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editorial

el cap de setmana passat centenars de persones van posar a 
prova la seva força en la sèrie de curses de muntanya Andorra 
Ultra trail (felicitats a tots els finishers!). A part de ser un fantàstic 
esdeveniment, festa de l’esport i una gran promoció per al país, 
també ens pot servir com a descripció dels mercats. Personalment 
pensava que després de l’any passat, ple d’aventures (negociacions 
amb grècia, «reformes» de les borses a la Xina, recessió i escàndol 
polític al Brasil, l’OPeC pressionant deliberadament el petroli, 
caigudes de commodities), el 2016 seria una cursa fàcil (com el 
Solidaritrail: 10 km, desnivell de 0,7 km). tanmateix, amb l’inici 
de l’any fatal per a les borses, i els bancs europeus de tornada a 
nivells del 2011-2012, la cursa 2016 aviat ha començat a assemblar-
se més a la marató (42,5 km, desnivell de 3 km). I ara que el Brexit 
ha impulsat la caiguda diària més gran (o desnivell) de l’Stoxx600 
des de la fallida de Lehman Brothers, això aparentment s’està 

convertint en la Ronda dels Cims (la volta al Principat passant pels 
pics més alts: 170 km, desnivell de 13,5 km). No queda clar quan el 
Regne Unit voldrà activar l’article 50 del tractat de Lisboa, així que 
no sabem exactament quan serà vigent la seva sortida de la Ue 
(caldria comptar dos anys des de la invocació d’aquest article). el 
que sí sabem és: 1) l’economia britànica pot entrar en (lleugera?) 
recessió a partir del 2017; 2) els bancs es veuran perjudicats per 
l’alentiment macro, una corba més plana i costos addicionals; 3) 
el focus d’atenció es trasllada als estats Units, amb les eleccions 
presidencials previstes per al 8 de novembre. L’alentiment de la 
gran Bretanya segurament no ajuda, però pot ser que no faci 
molt mal al sentiment global. Igual que la recessió del Brasil, el 
2013, una economia encara més gran que la britànica i actualment 

decreixent un 5,5% y/y. Pel que fa als bancs, els que tenen 
passaport europeu podrien beneficiar-se’n, captant una part dels 
clients dels competidors britànics. Però el millor seria aprofitar el 
xoc per recapitalitzar, per fi, la banca italiana, incapaç de millorar 
la qualitat dels seus balanços (gràfic 1). De fet, és el que està 
demanant el mercat, veient el comportament terrible del sector 
financer italià, perquè cada vegada és més clar que les mitges 
tintes (com el fons Atlante, massa petit per recapitalitzar els bancs 
italians) no funcionen, i que per evitar el col·lapse del projecte 
europeu cal reforçar la part core, de la qual Itàlia ja formava part, 
però ara encara més, després del Brexit, en convertir-se en la 
tercera economia de la Ue. Crec que en les properes setmanes 
hauríem d’esperar alguna resolució més decisiva pel que fa a la 
banca italiana. Finalment, penso que després del 23 de juny ja 
res no ens sorprendrà més, i tampoc el resultat de les eleccions 
als eUA. Segurament el fet de deixar de ser un focus d’atenció 
ajudarà a respirar els mercats europeus, igual que els corredors de 
la Ronda dels Cims després d’assolir el Comapedrosa (el pic més 
alt d’Andorra, 2.943 m).

gràfic 1. El deute morós a Itàlia, en tendència alcista

Europa Ultra Trail
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aleksandra tomala, CFa
Research & estratègia
aleksandra.tomala@morabanc.ad

Itàlia, després del Brexit, es converteix en 
la tercera economia de la Unió europea.
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Mapa de riscs 
Hem decidit eliminar el Brexit del mapa de riscs, donant per fet que 
el govern respectarà el vot dels ciutadans. La implicació més clara és 
l’augment del risc d’una crisi europea. Amb l’intent de cop d’estat a 
turquia i l’atemptat a Niça (un altre de reivindicat per l’estat Islàmic), 
veiem també un increment de les tensions geopolítiques. Finalment, 
ambdós fets semblen donar suport a la candidatura de Donald trump 
en les eleccions americanes, un resultat potencialment negatiu per als 
mercats.

