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editorial

El títol és un joc de paraules: value trap (trampa de valor) és 
una companyia que sembla infravalorada en comparació del seu 
històric, el sector o el mercat. El nostre model ens dona un 200% 
d’upside, ja que la comprem i llavors es converteix en el nostre 
malson perquè, malgrat ja estar regalada, continua caient o fent-
ho pitjor. Generalment passa perquè, mentre els fonamentals no 
millorin, falten compradors. ArcelorMittal n’és un bon exemple: 
portava anys frustrant els seus accionistes i, finalment, l’any passat 
la trampa de valor es va convertir en valor vertader: +300%.

La reacció del mercat a la victòria de Trump va ser sorprenentment 
eufòrica, amb l’anunci per part de les grans cases de l’inici de 
l’estratègia anomenada Trump/trumpflation/reflation trade: estar 
llarg de cicle tradicional, bancs, indústria, companyies value 
i negocis capaços de traspassar la inflació. És cert que aquesta 
estratègia va funcionar molt bé fins a la fi de l’any passat. 
Tanmateix, el 2017 ha afluixat força i, malgrat que l’S&P 500 porta 
cinc dies consecutius establint nous rècords històrics, el value ho 
està fent pitjor. I, realment, des de l’elecció l’índex S&P Value ha 
pujat només un 3% més que l’S&P Growth. És el famós reflation 
trade només un value trap, o bé, value Trump? És l’eufòria 
postelectoral injustificada? Quant val realment Donald Trump per 
als mercats?

M’agradaria recalcar amb força que el rally de Wall Street va més 
enllà que únicament l’efecte del nou president. La millora en les 
dades americanes es va produir a partir del setembre i el creixement 
dels EPS es va accelerar de manera important en el 4T2016 (+6% 
y/y, el nombre més alt en nou trimestres). L’optimisme s’ha estès 
fins a l’economia real; el sentiment del consumidor (Conference 
Board) està a màxims des de 2007, i l’índex del sentiment 
empresarial NFIB està pràcticament en màxims històrics (gràfic 1). 
L’última lectura de les vendes detallistes sembla demostrar que 
l’optimisme ja s’està traduint en dades dures. Amb aquesta millora 
de fonamentals costa parlar d’un value trap.

Pel que fa al valor de Trump per als mercats, encara que sembli 
difícil, intentem estimar-lo posant com a exemple l’S&P 500. De 
fet, ho farem en una sola línia (molt, molt simplista, i no us ho 
prengueu massa seriosament):

Trump value = capitalització de l’S&P x {[(1 - taxa efectiva 
impositiva ara) / (1-taxa efectiva impositiva abans) – 1] + (impacte 
de la desregulació sobre el BPA de la banca) x (pes del sector 
bancari en l’S&P) + (retorn d’altres monedes davant el dòlar) x (% 
d’exportació en els ingressos de l’S&P)}

Per prudència no incorporo el possible increment de buybacks per 
les companyies que repatriarien diners després de la rebaixa de 
l’impost corporatiu. Aquest efecte, JP Morgan l’estima a 1,30 USD = 
aprox. 4% del BPA de l’S&P.

Pressuposicions: la taxa efectiva cau del 25% al 15%, la desregulació 
puja l’EPS de la banca un 10%, les exportacions suposen un 44% 
dels ingressos de l’S&P, les monedes es deprecien un 5% davant 
l’USD. Valor del mercat de l’S&P al principi de novembre: 19 trillion 
(bilions) d’USD.

19 trillion USD x {[(1-0,15)/(1-0,25) - 1] + 10% x 0,08 – 5% x 0,44-1 
= 13,3% + 0,8% – 2,2% = 19 trillion USD x 11,9% = 2,3 trillion USD. 
Aquest és el valor de Donald Trump per a l’S&P si compleix les 
seves promeses electorals. No està malament.

