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editorial

No sé com, però el 2016 hem aconseguit sobreviure a tres 
terratrèmols (el pitjor inici de l’any, Brexit i Trump) i, a sobre, en 
la majoria dels mercats, tancar l’any en positiu (rendiments 2016, 
en la pàgina 4)! Tot això, ho veig com un senyal de fortalesa 
extraordinària del bull market, malgrat que entrem en el seu novè 
any, i el vuitè d’aquest cicle econòmic. Recordo haver estudiat a 
la universitat que un cicle típic dura cinc anys, i la veritat és que fa 
por sobrepassar-lo dues vegades.

Normalment, la fi del cicle és anticipada per caigudes de les 
borses i, sovint, punxa alguna bombolla, com va ser la tecnològica 
l’any 2000 o la immobiliària el 2007. Actualment, el més proper 
a una bombolla sembla ser el deute sobirà core, la gran part 
del qual, a Europa i el Japó, està a TIR negatives (et cobren per 
prestar diners!). La part positiva és que els tipus als EUA s’estan 
normalitzant (corregint amb força després de la victòria de Trump): 
com menys participants hi ha en un rally, menys perill de contagi.

Les bombolles típicament vénen acompanyades per valoracions 
excessives en altres actius, per simpatia/correlació; encara que el 
Dow Jones no tenia molt pes en tecnologia, el 2000 cotitzava al 
PER de 23 vegades (davant 17, ara). Abans de la fallida de Lehman 
Brothers, no només els preus dels habitatges americans, sinó 
també les commodities estaven fent màxims. Tanmateix, aquest 
cop no se m’ocorren més candidats, el que em sembla un bon 
argument per defensar que, malgrat ser un cicle tan llarg, no 
hauríem d’estar fora de mercats. En comptes de cercar bombolles, 
mirem on no n’hi ha.

Matèries primeres: malgrat el comportament espectacular 
d’algunes commodities l’any passat, els preus no són lluny de 
mínims històrics, i porten sis anys en tendència baixista. Per arribar 
a màxims de 2008, aquest índex hauria de pujar un 160%. No hi 
ha bombolla.

Or: es parlava molt de la seva sobrevaloració (el problema és que 
l’or, en no tenir fluxos de caixa, és invaluable) el 2011, quan estava 
a 1.800 USD/oz. Ara que el metall groc ha corregit un 40% i els 

volums dels ETF han caigut un terç, tampoc no hi veig bombolla.

El mercat de l’habitatge nord-americà: sí, els preus estan ja 
pràcticament a màxims de 2007, però actualment hi ha un milió de 
cases en construcció, quan el 2005-2006 es construïa 1,4 milions, 
o sigui, un 40% més. Els preus dels habitatges s’haurien d’ajustar 
gradualment o aturar-se aquí i no estavellar-se, per: 1) el cicle de 
pujades del tipus Fed; 2) l’augment de l’oferta.

Bancs: el sector que liderava les pujades en el cicle anterior ha 
quedat menyspreat. I no només parlo dels bancs europeus, que 
amb els seus problemes sistèmics bé es mereixen un descompte 
(la seva escala és un tema a part). En el gràfic 1, us presento 
l’evolució del relatiu S&P Banks/S&P 500 davant el creixement del 
PIB dels EUA. Dues coses hiperinteressants en la meva opinió: 1) 
malgrat el rally postTrump, els bancs americans no han fet gran 
cosa en termes relatius; 2) el cicle actual, tot i que llarg, sembla 
incomplet, per la qual cosa el creixement del PIB americà s’està 
produint SENSE l’outperformance del sector financer. Són els 
bancs la peça que falta?

M’agradaria donar la benvinguda a Juan Hernando, el nostre 
selector i fanàtic de fons amb 12 anys d’experiència, que a partir 
d’aquesta edició s’uneix a l’equip de Mercats i Estratègies per 
comentar temes rellevants del món dels fons. I finalment, de part 
del nostre equip, us desitgem bones inversions el 2017.

