments del BCE respecte a les compres de deute i 
el final o no del QE (esperat per al setembre) seran un factor clau 
per a l’evolució de les corbes de deute governamental i de crèdit 
europees.

Els augments en les compres de deute corporatiu poden ser un 
bon suport per mantenir i/o reduir els actuals spreads corporatius 
europeus, allargant el cicle de crèdit positiu. D’altra banda, se-
guim esperant un bon comportament de les primes de risc dels 
països perifèrics, en particular, Grècia, Portugal i Espanya. Pel que 
fa al deute dels governs core, amb Alemanya al capdavant, espe-
rem repunts de les parts llargues de les corbes durant l’any.

Pel que fa als Estats Units, els tipus d’interès implícits descompten 
actualment entre dos i tres pujades de 25 punts bàsics durant el 
2018. Podem esperar un augment semblant de la part curta de 
la corba nord-americana. Tanmateix, no veiem tan clar el mateix 
repunt en les parts llargues de la corba dòlar, per la qual cosa 
el moviment de flattening continua essent el nostre principal es-
cenari.

Pel que fa al deute emergent, tant governamental com corporatiu, 
esperem que segueixi el moviment d’estrenyiment de l’índex EMBI 
Global així com que es mantingui el bon comportament general 
del deute en divisa local en relació amb el deute emergent emès 
en euros i dòlars.

M. Soca

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. El mercat espera noves pujades de tipus als EUA per al 2018

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa

FUTURES FED FUNDS rates probabilities Calculated: 01/16/2018 based on rate [1,25-1,50] 

Meeting Cut 
Probability

Hike 
Probability

unchanged 1.5-1.75 1.75-2 2-2.25 2.25-2.5 2.5-2.75

01/31/2018 0,00% 0,30% 99,70% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03/21/2018 0,00% 88,20% 11,80% 87,90% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%

05/02/2018 0,00% 88,30% 11,70% 87,40% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00%

06/13/2018 0,00% 95,30% 4,70% 42,10% 52,60% 0,50% 0,00% 0,00%

08/01/2018 0,00% 95,60% 4,40% 39,50% 51,90% 4,10% 0,00% 0,00%

09/26/2018 0,00% 97,50% 2,50% 24,40% 46,60% 24,70% 1,80% 0,00%

11/08/2018 0,00% 97,60% 2,40% 23,20% 45,40% 25,90% 3,10% 0,10%

12/19/2018 0,00% 98,40% 1,60% 16,20% 37,90% 32,50% 10,80% 1,10%

01/30/2019 0,00% 98,50% 1,50% 15,90% 37,50% 32,60% 11,20% 1,30%

macroeconomiaRubén Giménez
Anàlisi Macroeconòmica ·  ruben.gimenez@morabanc.ad

renda fixaMiquel Soca, CEFA
Estratègia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad
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2018: sense canvis

Bon començament d’any

renda variable / anàlisi tècnicaGorka Apodaca, CEFA
Anàlisi Tècnica  ·  gorka.apodaca@morabanc.ad

renda variableXavier Torres, CEFA
Estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad
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Gràfic 10. Futur Eurostoxx diari amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’SP500 Index davant els seus beneficis Comencem l’any i, de moment, sense cap canvi a la vista. De 
fet, l’inici d’exercici ha estat molt positiu, amb fortes pujades dels 
mercats, i tot això després d’un any passat excepcional, sobretot 
als EUA i Emergents. Si mirem el comportament dels índexs durant 
l’últim mes, destaquem l’MSCI Emerging Markets (+8,5%) i també 
l’S&P 500 (+3,2%). A Europa, la cosa és molt diferent, amb un 
Eurostoxx 50 (+0,3%) que amb prou feines ha pujat, suposadament, 
per la pujada de l’EURUSD. Però, pel costat dels perifèrics, sí que 
tenim bones notícies, amb un PSI 20 a +5,4%. Sectorialment, els 
millors sectors han estat Materials (+8,6%) i Energia (+8,4%). Pel 
que fa als negatius, només cal esmentar el sector Utilities (-4,9%).