I ara, endevineu: quant ha pujat l’S&P 500 des de la victòria de 
Trump? Efectivament, un 12%. Conclusió? A partir d’ara, l’evolució 
dels mercats dependrà de l’economia real, perquè el Trump value 
ja està descomptat. Qui diu que els mercats no són eficients?

Gràfic 1. Evolució de l’NFIB Small Business Optimism Index

Value Trump
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Estratègia: només bones notícies

Entorn macro. La majoria de les dades americanes està confirmant 
una acceleració. Veiem que la ruptura dels indicadors de sentiment 
ja s’està traduint en dades dures, com noves comandes o vendes 
detallistes. També es nota cada vegada més la pressió inflacionista 
en els augments salarials o bé en els preus de productes i serveis. 
No passa desapercebut: la presidenta de la Fed va dir que seria 
insensat esperar massa per apujar els tipus. Al mateix temps, 
segueixen pujant les commodities, la qual cosa reforça els EM 
davant el rumb més hawkish de la Fed. A Europa els esdeveniments 
polítics no impedeixen la millora de les dades macro, i ni tan sols el 
Brexit de moment és capaç de fer efecte en l’economia britànica. El 
PIB japonès creix per quart trimestre consecutiu. Fa molt temps que 
la foto de l’economia global no era tan consistentment positiva.

Renda variable. Sorprenentment, els millors sectors YTD són els 
típicament growth, com tecnologia i sanitat, però el cicle tradicional 
no es queda gaire enrere. La nostra lectura és que el momentum 
està essent molt generalitzat i que cal participar en el que pot ser la 
nova fase del cicle d’inversió, cada vegada més pròxima a l’eufòria, 
però encara justificada per l’acceleració del creixement dels BPA. 
Seguim tenint preferència per Europa, de moment l’única regió 
sense entrades de capital. També mantenim l’exposició als EUA, 
sobreponderem cicle i ens cobrim amb posicions selectives en el 
sector farmacèutic i telecomunicacions.

Renda fixa. Els bons lligats a la inflació continuen essent la nostra 
major convicció en l’entorn actual. Encara veiem potencial en el 
crèdit. Destaquem el potencial de les primes perifèriques després de 
la seva recent ampliació, clarament incoherent amb la millora dels 
indicadors macroeconòmics.

EURUSD. Mantenim el rang per a l’EURUSD a 1,05-1,10. Si aquest 
rang trenqués a la baixa, seríem compradors de l’euro pels motius 
següents: infraponderació de la regió per inversors estrangers i risc 
d’una sorpresa hawkish per part del BCE davant la millora de les 
perspectives macro.

Commodities. Creiem que el mercat està infraestimant el potencial 
del cru, atesa la bona execució de l’acord de l’OPEC i el potencial 
de sorpresa positiva per part de la demanda. Mantenim la 
sobreponderació. Seguim neutrals en l’or, ja que veiem els tipus 
reals en uns nivells adequats.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals gener 2017*

Gràfic 4. Posicionament en les principals classes d’actius

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad
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*Retorns de l’índex MSCI EM i bons emergents expressats en USD
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Anàlisi de riscs

Les últimes dades estan confirmant el bon momentum de 
l’economia americana, amb la qual cosa veiem menys probable el 
risc d’un alentiment. Una altra conseqüència d’una millora macro 
és més risc de la Fed massa hawkish. Aquest, juntament amb una 
sorpresa negativa des de la Xina, es converteix en el risc més alt 
per als inversors. Veiem també més pressió inflacionista, ja que les 
companyies comencen a traspassar la pujada de matèries primeres 
als seus productes.

Lower visibility on China growth

Hawkish monetary policy (Fed hikes/ECB tapers)

US economy softens

Eurozone political/break-up/banking risk

Inflationary pressures on the rise

Geopolitical tensions

Emerging markets under pressure

Brexit negative impact materializes

International trade contracts
NOW
LAST MONTH

Gràfic 2. Principals riscs
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macroeconomia

Vent en popa, a tota vela?