Estratègia: la política monetària seguirà expansiva
Entorn macro. La dada més important del mes ha estat la 
creació d’ocupació als eUA: 287 mil llocs de treball (davant els 
180 mil esperats), efectivament compensant la lectura terrible del 
mes anterior. L’ISM manufacturer també confirma la recuperació, 
mantenint-se per sobre de 50 per quart mes consecutiu (a 53,2), i 
amb uns subíndexs clau molt sòlids. tanmateix, a causa del Brexit, la 
perspectiva de pujades de tipus als eUA s’ha allunyat. La decisió dels 
britànics segurament acostarà la seva economia a la recessió. europa 
també s’hauria de veure afectada (segons els economistes, al voltant 
d’un 0,5% del PIB), amb la qual cosa les dades recents, que són molt 
sòlides, valen encara més (el PMI, en 52,8, i la taxa d’atur, en 10,1%). 
Mentrestant, l’economia xinesa compleix les expectatives, amb el PIB 
2t en 6,7% y/y. Cal destacar que canvia el paper dels bancs centrals, 
els quals amb el Brexit en l’horitzó hauran de continuar la política 
monetària laxa o bé relaxar-la més.

Renda variable. La renda variable, malgrat ser l’actiu més fràgil, ha 
sobreviscut al terratrèmol (l’S&P en màxims, europa gairebé en nivells 
preBrexit), el que pot ser un bon pronòstic per a la segona meitat de 
l’any, suposadament més tranquil·la en el mapa de riscs europeus. 
Les valoracions són atractives i les dades macro, prometedores. 
Queda per veure la qualitat dels resultats empresarials, la publicació 
dels quals acaba de començar. Mantenim l’exposició a la zona euro 
i als eUA. Infraponderem el Japó i emergents. Per sectors, reduïm els 
bancs i incrementem energia i utilities.

Renda fixa. Seguim apostant per la inflació (l’efecte base dels preus 
del petroli hauria de començar a augmentar els indicadors de preu a 
partir d’aquest estiu), amb la qual cosa mantenim les durades curtes 
i l’exposició als bons lligats a la inflació. Sobreponderem el crèdit i la 
perifèria, beneficiats per les compres del BCe.    

EuRusD. Mantenim el rang per a l’eURUSD en 1,05-1,10. Ja no 
només per la política monetària, sinó també per l’efecte refugi després 
del Brexit, el dòlar hauria de veure’s beneficiat.

Commodities. Petroli: la producció americana continua caient i hi ha 
el risc de disrupcions de l’oferta en algunes economies emergents 
(Veneçuela, Nigèria). Mantenim l’OW. en l’or, en els nivells actuals, 
recollim beneficis.

gràfic 3. Retorns totals juny 2016*

gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

gràfic 2. Mapa de riscs
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*Retorns d’índexs MSCI i bons emergents expressats en USD

estratègiaAleksandra Tomala, CFA
Research & estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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Ase magre, ple de mosques

Programa de compres de deute corporatiu i volatilitat dels mercats

Notícies Esdeveniments

el Regne Unit reconfigura el govern 
després del NO a la permanència en 
la Ue

27/JULIOL/16. Reunió del FOMC als eUA

Intent fallit de cop d’estat militar a 
turquia

29/JULIOL/16. Primeres estimacions del 
PIB del 2Q16 als eUA i la zona euro

el Banc Mundial retalla les 
expectatives de creixement del 2,9% 
al 2,4%

17/AgOSt/16. Publicació minutes de la 
FeD/FOMC

L’FMI retalla les expectatives de 
creixement als eUA i europa

4-5/SeteMBRe/16. Reunió del g20 a 
Hangzhou (la Xina)

Des del NO anglès a la Unió europea, passant per la polarització política 
als eUA, fins al terrible atemptat a Niça i el fallit cop d’estat militar a 
turquia… segueixo observant amb estupor i incredulitat l’impredictible 
entorn geopolític en què ens trobem immersos, i amb astorament, el 
vaivé dels múltiples mercats financers. Macroeconòmicament parlant, 
l’última ràfega de dades mostra una millora significativa davant les 
expectatives/consens (gràfic 5). tanmateix, el degoteig d’esdeveniments 
inesperats d’àmbit polític, social, militar, etc., ens alerta de la cacofonia 
manifesta entre economia real davant economia financera. els mercats 
borsaris es recuperen amb força del cop inesperat ocasionat pel SÍ al 
Brexit, especialment als eUA, marcant màxims històrics. No obstant 
això, els actius flight to quality, en especial els deutes core mundials, 
mantenen uns nivells extremadament deprimits com a conseqüència 
de l’elevada incertesa existent.