Gràfic 1. Els bancs americans encara no han participat en el cicle actual

On no hi ha bombolla
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Malgrat ser un cicle econòmic tan llarg, no 
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Riscs 2017

estratègiaAleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia  ·  aleksandra.tomala@morabanc.ad

A partir d’ara, presentarem els riscs segons la nostra percepció 

del seu possible impacte sobre els mercats en cas que es 

materialitzin. El risc més gran per al 2017 és, en la nostra opinió, 

qualsevol debilitat de l’economia americana, actualment el 

principal motor de la millora del sentiment global. També ens 

preocupen els dubtes que puguin sorgir sobre l’economia xinesa 

(fuga de capital estranger, reorientació de l’estímul fiscal). Una 

política monetària massa restrictiva davant la recuperació encara 

fràgil també podria fer pànic als mercats. La multitud d’eleccions 

(França, Holanda, Alemanya, possiblement Itàlia) i la qüestió 

no resolta de la banca italiana suposen el risc més important 

provinent de l’Antic Continent. Un augment molt probable de les 

tensions geopolítiques també podria baixar l’apetit pel risc. La 

inflació excessiva provocaria volatilitat, sobretot en renda fixa. Els 

emergents es poden veure pressionats per una possible pujada 

de tipus, dòlar o caiguda de commodities. Aquest any també 

podríem veure senyals de l’impacte negatiu del Brexit (més sobre 

UK que sobre la UE, en la nostra opinió). Finalment, mirarem 

molt de prop si el canvi de rumb de la política nord-americana 

pot provocar una contracció del comerç internacional.

US economy softens

Lower visibility on China growth

Hawkish monetary policy (Fed hikes/ECB tapers)

Eurozone political/break-up/banking risk

Geopolitical tensions

Inflationary pressures on the rise

Emerging markets under pressure

Brexit negative impact materializes

International trade contracts

Gràfic 2. Riscs per al 2017
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Estratègia 2017: potencial d’acceleració

Entorn macro. Després d’un any turbulent i ple de pessimisme, hem 
arribat, gràcies a una millora de les dades macro en l’últim trimestre, 
a un punt en què ningú ja no posa en dubte la recuperació de 
l’economia mundial. També s’ha deixat de parlar de la deflació. Els 
riscs ara semblen estar esbiaixats a l’alça: acceleració del creixement, 
excés de la inflació. Només cal dir que l’índex global de sorpreses 
macro es troba a màxims de sis anys.

El 2016, el gran dubte va ser la forma de l’economia americana; doncs 
ara sembla que ja no ho és. Ara el risc torna a ser la sostenibilitat 
del creixement xinès i també la capacitat d’altres mercats emergents 
per recuperar. Europa i el Japó han complert en els últims dos anys, 
amb unes perspectives macro que milloren, amb la qual cosa no 
haurien de ser en el focus. El risc polític a Europa és un altre tema.

Per al 2017, el consens preveu un 3,2% de creixement del PIB 
mundial, un 6,4% a la Xina, un 2,3% als EUA, un 1,6% a la UE i un 
1,0% al Japó. Es preveia pràcticament el mateix fa un any, però (ara) 
la diferència són les dades macro a nivells molt més prometedors i 
una nova perspectiva de l’estímul fiscal als EUA.

Mantenim la nostra visió positiva de cara al 2017; l’economia global 
s’està recuperant i, ara que al potencial d’acceleració dels EUA 
s’uneix la sortida de la recessió del Brasil i de Rússia, veiem probable 
que el creixement superi el consens, possiblement acompanyat de 
més inflació.

La Fed va pujar els tipus al desembre, per segon cop aquest cicle. 
Encara que els membres indiquen tres pujades (de 25 pb) per al 
2017, creiem que acabaran pujant dues vegades: 1) pel biaix dovish 
que tenen; 2) per l’apreciació del dòlar, i 3) per un increment del 
deute públic.

El nostre view constructiu ve condicionat per la capacitat del govern 
xinès de redireccionar d’una manera ordenada l’estímul fiscal del 
sector immobiliari (ja força escalfat) cap a la infraestructura.