Nerviosisme en els mercats de deute

renda fixa

Notícies Esdeveniments

S’aprova l’acord comercial i econòmic 
(CETA) UE-Canadà

28/FEBRER/17. Segona estimació del 
PIB 4Q16 dels EUA

Marine Le Pen lidera les enquestes per 
a la primera ronda electoral (24%)

1-3/MARÇ/17. Índexs manufacturers de 
febrer als EUA i Europa

Els índexs borsaris nord-americans 
continuen amb màxims històrics

7/MARÇ/17. PIB 4Q16 de la zona euro

Yellen ressalta la millora econòmica, 
deixant oberta la porta a futures 
pujades de tipus

9/MARÇ/17. Actualització de les 
previsions econòmiques dels països 
OCDE

Múltiples indicadors segueixen mostrant una important fortalesa per a 
l’economia mundial en el seu conjunt. Els principals breakevens d’in-
flació consoliden màxims de diversos anys, i el crèdit corporatiu i finan-
cer segueix sense donar senyals de nuvolots en un futur imminent. 
Per bé que les reunions dels principals bancs centrals no han ofert in-
formació nova rellevant, l’últim discurs de Yellen al senat nord-ame-
ricà indueix a pensar en una continuació i acceleració de les pujades 
de tipus. La probabilitat descomptada pels forwards dels Fed Funds al 
juny d’aquest any se situa en el 96%. D’altra banda, en poques set-
manes, tindrem noves dades actualitzades sobre les economies OCDE 
que ens permetran de valorar més detalladament aquestes millores 
(reals i esperades). En aquest sentit, sembla comprensible observar 
els mercats d’accions, especialment els nord-americans, que marquen 
cada dia màxims històrics, sobretot mentre els nombres empresarials 
continuïn sortint favorables.

Què ens queda fora del tinter? Diversos aspectes, al meu entendre. 
Els episodis de millores tan significatives en l’àmbit econòmic solen 
coincidir amb pics temporals i/o reversions a la mitjana. En desgranar 
múltiples indicadors, s’observa que la millora més important es ma-
terialitza en els indicadors de confiança i/o les expectatives (a futur), 
i no tant sobre les dades actuals que es van materialitzant (present). 
En aquest sentit, dormirem amb un ull obert fins a tenir majors con-
firmacions.

R. Giménez

Vam començar el 2017 amb una certa tranquil·litat en els mercats 
de deute corporatiu i amb un fort repunt de tipus de les corbes 
governamentals dels països europeus. Tanmateix, l’inici del mes 
de febrer, amb ampliacions de +20 punts bàsics en l’índex de crè-
dit high yield europeu (Itraxx Crossover) i l’ampliació de les primes 
de risc, tant dels països perifèrics com dels core com França, han 
tornat a posar de manifest el nerviosisme en els mercats de deute. 
La incertesa seguirà durant el primer semestre, segons avancin els 
esdeveniments i les expectatives sobre els resultats de la primera 
i segona ronda de les eleccions a França. Fins i tot així, el crèdit 
segueix fort, i l’steepening de les corbes europees és qüestió de 
temps.

Pel que fa als Estats Units, les bones dades macroeconòmiques, 
tant d’ocupació com d’inflació i de creixement, estan liderant els 
bons resultats dels actius de crèdit i risc en general. Les bones da-
des sustenten que el passat dia 14 de febrer la presidenta de la Fed 
posés de manifest, en el seu discurs davant el senat, un to més 
hawkish en la intervenció de la Fed pel que fa a les pujades de 
tipus esperades per al 2017. Els mercats descompten actualment 
entre dues i tres pujades de tipus de 25 punts bàsics durant l’any 
(amb un biaix a tres pujades).

Quant al deute emergent, l’índex EMBI Global Spread se situa 
actualment en els 330 punts bàsics i manté el bon comportament 
del 2016.