Si bé les dades macroeconòmiques semblen donar algunes alegries, 
vénen acompanyades de noves «rebaixes» sobre les expectatives de 
creixement a futur per part de les principals institucions internacionals 
(Banc Mundial, FMI, BPI). Davant aquest context de baixes expectatives 
de creixement amb elevades dosis d’incertesa i «cignes negres», 
mantindré el meu biaix cautelós… Ase magre, ple de mosques!

R. giménez

els mesos de juny i juliol han vingut plens d’esdeveniments en els 
mercats de renda fixa. Des de mitjans del mes passat, les volatilitats 
han continuat augmentant a mesura que s’acostava la data del 
referèndum al Regne Unit sobre la sortida o permanència en la Ue. 
els mercats van donar per feta una permanència molt ajustada, 
però el resultat final va ser a favor del Brexit. Les conseqüències 
que podríem esperar són un debilitament de l’economia britànica, 
la devaluació de la lliura i dubtes més grans sobre la cohesió de 
la Ue.

La primera reacció dels mercats després del resultat del Brexit va 
ser un marcat moviment de risk off, amb correccions de la renda 
variable i dels spreads de crèdit i un rally de la renda fixa core 
(deute alemany i francès). La correcció dels mercats ha durat 
escassament dues setmanes. Després de la publicació de la bona 
dada d’ocupació als eUA, els mercats han reaccionat positivament. 
Pel que fa a l’itraxx Main i Xover, ja han aconseguit situar-se en 
nivells per sota del dia abans del resultat del Brexit.

Destaquem el fort moviment dels tipus a llarg termini: durant la 
primera setmana de juliol, fort flattening de les corbes europees i 
americana, marcant nous mínims històrics dels tipus. Concretament, 
el tipus a 10 anys alemany va marcar un nou mínim històric 
en - 0,20%. tanmateix, durant la segona setmana s’ha vist un 
fort moviment de steepening de les corbes europees, i el tipus 
alemany a 10 anys s’ha situat en el 0% poc després que el Banc 
d’Anglaterra mantingués, contra pronòstic, el tipus de referència 
en el 0,50%.

M. soca

gràfic 6. Idees 2016

gràfic 7. Riscs deflacionistes a Europa

gràfic 5. L’última bateria de dades supera les expectatives
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macroeconomia

renda fixa

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

Miquel Soca, CEFA
estratègia RF  ·  miquel.soca@morabanc.ad
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Passat el brexit, ens centrem en la banca italiana

Sense rumb
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gràfic 10. Futur Eurostoxx diari

gràfic 8. Valoració relativa del P/B de l’Stoxx600 davant l’SP500
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24 de juny, dia de Sant Joan: els britànics voten SÍ al Brexit i, en 
els dos dies posteriors al referèndum, els índexs de renda variable 
a escala mundial van cremar amb contundència (IBeX: -15%, 
Stoxx600: -11%, FtSe100: -6%, SP500: -5%, MSCI World: -7%). 
Un cop sufocades les flames, les borses han rebotat amb força 
per situar-se en nivells previs al referèndum, tant al Regne Unit 
com als eUA, destacant aquest últim, que ha trencat els seus 
màxims històrics. Quant a la resta de borses europees, els índexs 
van molt ben encaminats per recuperar tota la caiguda (IBeX: 
+12%, Stoxx600: +6%, MSCI World: +7%), encara que segueixin 
fortament impactats pel sector financer, que està essent arrossegat 
pels problemes de la banca italiana. A Itàlia no queda gens clar 
si la solució passa per un bail-in, és a dir, aplicar les pèrdues als 
accionistes i creditors, abans d’haver de recórrer a un bail-out, és 
a dir, als fons públics. Sigui quina sigui la solució, tenim garantida 
la volatilitat en el sector, a la qual, a més, caldrà sumar-hi els 
resultats de les proves de resistència (stress tests) de l’eBA (Autoritat 
Bancària europea) que es faran durant el mes de juliol, i en què 
es rumoreja que algun banc italià no les aprovaria. Finalment, cal 
recordar que tornem a començar amb les publicacions de resultats 
del 2t16, en què esperem que les companyies ens aclareixin una 
mica els dubtes sobre com va evolucionant l’any i quin impacte pot 
tenir el Brexit en els seus negocis.