Per a aquest any, tot fa pensar que, de moment, l’entorn tant 
macroeconòmic com el dels beneficis empresarials segueixen en 
bona forma. De fet, en aquests moments el consens de mercat 
espera pujades de beneficis de l’entorn del 8%-10%. Al final, el 
més important és saber si estem arribant a la fase final del cicle o 
no. Nosaltres pensem que en la borsa nord-americana potser ens 
trobem més aviat en la part madura del cicle. Però, d’altra banda, 
a Europa estem en la fase més primerenca del cicle. Tot això ens 
fa estar molt més positius a Europa, pensant que l’any anterior va 
ser el primer any des de 2015 de creixement de beneficis i que la 
tendència es mantindrà per a aquest 2018.

Esperem que aquest 2018 sense canvis ens porti a un bon any de 
mercats en general i en perifèrics en particular.

X. Torres

Els primers compassos d’aquest nou exercici 2018 no podien 
començar millor: pujades generalitzades en totes les borses 
mundials, revisions a l’alça en les previsions del PIB, sincronització 
de l’economia i recuperació gradual de la inflació… Tot això es 
veu reflectit en els gràfics, que apunten amb optimisme a un bon 
any en els mercats financers. Avui us vull adjuntar el gràfic de 
l’Eurostoxx 50 a llarg termini per fer-nos una idea més completa 
del moviment que s’està produint a Europa. Com podeu veure 
en el gràfic, la tendència baixista iniciada des de l’any 2000 ha 
estat superada, fent un pull back posterior que reafirma la nostra 
hipòtesi sobre la continuació de les pujades. L’estratègia aquest 
any en la renda variable europea serà molt senzilla: comprar 
ara i fixar-se un stop-loss pròxim als 3.300 punts. També vull 
compartir amb vosaltres la sèrie històrica del Dow Jones des de 
1960, en escala logarítmica, perquè tinguem en perspectiva on 
es troben els índexs nord-americans. Podeu observar la pujada 
imparable de l’índex. En aquests casos, és complicat predir punts 
d’inflexió, en què el mercat es pot revertir, per la qual cosa el més 
sensat és no anar en contra de la tendència, però sempre vigilant 
que no es perdin els suports. En resum, aquest any caldria jugar el 
momentum de mercat i no perdre els nervis davant els sobresalts 
que vagin sorgint.

G. Apodaca

Gràfic 11. Dow Jones diari, en escala logarítmica, amb la mitjana de 200 sessions

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

Fort inici del petroli
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Gràfic 14. Brent davant el Model Brent (Inventaris)

Gràfic 12. Diferencial 2 anys tipus d’interès i EURUSDLa possibilitat d’un BCE que acabi el seu QE abans de l’esperat i la seva 
infravaloració per PPA va permetre de justificar l’apreciació de l’EUR 
el 2017, malgrat els diferencials de tipus d’interès. Així, ponderada per 
socis comercials (TWI), la divisa única europea va repuntar un +8,85% 
(-8,62% l’USD TWI).

Però aquests arguments no expliquen què està passant en els inicis de 
2018: +0,65% EURTWI, però l’USDTWI cedeix gairebé el doble: -1,5%. 
Hem de buscar en la debilitat de l’USD i no tant en l’EUR.

En aquest sentit, la majoria de catalitzadors en contra del bitllet verd 
semblen de curt termini o polítics. El més contundent és la possibilitat 
d’un tancament del govern nord-americà. Des de 1978, això ha 
ocorregut en 18 ocasions (vuit d’elles, amb Ronald Reagan). Gairebé 
el 80% de les vegades, mentre la situació es va prolongar, l’índex de 
l’USD es depreciava, en un -0,31% de mitjana, sense recuperar allò 
perdut fins a almenys dues setmanes després.

És complicat justificar una apreciació més gran en l’EURUSD. Per PPA, 
l’EUR ja no és barat i el posicionament especulador és extremadament 
alt. L’RSI mensual mostra una clara sobrecompra, i la diferència del 
preu respecte a allò avançat pel diferencial de tipus d’interès és molt 
elevada.

Estimem, per tant, que el risc és asimètric favorable a l’USD: hi ha més 
downside que potencial, i no ens sumem al moviment, mantenint el 
nostre rang en 1,10/1,15.

T. García-Purriños

Des de fa temps defensem que s’ha produït un punt d’inflexió en el 
cicle dels preus del petroli, i probablement estiguem davant un nou 
període alcista. La demanda està augmentant per sobre de l’esperat, 
la producció es manté controlada gràcies a l’estricte compliment de 
l’acord de l’OPEP i els inventaris totals segueixen caient amb força, 
mostrant la situació de dèficit d’oferta. En aquest context, augmentem 
el nostre preu objectiu fins als 75 USD per barril.