Renda variable. Històricament, la renda variable ho fa bé quan 
recupera l’economia i puja la inflació, que és el que creiem que 
passa ara. S’espera un 10% de creixement dels BPA, tant a Europa 
com als EUA, una cosa que veiem factible, atès el rebot del petroli 
i la millora de les perspectives macro. Tenim una preferència clara 
per Europa respecte als EUA, i apostem per la rotació des del cicle 
madur americà cap al jove europeu. No estan clares les perspectives 
dels mercats emergents; mantenim el nostre posicionament 
neutral. Infraponderem el Japó; no veiem més potencial de caiguda 
del ien, que sol ser el catalitzador de la borsa japonesa. Veiem 
que molts inversors encara no han entrat en el trumpflation trade, 
amb la qual cosa ens posicionem per a això: comprem cicle, value i 
capex (els sectors més exposats són bancs i indústria). Evitem bond 
proxies i qualitat (utilities, consum estable). Nivells objectiu: S&P a 
2.400, Eurostoxx 50 a 3.800, IBEX a 10.800.

Renda fixa. Seguim negatius en deute sobirà core, que hauria 
de corregir amb la recuperació macroeconòmica i l’augment de la 
pressió inflacionista. Veiem els rangs per al bund en 0,5-1,0%, i per 
a l’UST, en 2,25-3,0%. Encara veiem potencial en el crèdit i en el 
deute perifèric (Espanya, Itàlia). Atesa la nostra visió mixta en els 
emergents, seríem més cauts: deute emergent neutral. On tenim 
més convicció per a aquest any és en la protecció contra la inflació: 
pugem els ILB a +OW.

EURUSD. Mantenim el rang per a l’EURUSD a 1,05-1,10 i el 
posicionament neutral; creiem que el mercat ja està descomptant 
les divergències de la política monetària i que la millora en els 
fonamentals de la zona euro impedeix més depreciació de l’euro.

Commodities. Seguim compradors de petroli, i establim com a 
nivell objectiu 60 USD/bbl (Brent); ateses les retallades de la 
producció dels països OPEC i no OPEC i també la millora de les 
perspectives macro, aquest any hauria de marcar per fi l’equilibri 
entre l’oferta i la demanda. Ens posem també més constructius 
en l’or; el nostre view de més inflació i menys pujades de tipus 
als EUA resulta en tipus reals per sota de l’esperat i, per tant, més 
atractiu del metall daurat. Pugem la nostra visió a neutral, amb el 
nivell objectiu a 1.250 USD/oz.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals 2016 (30/12/2015-30/12/2016)*

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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macroeconomia

2017: Preparats… llestos… ja!

Outlook 2017: mercats de deute

renda fixa

Notícies Esdeveniments

Indicadors de sorpresa econòmica 
global a màxims de 6 anys

27/GENER/17. Primera estimació PIB 
4Q16 dels EUA

Theresa May aporta claredat sobre un 
Brexit net i ràpid amb la UE

31/GENER/17. Decisió de tipus al Japó

Líders mundials reunits en el Fòrum 
Econòmic Mundial de Davos

1/FEBRER/17. Decisió de tipus als EUA

Correlacions entre actius financers a 
mínims de l’última dècada

19/FEBRER/17. Eleccions generals a 
l’Equador (president i vicepresident)

Començament d’any esperançador, per fi! Tant el petroli com els tipus 
d’interès han donat senyals significatius durant l’any passat d’haver 
pogut fer vall o, almenys, una vall important. Les expectatives de 
creixement mundial s’han vist revisades a l’alça (una novetat!), i els 
indicadors de recessió tant als EUA com a la resta del món baixen 
considerablement. En haver transcorregut més de dos mesos des de 
les eleccions als EUA, el comportament postelectoral dels mercats ha 
dibuixat l’esdeveniment com un potencial game changer a futur: fort 
càstig sobre els actius de deute core, expectatives d’inflació novament 
rebotant, múltiples indicadors de creixement accelerant-se a escala 
mundial i, després de vuit anys seguits de correlacions molt elevades 
en els mercats financers, finalment caigudes significatives (plausible 
indicador de «normalització» dels mercats).

Una vegada ressaltades les principals pinzellades positives, vegem 
què queda fora del tinter. En general, ens trobem encara en un entorn 
de baixes volatilitats (històricament parlant) que plausiblement no 
serà sostenible ad infinitum; els nivells d’inflació i creixement encara 
es troben en un nivell baix i, per tant, les economies encara estan 
mancades d’un «matalàs» davant sorpreses negatives per elevats ni-
vells d’endeutament, piràmides demogràfiques que disten de ser les 
òptimes i un calendari geopolític també carregat. En aquest sentit, no 
descartem del tot la cautela.