X. torres

Vivim en un entorn financer en què les expectatives i prediccions dels 
analistes queden molt allunyades de la realitat dels mercats. Si al 
començament es descartava gairebé totalment la sortida del Regne 
Unit de la Unió europea, així com caigudes fortes i prolongades 
en cas que finalment la votació fos a favor del Brexit, al final tot 
ha sortit de manera oposada a allò vaticinat i ens trobem amb el 
Regne Unit preparant la seva sortida d’europa i els índexs europeus 
en els mateixos nivells que abans del Brexit. el mercat es troba 
molt perdut i sembla que ningú no és capaç d’ajustar la brúixola 
per indicar el camí que cal seguir. Només queda esperar quin serà 
el següent pas que decideixi fer el mercat i intentar aprofitar la 
tendència. Com comentàvem el mes passat, l’eurostoxx i l’IBeX 
podien testejar els mínims de l’any, com finalment vam veure. Des 
de llavors, ambdós han recuperat pràcticament tot allò perdut des 
de la caiguda del passat 24 de juny, i ara ens endinsem novament 
en una resistència clara en ambdós índexs. Pot ser prudent disminuir 
en el curt termini l’exposició a renda variable per cercar-hi nous 
punts d’entrada en el futur.

g. apodaca 
 

gràfic 11. Futur IBEX diari

gràfic 9. evolució de l’SP&500 davant els seus beneficis

renda variable

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

Xavier Torres, CEFA
estratègia RV  ·  xavier.torres@morabanc.ad
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GBPJPY: l’encreuament de moda

Sense canvis en les perspectives
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gràfic 14. Creixement d’inventaris i spread entre oferta i demanda de petroli

gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2016 (YTD)

gràfic 12. Posicions d’especuladors com a percentatge de l’interès obert 

gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2016 (YTD)
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Malgrat una lleugera reducció en les últimes jornades, es manté una 
notable volatilitat en el mercat de divises. en aquest context, destaquen 
fonamentalment dos encreuaments: gBP i JPY. La primera perquè és 
complicat trobar una divisa davant la qual no es depreciï des que es va 
conèixer el resultat del referèndum. La segona, just pel contrari.

Amb tot, la gBP va respirar després de la inesperada decisió de mantenir 
els tipus del Banc d’Anglaterra. L’autoritat monetària guanya així temps i 
no genera sensació de pànic. A més, suposa una intervenció de la divisa 
en un context de relaxació de la política monetària així com a causa de 
la seva depreciació.

el cert és que la decisió es pot justificar perquè encara no hi ha informació 
suficient com per poder valorar quins efectes tindrà el Brexit en l’economia.

Pel que fa al JPY, pensem que hi ha una important sobrecompra. Així, les 
posicions compradores dels especuladors com a percentatge de l’interès 
obert en futurs se situa en més d’1,4 desviacions típiques de la seva mitjana 
històrica, nivells que històricament han coincidit amb depreciacions.

Finalment, no canviem el nostre escenari per a l’eURUSD. el nostre 
model de diferencial de tipus d’interès a 2 anys és d’acord amb un nivell 
objectiu d’eURUSD en els 1,05-1,10. tècnicament, mantenim un stop loss 
tàctic en 1,162 i estratègic en 1,18.

t. garcía-Purriños

Les matèries primeres mantenen la seva consolidació, en un context 
de canvi de tendència amb cert suport, en general, dels fonamentals. 
Ajuda, així mateix, el context a la Xina, amb un menor risc aparent de 
hard landing, d’acord amb el nostre escenari macro. tècnicament, la 
referència que cal vigilar en el Bloomberg Commodities Index són els 
mínims del maig.

Pel que fa al petroli, atesa la nostra expectativa per a la demanda 
(en línia amb l’AIe), si es manté l’oferta de països fora de l’OPeP, el 
mercat hauria quedat prop de l’equilibri a partir del trimestre passat. en 
aquest context, esbiaixem els riscs a l’alça. gran part dels riscs negatius 
es donen per fets, i en aquestes condicions una disrupció de l’oferta 
podria impactar positivament en els preus. Mantenim el preu objectiu 
en els 55 USD (Brent).

tampoc no variem la nostra perspectiva tècnica. Per sota dels 46,8 
USD, la correcció podria continuar fins a l’entorn dels 43,0 USD, que 
continua essent l’stop de l’estratègia tàctica. en qualsevol cas, llevat 
de tancaments per sota del nivell de 37, mantindríem la nostra visió 
alcista en terminis més llargs.