Tanmateix, part dels factors que influeixen actualment en els preus 
poden ser de curt termini: depreciació de l’USD, increment de la tensió 
a l’Iran, newsflow positiu, etc. Mantenim una visió tàctica neutral, 
entenent que hi ha risc a l’alça per al nostre escenari justificat en el 
notable backwardation de la corba de futurs, però sobretot risc a la 
baixa o per una reacció més forta de l’esperat per part dels productors 
de shale o per una finalització abans de l’esperat de l’acord de l’OPEP.

En un altre ordre de coses, canviem la nostra visió respecte a l’or, i 
esperem un tancament d’any en 1.450 USD. Com hem comentat en 
altres ocasions, des d’un punt de vista estratègic, l’or és un actiu que 
diversifica la cartera, reduint-ne la volatilitat i l’skew, sense restar-hi 
gaire rendibilitat. A més, tàcticament, un possible repunt de la inflació 
davant uns tipus d’interès nominals que es mantenen o incrementen 
lleugerament pesarà positivament sobre el metall daurat.

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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On s’estan anant els inversors

El 2017 ha estat novament un any excel·lent pel que fa a fluxos 
per a la gestió passiva representada pels ETPs (Exchange Traded 
Products). De fet, sumen 47 mesos consecutius creixent en actius 
sota gestió, i el 2017 no hi va haver ni tan sols una setmana amb 
reemborsaments nets.

La direcció d’aquests fluxos és un indicador interessant de tendèn-
cies en el mercat, per bé que cal tenir en compte que la participació 
dins la renda variable és molt superior a la que hi ha en renda fixa, 
entre altres motius, per la dificultat més gran que suposa replicar 
l’evolució d’aquests darrers.

El guanyador indiscutible respecte a fluxos el 2017 va ser el mercat 
nord-americà, i el 2018 ha començat amb la mateixa línia, mal-
grat que el consens donava més potencial per al 2017 al mercat 
europeu. Hi influeix el home bias (biaix local), ja que el mercat 
nord-americà d’ETP és força més gran que l’europeu, però la di-
ferència és notable.

El 2018, novament, s’esperen millors perspectives quant a la rendi-
bilitat per a Europa que per als EUA. Serà aquest any el que acon-
segueixi batre-la? De moment, respecte a les entrades encara no 
es nota. De fet, el desembre va haver-hi sortides en RV europea, 
malgrat trobar-nos en ple mercat alcista.

Un altre dels grans guanyadors va ser el Japó, recolzat per les com-
pres massives del Banc del Japó. Aquest és un altre dels mercats 
preferits del consens, però convé prestar atenció a l’evolució de la 
seva divisa. Aparentment està infravalorada davant l’euro i el dòlar, 
i històricament quan s’aprecia el ien, el mercat de renda variable es 
ressent. Els emergents van ser uns altres dels grans receptors de 
fluxos, tant en renda variable com en renda fixa.

En renda també hi ha hagut captacions netes en la majoria de ca-
tegories, destacant investment grade dòlar o els aggregates. Dos 
actius que comencen a treure el cap, vinculats a l’increment d’ex-
pectatives d’inflació: flotants i bons lligats a la inflació.

J. Hernando
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Gràfic 16. Actius sota gestió dels ETPs (en bilions d’USD)

Gràfic 17. Fluxos de renda variable per regió el 2017 (en bilions d’USD)

Font: Kepler Cheuvreux, Bloomberg.

Font: Kepler Cheuvreux, Bloomberg.
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connexió Mora Wealth

2018: el final de la història financera?

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Chief Investment Officer

Mora Wealth Management

fernando.defrutos@morawealth.com

En l’avantsala del col·lapse de la Unió Soviètica, Francis Fukuyama 
va escriure el seu famós assaig El final de la història?*, en què 
argumentava que la imparable propagació de la democràcia liberal 
estava indicant el final de la història; entesa aquesta darrera com 
un procés evolutiu de naturalesa sociocultural.

Es pot establir un paral·lelisme entre l’actual complaença en els 
mercats financers i la percepció unidireccional de la història en 
aquell moment. Després de nou anys amb un mercat alcista que 
ha derrotat una legió d’escèptics, amb la volatilitat en totes les 
classes d’actius sota mínims, i una estabilitat macroeconòmica 
que només es pot esperar d’una economia planificada, la situació 
actual s’assembla a un estat estable en els mercats financers.