R. Giménez

Sortim d’un 2016 en què les sorpreses a una banda i l’altra de 
l’Atlàntic van estar a l’ordre del dia. El Brexit, les eleccions ameri-
canes i el referèndum a Itàlia van liderar la incertesa més que no 
pas les dades macroeconòmiques. Per a aquest 2017 no esperem 
menys pel que fa a incertesa. A Europa, les eleccions a Alemanya, 
França i Holanda, així com el possible començament del tapering 
o l’allargament del QE, seran factors determinants per als mer-
cats, tant de deute governamental com de crèdit. El deute perifèric 
continua tenint marge per a l’estrenyiment a Espanya i a Itàlia.

Pel que fa als Estats Units, haurem d’estar pendents de la posada 
en marxa del pla econòmic i dels estímuls fiscals del govern de 
Donald Trump i dels possibles moviments de la Fed no descomp-
tats pels mercats. Avui dia, les bones dades macroeconòmiques, 
amb els indicadors de creixement, ocupació, salaris i inflació sor-
prenent positivament, estan donant suport, juntament amb el fort 
momentum, als mercats de crèdit investment grade i high yield. 
Sí veiem un biaix més hawkish en les primeres reunions de la Fed; 
l’steepening de la corba americana pot seguir incrementant-se.

Quant al deute emergent, encara que la fortalesa del dòlar i 
l’evolució a l’alça de la corba de tipus americana poden ser un 
factor per debilitar el moviment del deute emergent, les dades 
macroeconòmiques sorprenent a l’alça poden seguir determinant 
el seu bon comportament

.

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. Índexs de sorpresa econòmica on fire

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa
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renda variable

Començant l’any...

Escalfant motors

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

Gràfic 8. Evolució de l’SP500 Index davant els seus beneficis
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Com cada any per aquestes dates, intentem fer una previsió per a 
tot l’exercici. I aquest any no serà diferent, malgrat la dificultat que 
pot suposar preveure alguna cosa i, sobretot, què farà la borsa! 
Segons els analistes, l’increment mitjà de beneficis esperat per a 
aquest any, tant en borsa americana com europea, està al voltant 
d’un +10%. Ja sabem que és el principi de l’any i l’optimisme està 
a flor de pell… així que segurament se suavitzarà a la baixa, com 
sempre. Però, malgrat això, si la tendència és cap a una millora, ja 
és suficient perquè tinguem un bon any de mercats. Si, a tot això, 
hi afegim la possible millora de resultats en la banca americana 
derivada de la reducció en la seva taxa impositiva, que va anunciar 
Trump, tindria un efecte molt positiu en els beneficis i, al seu torn, 
en el sentiment del mercat.

D’altra banda, seguim pensant que hi ha molt valor a Europa, que 
esperem que es materialitzi aquest any. I en especial, a Espanya 
i Portugal.

X. Torres

Bon dia, lectors. Un altre any més, ens trobem a la graella de 
sortida i tot està disposat perquè comenci una nova carrera en el 
gran premi de la renda variable. Aquest any s’entreveuen moltes 
corbes, però després del que hem viscut la temporada passada, 
qui ha dit por? Caldrà vigilar el nou pilot novaiorquès anomenat 
Donald Trump, a qui es tem per la seva gosadia i inexperiència. 
També haurem de tenir en compte la nova escuderia anglesa, 
que pot generar inestabilitat a la pista, així com la matèria primera 
que fa rugir aquests motors, és a dir, el petroli. El que s’ha dit, els 
mercats són una carrera constant en què cal estar concentrat al 
cent per cent, així que analitzem com es troben actualment els 
diferents índexs europeus i americans. En l’Eurostoxx 50 veiem 
una clara resistència de llarg termini iniciada l’any 2000, i que es 
troba prop dels 3.450 punts; en cas de produir-se una correcció 
en aquests nivells, veiem bons punts d’entrada en els 3.100. Pel 
que fa a l’IBEX, veiem també una resistència en els 9.600 punts, 
encara que aprofitaríem si es produïssin correccions que portin 
l’índex als 8.900 punts per incrementar la nostra exposició en 
renda variable. Pel que fa al mercat americà, hi continuem veient 
possibles nous màxims per a aquest any que podrien estar prop 
dels 2.400 punts de l’SP 500. Agafin-se al volant, que comença 
la carrera!