Respecte a l’or, mantenim la infraponderació tàctica, amb un preu 
objectiu al voltant dels 1.000 USD per unça. Aquesta visió és coherent 
amb el nostre escenari per a l’USD i els tipus d’interès. en aquest 
context, cal esperar un millor comportament relatiu d’altres metalls 
preciosos, com la plata davant l’or.

t. garcía-Purriños

divises

commodities

Tomás García-Purriños, CAIA
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Després de combatre la inflació durant dècades, els bancs centrals 
ara miren de reviure-la per tots els mitjans al seu abast, ja sigui 
amb quantitative easing, tipus negatius o depreciació de moneda. 
Això planteja una pregunta intrigant apta per als amants de les 
teories conspiratòries: saben els banquers centrals alguna cosa 
que la resta desconeix?

el gir de política va seguir la crisi financera, quan la Fed es va 
aventurar amb el quantitative easing per tal d’evitar que una 
política monetària restrictiva exacerbés la caiguda de la demanda 
agregada, com va ocórrer durant la gran Depressió. tanmateix, 
la tendència deflacionista no havia començat llavors. el mateix 
Ben Bernanke havia ja parlat de la «gran Moderació», en què els 
avenços en la «tecnologia» dels bancs centrals haurien relegat 
la volatilitat macroeconòmica –incloent-hi la inflació– als llibres 
d’història.

La complaença tecnòcrata de Bernanke obviava, no obstant 
això, l’existència d’una marea deflacionista per factors 
politicoeconòmics aliens a la «màgia» dels bancs centrals. en 
primer lloc la globalització, que, combinada amb els avenços 
tecnològics i la millora en les tècniques de gestió empresarial, 
van permetre una dràstica reducció dels costos de producció i 
distribució. Per esmentar-ne alguns, l’ús de la subcontractació, la 
deslocalització, la robòtica, la gestió d’inventaris i el màrqueting 
en línia estarien darrere la forta disminució dels preus en béns i 
serveis. Per afegiment, el poder de negociació dels treballadors 
va resultar molt minvat, posant fi al tradicional lligam entre 
beneficis empresarials, pressió salarial i inflació. el segon factor 
va ser la formació de blocs de divises al voltant del dòlar i l’euro, 
que s’acabava de crear, el que va significar portar a la disciplina 
monetària països tradicionalment propensos a la inflació.

La tendència deflacionista seria més aguda si, com els economistes 
porten temps sospitant, les taxes d’inflació fossin més baixes que 
les reflectides en les estadístiques. Les raons serien la comptabilitat 
tardana de nous productes que presenten un ràpid descens en el 
preu (gràfic 16), així com la infravaloració de millores en la qualitat. 
D’altra banda, la revolució d’Internet ha portat tota una sèrie de 

nous serveis que s’ofereixen ja sigui de manera gratuïta (google, 
Facebook, Youtube) o per sota del cost econòmic (Airbnb, Uber), i 
que amb prou feines estan reflectits en les estadístiques de preus.

el debat no és nou i va tenir el seu apogeu a la fi dels anys 
1990, quan els defensors de la «nova economia», comandats per 
Alan greenspan, ja adduïen que els guanys de productivitat –
particularment en el sector serveis– estaven essent subestimats 
per un mesurament incorrecte de la inflació. De fet, l’anomenada 
«Comissió Boskin» va concloure que l’IPC sobreestimava la inflació 
en més d’un 1%. en aquell temps, amb l’IPC per sobre del 3%, això 
no era motiu de preocupació. tanmateix, en els nivells actuals, 
significaria que estem experimentant deflació.

Si això fos cert, l’economia gaudiria de bona salut en termes 
de productivitat i creixement econòmic real. Però el perill seria 
que, quan una tendència deflacionista es posa en marxa, tard o 
d’hora els beneficis empresarials i les rendes comencen a declinar, 
causant que es desinflin els preus dels actius i augmenti el valor 
dels passius. Això fa escac al fonament mateix del sistema financer 
i explicaria el misteri darrere el comportament poc ortodox dels 
bancs centrals.

gràfic 16. La deflació de nous productes, encara no reflectida en l’IPC? 