Si el vector en el cas de la història va ser la democràcia liberal, 
per als mercats ho ha estat la baixada de tipus d’interès i inflació 
durant les últimes dècades. Valorar un instrument financer és un 
exercici matemàtic relativament simple, consistent a descomptar 
fluxos futurs a una taxa de descompte donada. Tanmateix, quan 
el denominador s’acosta a zero, ens acostem a una singularitat, 
ja que el preu tendeix a infinit. Com a conseqüència, els baixos 
tipus d’interès estan absorbint tots els altres factors que afecten 
la valoració; i per a ells, com per a la matèria que cau en un forat 
negre, el temps s’acaba.

És cert que, malgrat que els tipus d’interès oficials han arribat a 
zero, i fins i tot s’han tornat negatius, els preus dels actius, per 
bé que s’han disparat, resten encara dins allò raonable. Aquesta 
aparent moderació dels inversors té una explicació racional. La 
taxa de descompte consta del tipus lliure de risc més una prima 
de risc i una prima temporal; i mentre que en els seus esforços 
reflacionaris els bancs centrals han aconseguit reduir el tipus lliure 
de risc i la prima temporal, els mercats s’han mantingut força 
disciplinats respecte a la prima de risc.

No obstant això, la cerca de rendibilitat ha provocat un 
desplaçament en l’espectre de risc dels inversors. Els bons són 
avui el substitut de l’efectiu; les accions, el recanvi dels bons, 
i les monedes virtuals, l’alternativa a les accions. Tanmateix, 
mentre les taxes d’interès restin baixes per temps indefinit, no 
cal preocupar-se, ja que tots els actius continuaran amb la 
seva imparable tendència alcista.

Tan fort és el consens de mercat que, en llegir les perspectives 
de les principals cases d’inversió, ens fan pensar en la pel·lícula 
El dia de la marmota: un any més, hem d’esperar un rendiment 
moderat per a les accions nord-americanes, mentre que Europa 
i el Japó tindrien pujades de dos dígits, en corregir el seu 
desfasament en valoració davant els Estats Units. Pel que fa al 
crèdit, tots reconeixen que els diferencials no tenen espai per 
estrènyer-se més, però, qui podria haver pensat que els bons 
escombraries europeus podrien rendir menys que un bo del 
Tresor nord-americà? Només les previsions de divises afegeixen 
una mica d’emoció a l’assumpte, ja que les monedes són un 
joc de suma zero, i no totes poden apreciar-se simultàniament.

Igual que Fukuyama no va anticipar l’auge del terrorisme o 
l’èxit dels règims capitalistes no democràtics (de fet, des que va 
escriure l’assaig, la democràcia a escala global amb prou feines 
ha avançat), pot ocórrer que els tipus pugin, i causar la tornada 
de la volatilitat als mercats. Causants potencials poden ser un 
repunt de la inflació, accidents de política monetària - tindrem 
presidents principiants a la Fed i el BCE - o un augment de la 
productivitat que posi l’economia en un camí de creixement 
més gran. Davant aquesta tessitura, i a diferència de Bill Murray 
en la pel·lícula, el millor és acceptar la situació i esperar que el 
bucle no acabi mai.