M. Soca

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

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

Gràfic 6. Idees 2017

Gràfic 5. El mercat descompta una nova pujada de tipus USA per al juny

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa

4

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

30
/1

2/
16

01
/0

1/
17

03
/0

1/
17

05
/0

1/
17

07
/0

1/
17

09
/0

1/
17

11
/0

1/
17

13
/0

1/
17

15
/0

1/
17

17
/0

1/
17

19
/0

1/
17

21
/0

1/
17

23
/0

1/
17

25
/0

1/
17

27
/0

1/
17

29
/0

1/
17

31
/0

1/
17

02
/0

2/
17

04
/0

2/
17

06
/0

2/
17

08
/0

2/
17

10
/0

2/
17

12
/0

2/
17

14
/0

2/
17

16
/0

2/
17

18
/0

2/
17

20
/0

2/
17

22
/0

2/
17

FED FUNDS Jun17 (Interest rate hike probability %)

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TRADE IDEA 1:
Germany 30Y - 10Y

TRADE IDEA 2:  US
10Y - DE 10Y (rhs)

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Germany HICP y/y (Consumer Prices)

Eurozone HICP y/y (Consumer Prices)

MERCATS I ESTRATÈGIES, febrer 2017



renda variable

Trend is your friend

Els toros, millor veure’ls des de la barrera

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 diari, amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’S&P 500 davant els seus beneficis
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Avui, després de gairebé dos mesos de mercat, seguim bàsicament 
igual que l’any passat, amb un clar millor comportament dels EUA 
respecte a Europa, és a dir, S&P 500 amb un +4% i EuroStoxx 50 
amb un +0,4%. De moment, no perdem la paciència, que l’any 
és molt llarg i esperem que Europa acabarà fent-ho millor. Per 
ara, les dades macroeconòmiques, tant nord-americanes com 
europees, continuen essent molt positives. A més, la publicació 
dels resultats del 4T 2016 està sorprenent a l’alça. En concret, el 
76% de les companyies de l’S&P 500 baten estimacions de BPA, 
davant el 51% de les de l’Stoxx 600. Per a nosaltres la clau està en 
l’evolució dels beneficis, que com podem veure (gràfic 8) segueixen 
millorant als EUA, la qual cosa ens dona tranquil·litat pel que fa a 
la tendència positiva de la borsa, en moure’s ambdós en la mateixa 
direcció. I on ens trobem més tranquils és a Espanya (gràfic 9), on 
els beneficis han pujat molt i la borsa amb prou feines ha pujat, 
de manera que si aquesta última acaba ajustant-se als beneficis, 
podem tenir una bona pujada.

Com se sol dir en borsa: «trend is your friend».

X. Torres

El mercat de renda variable mundial mostra múscul, sobretot amb 
el suport dels índexs americans, que dia rere dia segueixen fent 
màxims històrics. Veiem com a possible objectiu de l’SP 500 els 
2.450 punts, i a partir d’aquí podríem veure com l’índex es pren un 
respir. Encara que, si tenim en compte les actuals presentacions 
de resultats de les companyies, juntament amb les bones dades 
macro i una possible desregularització del sistema financer per part 
de l’administració Trump, el mercat americà podria no tenir barreres 
per a una pujada imparable. Aquestes pujades estan ajudant, 
en part, a la recuperació dels índexs europeus, que mostren 
tanmateix molta més debilitat… Veiem una resistència clara en els 
3.450 punts de l’Eurostoxx 50; si finalment aconseguís trencar-
los, podríem veure fortes pujades en la majoria d’índexs europeus. 
Però hi ha un punt que no acaba de quadrar: la complaença 
del mercat comença a ser generalitzada i tot el mercat sembla 
estar més positiu en les perspectives de l’economia, com es pot 
comprovar en l’actual ràtio put call, situada en 0,58. Això, unit 
als nivells actuals de volatilitats americanes en mínims històrics i 
amb els nivells europeus en continu descens, ens fan desconfiar 
del mercat. Per tant, mantenim la prudència en els nivells actuals 
i quedem a l’espera de la confirmació de la tendència.