Deflació, una veritat incòmoda? 
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Font: U.S. Bureau of Labor Statistics
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Equity Fixed Income

20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/07/2016
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.701 2,1% 2,2% Treasury 2y USD 0,70% -4,7 -35,0
MSCI Emerging Markets 868,1 5,7% 9,3% Treasury 5y USD 1,13% -5,4 -63,2
S&P 500 2.161 3,9% 5,9% Treasury 10y USD 1,57% -12,1 -70,1
Nikkei 225 16.682 4,5% -12,4% Bund 2y EUR -0,63% -4,7 -28,6
EuroStoxx 50 2.964 0,7% -9,3% Bund 5y EUR -0,50% -2,9 -45,5
FTSE 100 6.716 8,3% 7,6% Bund 10y EUR -0,03% -8,1 -65,8
DAX 10.122 1,6% -5,8% CDS Spread bp bp
Ibex 35 8.566 -0,9% -10,2% ITRAX EUROPE 5Y 70,9 -7,9 -6,4
CAC 40 4.380 0,9% -5,5% ITRAX EUROPE 10Y 106,7 -6,0 -7,0
FTSE MIB 16.775 -3,3% -21,7% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 96,4 -7,3 19,6
PSI 20 4.618 -1,0% -13,1% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 219,1 2,1 65,6
Athex 571 -2,7% -9,6% CDX USA 5Y 71,3 -8,4 -17,1
Hang Seng 21.882,5 6,7% -0,1% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 56.698 12,7% 30,8% Spain / Germany 10y 118,2 -24,3 4,4
Micex 1.905 0,1% 8,2% France / Germany 10y 23,5 -13,6 -12,4
SECTORS Italy / Germany 10y 126,0 -12,0 29,5
Consumer Discretionary 190,0 0,9% -1,8% Ireland / Germany 10y 43,6 -23,5 -8,1
Consumer Staples 224,9 2,4% 7,4% Portugal / Germany 10y 311,4 0,8 122,7
Energy 207,1 2,3% 15,3% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 90,3 -0,3% -7,0% Germany Breakeven 10Y 0,80% -5,0 -22,0
Industry 204,4 2,0% 6,5% US Breakeven 10Y 1,48% 0,6 -9,6
Materials 209,4 2,7% 12,4% UK Breakeven 10Y 2,38% 6,7 2,0
Health Care 209,9 4,3% -0,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 149,0 4,2% 2,7% BarCap US Corp HY 525,0 -65,0 -135,0
Telecommunication 73,7 1,2% 7,1% JPM EM Sovereign spread 378,6 -50,3 -67,0
Utilities 124,2 1,9% 11,2% CS EM Corp Spread vs. BMK 327,9 -71,8 -83,5

20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 5,2 -5,2% -22,5% BBVA 135,5 -10,5 6,2
Inditex 31,0 4,4% -2,2% Iberdrola 71,3 -12,1 -11,4
Repsol 11,9 9,7% 17,3% Repsol 159,9 -27,5 -100,7
Santander 3,8 -1,6% -16,8% Santander 144,4 -9,7 8,6
Telefónica 8,7 2,2% -13,8% Telefónica 109,7 -11,2 -9,8
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 71,7 5,6% 1,4% BASF 45,7 -2,4 5,6
Daimler 58,2 4,1% -24,3% Daimler 59,3 -13,9 -3,0
E.ON 9,5 11,6% 6,4% E.ON 71,0 -21,2 -26,9
HSBC 495,3 11,9% -7,6% HSBC 82,2 -10,5 11,4
Nestle 78,1 12,0% 4,7% Nestle 26,1 -0,2 -5,0
Roche 251,6 4,7% -8,6% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 25,0 6,6% 18,4% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -10,2
Siemens 94,7 1,5% 5,3% Siemens 39,7 -1,3 -0,5
Vodafone 226,0 7,0% 2,3% Vodafone 92,1 -2,6 -2,6
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 99,2 4,0% -5,1% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 13,9 3,5% -15,3% Bank Of America 77,3 -11,3 5,0
Coca-Cola 45,6 1,7% 6,2% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 94,5 4,4% 21,2% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 126,5 1,1% 7,1% Mc Donald's 30,8 -3,8 -6,3
Microsoft 53,1 7,5% -4,3% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 86,2 3,3% 8,5% Pfizer 20,5 -6,5 1,9
Walt Disney 99,5 1,0% -5,3% Walt Disney 17,9 -6,8 1,6

FX Commodities

20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/07/2016
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,1011 -2,7% 1,7% Gold (USD/oz) 1.325,6 2,9% 24,8%
EURCHF 1,0870 -0,1% 0,1% Copper (USD/t) 4.984,0 9,5% 5,9%
USDJPY 106,5500 2,2% -11,4% Crude Brent (USD/bbl) 46,9 -8,6% 10,3%
GBPEUR 1,1964 -7,8% -11,8% Corn (USD/bushel) 342,3 -18,8% -4,6%
AUDJPY 79,8650 -2,6% -8,9% GSCI Commodity Index 355,3 -7,2% 14,0%
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