G. Apodaca

Gràfic 11. Futur IBEX diari

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

Una altra vegada el Brexit

Canvi de visió sobre l’or

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. Or i tipus d’interès reals 10 anys (invers)

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)

Gràfic 12. GBPUSD

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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Advertíem al desembre de la sobrecompra que mostrava l’EURUSD i 
plantejàvem «deixar-lo respirar». La notable recuperació de l’EUR des 
de llavors ens permet mantenir aquesta opinió, almenys fins a 1,075. 
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). Però no veiem 
tampoc arguments suficients per a una acceleració de l’USD, amb 
la composició del FOMC més dovish dels últims tres anys. En resum, 
mantenim el rang 1,05-1,10, esbiaixant, això sí, els riscs a la baixa.

Però els encreuaments més populars el 2017 són, sens dubte, els 
relacionats amb el GBP. La divisa britànica es veu pressionada, en un 
context d’incertesa econòmica, però, sobretot, política. Pensem que el 
fons continua essent depreciatori per a l’esterlina, i els riscs són, sens 
dubte, a la baixa. Però es poden generar moments de sobrevenda i 
violentes reaccions a l’alça, per la qual cosa la prudència en el timing 
serà vital a l’hora d’operar qualsevol parell relacionat.

Finalment, cal mencionar la depreciació del renminbi xinès davant 
l’USD. La caiguda de les reserves de divises de l’autoritat monetària 
xinesa són prova dels esforços per pal·liar aquesta depreciació, però 
no és possible quadrar el triangle (no es pot tenir a la vegada control 
sobre els capitals, sobre la política monetària i sobre el tipus de canvi).

T. García-Purriños

L’any ha començat sense massa novetats, amb un Bloomberg 
Commodity Index pla, amb diferències destacables entre les 
diferents matèries primeres que el componen.
Per exemple, les relacionades amb energia estan mostrant un 
mal comportament, liderades pel gas natural. El cru també va 
començar l’any corregint lleugerament. Amb tot, no canviem 
la nostra visió, i mantenim un preu objectiu de 60 USD per al 
Brent. El mercat estarà pendent de les conclusions del Comitè de 
Compliment de l’OPEC (21-22 de gener) després de l’acord assolit 
el desembre passat.
Pel que fa als metalls preciosos, han començat amb força l’any. 
En aquest context, hem decidit augmentar el preu objectiu de l’or 
fins als 1.250 USD/oz, en línia amb el nostre escenari sobre els 
tipus d’interès reals, i ens posem, per tant, neutrals. Creiem que la 
materialització de la inflació es produirà a un ritme superior al de 
l’increment dels tipus d’interès, el que pesarà positivament sobre 
el metall daurat.
Respecte als metalls industrials, l’anunci del govern indonesi que 
relaxa les restriccions a l’exportació de níquel i bauxita va pesar 
negativament, provocant una presa de beneficis en general sobre 
la resta de metalls. Amb tot, l’any va començar amb força, en línia 
amb els indicadors econòmics, que mostren certa recuperació.
Finalment, també s’han vist repunts del començament d’any ençà 
en les matèries primeres relacionades amb l’agricultura.

T. García-Purriños
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No sense el meu gestor?

Comencem l’any amb una notícia luctuosa en el món dels fons: la 
mort de Stephen Thornber, gestor de Threadneedle Global Income, 
amb prop de 2.000 milions d’euros sota gestió. A part de l’impacte 
que causa una defunció sobtada, la pregunta que sorgeix als inver-
sors del fons és què cal fer. El venc davant el canvi de gestor? Conti-
nuo confiant en les fortaleses de l’equip?

Per sort, no és habitual que mori el gestor del fons en què hem inver-
tit, però sí es produeix amb certa freqüència un canvi per altres motius. 
Quan passa, és important tenir clar quin estil de gestió hi havia en el 
fons i el grau d’importància en el procés que tenia el gestor.

N’hi ha que són molt personalistes i signifiquen un percentatge elevat 
de l’èxit o el fracàs del fons. En aquests casos, i si no tenim referències 
positives del substitut, és preferible reemborsar i cercar una altra opció. 
Normalment, és qüestió de temps que el gestor en qui confiem reapa-
regui en una altra gestora o creï el seu propi projecte. Seria semblant 
al restaurant amb estrelles Michelin el xef del qual deixa la cuina.