G. Apodaca

Gràfic 11. SP500 actual, amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 9. Evolució de l’MSCI Spain Mid Cap Index davant els seus beneficis
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divises

Torna l’USD?

Millora dels fonamentals del petroli

FX i commodities

Tomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Tomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities  ·  tomas.garcia@morabanc.ad

Gràfic 14. Estacionalitat del Brent

Gràfic 12. USD trade weighted

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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Com vam comentar el mes passat, no esperàvem gaire de l’USD, però 
seria ingenu no veure que la moneda europea té suficients resistències 
tècniques i cites polítiques com per no accelerar la seva tornada al fair 
value (que considerem que se situa al voltant d’1,18).

En aquest context, ens sentim còmodes en el rang 1,05/1,10 de 
l’EURUSD, venent l’EUR en la part alta (per sobre d’1,08). Tampoc no 
veiem arguments suficients per mantenir les posicions quan el bitllet 
verd s’aprecia fins als 1,045. Malgrat l’anterior, continuem esbiaixant els 
riscs a la baixa en aquest parell.

Davant la resta de parells, l’USD porta corregint des de la fi de 2017. 
Així, l’USD ponderat per socis comercials es deprecia gairebé un -2% des 
del començament de l’any. Cal destacar l’apreciació del NOK i AUD, 
en aquest sentit, encara que les matèries primeres es mantinguessin 
planes o negatives, en el cas del petroli.

Finalment, el GBP ha aconseguit corregir lleugerament en les últimes 
sessions. Davant l’EUR, es mou en nivells clau, tant des del punt de 
vista tècnic (mitjana de 200 sessions, directriu alcista, suport de c/p, 
38,2% de l’ona anterior, etc.) com des del punt de vista fonamental, 
mantenint un important gap davant el diferencial de tipus d’interès a 2 
anys. Si es tanqués, no seria sorprenent veure un EURGBP cotitzant per 
sota dels 0,78. No és el nostre escenari, però cal mantenir la vigilància.

T. García-Purriños

El petroli continua corregint en temps i, lleugerament, en preu el 
2017. Però la nostra visió comença a ser novament constructiva, 
basada principalment en l’alt grau de compliment (al voltant del 
90%) de l’acord de l’OPEC. En el nostre model, només teníem en 
compte un compliment del 60%, en línia amb la història.
A més, el mercat posa la seva mirada en el repunt dels inventaris 
als EUA, però els inventaris a escala global estan descendint. La 
caiguda d’aquests va començar en el 4T 2016, el que implicaria 
que el mercat està ja en dèficit d’oferta (i no en el 1T 2017, com 
descomptàvem).
En línia amb l’anterior, seguim pensant que el consens està 
infraestimant el creixement de la demanda i les perspectives per 
al 2017.
Finalment, considerem que l’augment en els rigs, lluny de ser 
preocupant, és una gran notícia i un senyal de confirmació del 
nostre escenari de canvi de cicle.
Podríem sumar-hi, aquest mes, el començament del període 
estacional més positiu per al cru (de mitjan febrer a estiu). Per bé 
que som una mica escèptics amb aquest tipus d’anàlisi, reconeixem 
la seva utilitat en conjunt amb els fonamentals i el tècnic.
Malgrat tot, mantenim la prudència i no modifiquem encara el 
preu objectiu (60 USD per al Brent). Vigilem el compliment de 
l’acord OPEC, així com les revisions a l’alça de la demanda i les 
divises: el factor més negatiu podria venir des del costat d’un USD 
que reprèn el seu ritme d’apreciació.

T. García-Purriños
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Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)
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Inversió en robòtica

Sovint apareix una nova temàtica d’inversió promoguda per les ges-
tores de fons. Són molt diverses i al llarg dels anys hem anat veient 
les que se centraven en l’aigua (bé escàs i indispensable), les energies 
renovables, l’agricultura, dinàmiques com l’envelliment de la població 
i moltes d’altres. La més recent és la robòtica, que ja disposa fins i tot 
d’un índex de referència i ETFs que el repliquen.