MERCATS I ESTRATÈGIES, gener 2018



10

dades de mercat

Equity Fixed Income

16/01/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/01/2018
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 2.188 4,9% 4,0% Treasury 2y USD 2,01% 20,3 15,6
MSCI Emerging Markets 1.218 8,9% 5,1% Treasury 5y USD 2,35% 22,9 17,6
S&P 500 2.776 4,2% 4,3% Treasury 10y USD 2,54% 20,6 15,4
Nikkei 225 19.910 5,8% 4,8% Bund 2y EUR -0,57% 14,2 5,3
EuroStoxx 50 3.622 1,5% 3,1% Bund 5y EUR -0,12% 21,1 7,6
FTSE 100 7.756 3,1% 0,4% Bund 10y EUR 0,56% 26,1 13,7
DAX 13.246 0,6% 2,1% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.520 3,2% 4,3% ITRAX EUROPE 5Y 44,3 -3,1 -0,7
CAC 40 5.514 2,7% 3,4% ITRAX EUROPE 10Y 82,3 -4,3 -1,1
FTSE MIB 23.495 6,3% 7,4% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 42,7 -3,4 -1,3
PSI 20 5.614 4,3% 4,3% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 100,9 -8,7 -3,8
Athex 853 9,6% 4,9% CDX USA 5Y 47,6 -1,9 -1,2
Hang Seng 31.905 10,9% 6,9% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 79.832 10,8% 5,3% Spain / Germany 10y 93,2 -22,2 -20,3
Micex 2.258 6,2% 8,0% France / Germany 10y 27,5 -5,1 -8,0
SECTORS Italy / Germany 10y 140,3 -7,5 -15,0
Consumer Discretionary 252,7 6,7% 5,5% Ireland / Germany 10y -11,4 -9,5 -10,0
Consumer Staples 238,6 0,9% 0,4% Portugal / Germany 10y 123,1 -6,7 -4,6
Energy 234,8 9,8% 5,1% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 133,4 6,2% 4,8% Germany Breakeven 10Y 1,34% 4,0 3,0
Industry 275,8 7,3% 5,4% US Breakeven 10Y 2,04% 15,5 6,7
Materials 294,4 9,0% 4,9% UK Breakeven 10Y 3,13% 9,8 6,6
Health Care 237,5 4,0% 4,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 231,7 4,0% 5,0% BarCap US Corp HY 321,0 -29,0 -22,0
Telecommunication 70,9 0,4% -0,3% JPM EM Sovereign spread 297,8 -17,4 -13,2
Utilities 125,1 -3,9% -1,6% CS EM Corp Spread vs. BMK 204,3 -17,3 -5,9

16/01/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/01/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,5 3,5% 4,0% BBVA 39,2 -3,1 -1,8
Inditex 28,7 -4,1% -1,1% Iberdrola 39,0 -2,8 -2,5
Repsol 15,8 3,4% 6,2% Repsol 43,6 -2,3 -2,1
Santander 5,9 4,8% 7,6% Santander 30,2 -2,3 -1,9
Telefónica 8,3 0,1% 1,6% Telefónica 69,0 -4,4 -5,6
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 123,0 4,9% 5,2% Siemens 20,3 -1,0 -1,2
Total 48,1 2,9% 4,0% Total 24,1 -3,0 -2,0
Sanofi 73,4 -0,9% 1,4% Sanofi 20,1 -6,2 -4,4
SAP 91,0 -7,1% -3,2% SAP 19,0 n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 94,8 0,6% 1,5% Anheuser-Busch InBev n.a. -0,9 0,4
Daimler 74,4 4,1% 4,4% Daimler 36,7 -2,7 -2,5
BNP Paribas 67,0 5,5% 6,6% BNP Paribas 23,1 0,4 0,3
LVMH 243,0 -1,1% -1,2% LVMH 22,1 -3,6 -3,0
Deutsche Telekom 14,6 -4,1% -2,4% Deutsche Telekom 30,9 -2,6 -2,4
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 176,2 0,9% 3,7% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 88,4 3,4% 5,0% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 146,9 3,5% 5,5% Johnson & Johnson 12,9 0,7 0,5
Amazon 1.304,9 9,6% 10,5% Chevron 98,6 -0,8 n.a.
JPMorgan Chase 112,3 5,8% 5,0% JPMorgan Chase 37,8 -1,2 -0,1
General Electric 18,2 -2,4% -0,4% General Electric 99,3 -1,0 -0,8
AT&T 36,7 -4,0% -5,6% AT&T 63,7 0,0 -0,4
Pfizer 36,6 0,0% 2,7% Pfizer 16,9 -2,8 -1,0

FX Commodities

16/01/2018 LAST      PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 16/01/2018
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,2260 3,8% 1,9% Gold (USD/oz) 1.338,4 5,6% 2,3%
EURCHF 1,1764 -1,2% -0,5% Copper (USD/t) 7.078,0 2,8% -2,3%
USDJPY 110,45 1,5% 1,7% Crude Brent (USD/bbl) 69,2 10,6% 3,6%
GBPEUR 1,1249 0,5% -0,4% Corn (USD/bushel) 348,3 1,3% 0,4%
AUDJPY 87,93 2,5% -0,5% GSCI Commodity Index 450,9 7,4% 1,9%
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