Tanmateix, hi ha processos d’inversió que donen menys discreciona-
litat al gestor principal i que donen més importància a l’equip d’ana-
listes o amb estils més sistemàtics. És una forma d’eliminar el risc de 
«gestor estrella» i una sortida del manager no és tan significativa.

Hem tingut exemples de tot tipus, fins i tot el de fons que sense l’es-
trella han demostrat que hi havia un gran equip al darrere i han fun-
cionat fins i tot millor. No hi ha una norma preestablerta sobre què cal 
fer, el més important és conèixer bé els fons en què invertim i, a partir 
d’aquí, prendre les decisions.

J. Hernando
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Gràfic 16. Impacte en actius sota gestió després de la sortida del gestor estrella

Gràfic 17. Impacte en actius sota gestió després de la sortida del gestor estrella
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Durant els últims nou anys, els inversors borsaris s’han tornat 
addictes a les rendibilitats positives. Els primers dies flirtejant amb 
l’addicció van ser fàcils, amb els beneficis empresarials pujant i els 
bancs centrals subvencionant la xutada. El 2015 la tendència es 
va començar a revertir, i des de llavors els inversors s’han aferrat a 
una successió de narratives per continuar negant l’addicció. Igual 
que un ionqui, la dosi —el risc, en aquest cas— ha d’augmentar 
per obtenir el mateix nivell de satisfacció. I després d’experimentar 
la síndrome d’abstinència en deixar-ho de cop —ja sigui la Xina, 
Brexit, Trump o el referèndum italià—, han tornat a agafar l’hàbit 
amb més fruïció.

Hi ha bones raons per ser optimista sobre les accions en el llarg 
termini. Al cap i a la fi, les empreses cotitzades són la millor creació 
de la humanitat per generar valor econòmic a gran escala, a causa 
principalment del fet que, en agut contrast amb les institucions 
públiques, les empreses estan subjectes a les brutals lleis de 
l’evolució natural.

Igual que els organismes vius necessiten capturar suficient energia 
per alimentar-se i reproduir-se ells mateixos, les empreses han 
de generar un retorn positiu sobre el capital per sobreviure sota 
la forta competència del mercat. La constant pressió evolutiva 
fa que només organismes i empreses d’èxit prevalguin, d’aquí la 
importància de la diversificació.

Seguint amb l’analogia, estar permanent baixista sobre la renda 
variable és com esperar la completa extinció de la vida, una 
proposició perdedora en el llarg termini, atès que la iniciativa 
empresarial, igual que la vida, sempre troba un camí de tornada. 
Tanmateix, apostar per l’evolució natural no és el mateix que estar 
alcista en cada període evolutiu. L’evolució és un procés no lineal 
marcat per esdeveniments d’extinció massiva.

Com més petit sigui el grau de biodiversitat (l’equivalent biològic 
de la complaença inversora) en aquell moment, més temps es 
necessita perquè la vida a la Terra floreixi novament. De la mateixa 
manera, els mercats poden necessitar molts anys per recuperar-
se d’un crash de la borsa, una cosa que molts inversors mai no 
han experimentat, o semblen haver oblidat. Els qui van invertir en 
l’S&P 500 per les engires de l’any 2000, van haver d’esperar vuit 
anys per veure l’índex recuperar el seu valor inicial, encara que 
només per un parell de mesos, ja que la crisi financera va colpejar, 
i van ser necessaris sis anys més per tornar a empatar.

Si —escales temporals a part— tractar de preveure crisis borsàries 
pot resultar tan difícil com anticipar girs evolutius, un pot almenys 
tractar d’apostar per aquelles espècies i empreses que estiguin 
millor equipades per sobreviure a un xoc. Per tal d’identificar-les, 
ajuda entendre que hi ha límits a l’evolució natural, així com a la 
rendibilitat corporativa. Igual que la gravetat constreny els animals 
a seguir la llei del quadrat-cub, que requereix que ossos i músculs 
siguin proporcionalment més grans que els d’animals més petits, 
les taxes d’interès i els beneficis pesen sobre les cotitzacions 
borsàries. Si els animals, o els preus de les accions, creixen més 
enllà dels seus fonaments, tard o d’hora s’esfondren sota el 
seu propi pes. Si esteu entre els qui pensen que les valoracions 
borsàries s’han engrandit en excés, igual que els dinosaures, 
hauríeu de considerar invertir en accions defensives que, igual que 
els escarabats o les meduses, puguin sobreviure molts períodes 
evolutius diferents

connexió Mora Wealth

Lliçons inversores de l’evolució natural

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Director de Inversiones

fernando.defrutos@morawealth.com
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Equity Fixed Income