Les experiències viscudes conviden a agafar-los amb cautela, analitzar 
profundament les assumpcions que es fan i veure en quins sectors i 
companyies invertiran. Un exemple d’idea amb potencial d’inversió a 
priori eren les noves energies abans de 2007. Doncs bé, un fons que 
inverteix en aquest tema encara estaria un 50% per sota dels seus 
màxims de 2008.

Tornant a la robòtica, ja s’ha creat el primer hotel al Japó on tots els 
«treballadors» són robots. Els cotxes automàtics, que fa poc sembla-
ven de ciència-ficció, estan en fase avançada de proves i prop de ser 
una realitat. Són simplement dos exemples, però la tendència de més 
robots en les nostres vides, amb capacitat de reconeixement i au-
toaprenentatge, serà creixent i s’ampliarà a camps com la cirurgia o la 
logística, entre molts d’altres.

Encara queda molt camí per recórrer, però ja es pot invertir en les 
companyies que es beneficiaran d’aquesta revolució. Sens dubte, mol-
tes poden quedar-se en el camí. No hem d’oblidar que durant la 
història grans idees no van triomfar precisament per ser avançades al 
seu temps. No hauria de ser una part estructural de les carteres d’in-
versions i cal ser conscients que es tracta de renda variable amb els 
seus riscs inherents, però la possibilitat d’invertir en la revolució dels 
robots existeix.

J. Hernando
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Gràfic 17. Rendibilitat del fons Robotics
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Matemàtiques tramposes i el multiplicador fiscal
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Ara que la política fiscal està novament en el focus d’atenció, el 
seu alter ego, el multiplicador fiscal, també està reapareixent en 
escena. El concepte és simple a més d’elegant: un augment de la 
despesa pública (per als keynesians) o una retallada d’impostos 
(per als economistes centrats en l’oferta) pot tenir un efecte 
multiplicador en l’activitat econòmica —d’aquí el seu nom— a 
través de la circulació de diners en l’economia.

Per simple que sembli, el concepte és un dels més disputats en 
economia, delimitant el front d’una guerra ideològica. Segons 
l’afiliació de cadascú, els efectes del multiplicador poden anar 
des d’una virtuosa multiplicació de l’activitat econòmica fins a una 
inútil pèrdua de diners públics que només serveix per fer fugir la 
inversió privada i augmentar el deute públic.

El debat actual produeix una sensació de déjà vu. Durant els 
primers dies de l’administració Obama, després del col·lapse de 
Lehman, els Estats Units va promulgar la Llei de recuperació i 
reinversió (ARRA, per les seves sigles en anglès), un paquet 
d’estímul que va representar gairebé el 6% del PIB. Els republicans 
s’hi van oposar ferotgement, i després van promulgar la Llei de 
control pressupostària com a mur de contenció, el que va causar 
les dues crisis del sostre del deute que van seguir. Ara s’ha 
girat la truita. Els republicans són keynesians convertits, i Larry 
Summers, el cervell darrere d’ARRA (i un prominent neokeynesià), 
està desacreditant les polítiques econòmiques de Trump com una 
«xutada de glucosa» per als mercats financers.

Per llançar-hi una mica de llum, n’hi ha prou amb uns simples 
càlculs matemàtics. Suposant un tipus impositiu fix del 33%, 
un estímul de l’1% requeriria un multiplicador de 3,0 per assolir 
l’equilibri, substancialment més alt que la majoria de les 
estimacions empíriques (de 0,5 a 2,0). Si els impostos recaptats 
no recuperen la inversió, el dèficit fiscal augmenta, i amb això, el 
deute públic. A tall d’exemple, durant els anys de Reagan, el dèficit 
fiscal va mitjanar aproximadament el 4% del PIB i el deute/PIB es 
va duplicar del 30% al 60%. Aritmèticament parlant, una retallada 
impositiva necessita més temps per rendir, ja que redueix la base 
d’ingressos per a l’activitat existent i nova en els anys següents. 
En igualtat de condicions, perquè una retallada d’impostos del 
5% es pugui recuperar en 10 anys, la taxa de creixement necessita 
augmentar del 2% al 5%!

Si el creixement es pogués impulsar tan fàcilment, podríem haver 
descobert un «perpetuum mòbil» econòmic. En realitat, aquest 
miracle ocorre rarament. Un exemple és quan sorgeix un nou bé 
públic, amb grans retorns socials associats —n’hi ha prou amb 
pensar en les autopistes, la xarxa elèctrica o l’escola pública. 

Alternativament, des d’una perspectiva de cost d’oportunitat, 
evitar una greu recessió econòmica que perjudiqui el creixement 
futur de l’economia a causa d’«efectes d’histèresi» també pot 
requerir un estímul fiscal.

La situació actual a penes s’assembla a cap d’elles i és dubtós 
que invertir en infraestructura (per no dir la construcció 
de murs) o en un nou codi tributari pugui elevar la taxa de 
creixement potencial de l’economia nord-americana al 4% 
promès per Donald Trump. La trista veritat del multiplicador 
és que s’utilitza més aviat com una coartada intel·lectual per 
gastar avui a costa de les generacions futures. En aquest sentit, 
la idea d’emetre bons a 100 anys avançada pel nou secretari 
del Tresor proporciona algunes pistes sobre les intencions de la 
nova administració.

Keynes va afirmar que podria arribar a tenir sentit enterrar 
diners en ampolles perquè la societat es beneficiés de l’activitat 
econòmica generada per la seva excavació*. Es va oblidar 
d’esmentar, tanmateix, que per a això cal tenir un còmplice 
al banc central que compri els bons del tresor o suprimeixi les 
taxes d’interès. Aquesta va ser una pràctica comuna en els seus 
dies que, com el deute públic continuï augmentant, pot tornar 
a estar de moda.

*John Maynard Keynes, Teoria general de l’ocupació, 
l’interès i el diner, capítol 10 (La propensió marginal del 
consum i el multiplicador): «Si el Tresor omplís ampolles 
velles amb bitllets, i les enterrés a profunditats adequades 
en mines de carbó abandonades que després s’omplissin 
fins a la superfície amb escombraries de la ciutat, i deixés 
en mans de l’empresa privada, això sí, d’acord amb els 
principis provats de “laissez-faire” la tasca de desenterrar 
novament els diners (el dret a fer-ho obtingut, per 
descomptat, mitjançant la licitació dels arrendaments 
del territori que conté els diners), acabaríem amb l’atur 
i, amb les repercussions que això tindria, els ingressos 
reals de la comunitat, i també la seva riquesa de capital, 
probablement serien molt més grans del que realment 
són. De fet, seria més raonable construir cases i similars, 
però si hi hagués dificultats polítiques i pràctiques en el 
camí, l’anterior seria millor que res.»
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Equity Fixed Income

17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/02/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.834 3,0% 4,9% Treasury 2y USD 1,19% 3,8 0,2
MSCI Emerging Markets 945,6 5,7% 9,7% Treasury 5y USD 1,91% 8,7 -2,1
S&P 500 2.346 3,3% 4,6% Treasury 10y USD 2,42% 9,1 -2,8
Nikkei 225 19.235 0,5% 0,6% Bund 2y EUR -0,81% -7,9 -4,4
EuroStoxx 50 3.309 0,7% 0,6% Bund 5y EUR -0,46% 3,4 7,1
FTSE 100 7.300 1,1% 2,2% Bund 10y EUR 0,30% -1,9 9,7
DAX 11.757 1,9% 2,4% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.500 1,1% 1,6% ITRAX EUROPE 5Y 73,8 4,2 1,8
CAC 40 4.868 0,2% 0,1% ITRAX EUROPE 10Y 116,4 7,5 4,8
FTSE MIB 19.006 -1,5% -1,2% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 92,5 5,4 -1,1
PSI 20 4.641 0,9% -0,8% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 217,1 2,4 -4,6
Athex 639 -0,5% -0,6% CDX USA 5Y 63,9 -2,6 -3,6
Hang Seng 24.033,7 5,0% 9,2% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 67.742 5,3% 12,5% Spain / Germany 10y 132,0 25,7 14,4
Micex 2.128 -2,3% -4,7% France / Germany 10y 73,3 26,3 25,5
SECTORS Italy / Germany 10y 188,1 29,3 27,3
Consumer Discretionary 206,0 1,7% 4,7% Ireland / Germany 10y 53,3 15,2 19,3
Consumer Staples 214,7 2,8% 3,8% Portugal / Germany 10y 372,8 20,3 16,7
Energy 212,3 -3,9% -4,0% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 112,1 4,8% 5,8% Germany Breakeven 10Y 1,28% 3,0 2,0
Industry 223,3 3,5% 5,3% US Breakeven 10Y 2,02% 2,3 5,0
Materials 239,5 4,1% 8,3% UK Breakeven 10Y 3,18% 13,3 16,3
Health Care 204,7 4,3% 6,4% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 174,8 5,7% 8,8% BarCap US Corp HY 373,0 -16,0 -36,0
Telecommunication 68,5 -2,3% -0,9% JPM EM Sovereign spread 337,2 -15,7 -28,2
Utilities 115,7 0,3% 1,4% CS EM Corp Spread vs. BMK 258,4 -25,7 -22,3

17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,2 2,7% -1,7% BBVA 116,9 -8,7 -6,5
Inditex 31,0 -1,6% -4,3% Iberdrola 77,9 6,4 4,1
Repsol 13,6 -1,7% 1,5% Repsol 110,7 -7,1 -14,7
Santander 5,1 2,7% 4,9% Santander 108,2 -4,2 -12,6
Telefónica 9,3 2,5% 5,6% Telefónica 107,4 -3,4 -11,7
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 89,1 1,2% 0,9% BASF 37,5 -0,1 -2,8
Daimler 67,7 -3,7% -4,4% Daimler 52,5 -6,4 -3,0
E.ON 7,1 -1,3% 5,4% E.ON 72,7 0,1 -1,3
HSBC 707,5 3,7% 7,7% HSBC 65,6 -5,1 -2,9
Nestle 73,9 -2,5% 1,1% Nestle 31,0 1,4 0,7
Roche 243,1 3,2% 4,7% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 24,5 -5,3% -5,6% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -5,5
Siemens 120,6 4,4% 3,3% Siemens 34,6 -2,7 -4,6
Vodafone 198,0 -5,6% -0,9% Vodafone 81,0 -3,8 -5,7
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 135,1 13,5% 16,7% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 24,5 6,5% 10,9% Bank Of America 64,8 -9,0 -10,7
Coca-Cola 41,2 -0,7% -0,6% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 81,6 -3,6% -7,8% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 126,9 4,2% 4,3% Mc Donald's 30,4 -4,4 -5,2
Microsoft 64,5 3,3% 4,3% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 91,2 8,0% 8,4% Pfizer 38,3 -5,0 -4,3
Walt Disney 109,8 2,2% 5,3% Walt Disney 30,4 1,0 1,2

FX Commodities

17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/02/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0619 -0,7% 1,3% Gold (USD/oz) 1.239,3 2,1% 8,0%
EURCHF 1,0640 -0,8% -0,8% Copper (USD/t) 6.000,0 2,3% 8,4%
USDJPY 112,7900 -0,1% -3,6% Crude Brent (USD/bbl) 55,6 -0,7% -3,3%
GBPEUR 1,1716 1,2% -0,1% Corn (USD/bushel) 370,3 1,3% 5,2%
AUDJPY 86,4480 -1,4% 2,6% GSCI Commodity Index 403,7 0,7% 1,4%

dades de mercat
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