20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/01/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.783 0,8% 1,4% Treasury 2y USD 1,22% 0,7 3,5
MSCI Emerging Markets 894,5 5,1% 3,7% Treasury 5y USD 1,97% -6,4 4,8
S&P 500 2.269 0,2% 1,6% Treasury 10y USD 2,49% -6,6 4,8
Nikkei 225 19.138 -1,8% 0,1% Bund 2y EUR -0,68% 10,9 9,1
EuroStoxx 50 3.305 0,8% 0,4% Bund 5y EUR -0,42% 7,0 11,0
FTSE 100 7.215 2,4% 1,0% Bund 10y EUR 0,41% 14,3 20,5
DAX 11.628 1,4% 1,3% CDS Spread bp bp
Ibex 35 9.409 0,0% 0,6% ITRAX EUROPE 5Y 68,6 -1,9 -3,4
CAC 40 4.860 0,2% 0,0% ITRAX EUROPE 10Y 108,7 -0,9 -2,9
FTSE MIB 19.527 1,5% 1,5% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 85,2 -8,5 -8,3
PSI 20 4.604 -1,2% -1,6% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 209,4 -11,4 -12,2
Athex 640 1,9% -0,5% CDX USA 5Y 65,8 -1,6 -1,7
Hang Seng 22.885,9 5,3% 4,0% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 64.375 11,8% 6,9% Spain / Germany 10y 108,8 1,9 -8,8
Micex 2.163 -2,8% -3,1% France / Germany 10y 48,7 3,8 0,9
SECTORS Italy / Germany 10y 160,4 3,2 -0,4
Consumer Discretionary 202,2 1,0% 2,5% Ireland / Germany 10y 38,4 3,5 4,5
Consumer Staples 209,5 1,0% 0,8% Portugal / Germany 10y 346,6 -1,1 -9,3
Energy 218,8 -1,5% -1,4% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 107,2 -0,4% 0,6% Germany Breakeven 10Y 1,27% 8,0 2,0
Industry 216,3 1,3% 2,0% US Breakeven 10Y 2,05% 12,0 8,3
Materials 230,7 4,4% 3,8% UK Breakeven 10Y 3,04% 3,6 2,5
Health Care 196,8 1,5% 1,3% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 165,9 1,3% 2,9% BarCap US Corp HY 386,0 -21,0 -23,0
Telecommunication 70,6 1,1% 0,8% JPM EM Sovereign spread 352,1 -16,3 -13,3
Utilities 116,3 0,4% 0,1% CS EM Corp Spread vs. BMK 280,5 -0,9 -0,2

20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 6,1 -6,3% -4,3% BBVA 120,0 -6,1 -3,4
Inditex 31,2 -3,4% -3,7% Iberdrola 71,4 -2,8 -2,3
Repsol 14,3 2,2% 6,3% Repsol 113,7 -12,3 -11,7
Santander 5,1 0,5% 2,0% Santander 109,8 -14,5 -11,0
Telefónica 9,1 4,0% 3,4% Telefónica 110,8 -10,5 -8,3
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
BASF 89,7 1,5% 1,6% BASF 37,6 -2,4 -2,7
Daimler 70,7 0,1% -0,2% Daimler 59,8 3,5 4,3
E.ON 7,4 12,7% 10,1% E.ON 72,5 -0,9 -1,5
HSBC 677,9 1,8% 3,2% HSBC 68,8 -1,0 0,3
Nestle 73,3 2,1% 0,3% Nestle 29,5 -0,7 -0,8
Roche 235,6 0,9% 0,5% Roche 33,0 -0,5 2,0
Royal Dutch Shell 25,9 -1,6% -0,5% Royal Dutch Shell n.a. n.a. -6,2
Siemens 117,0 1,3% 0,2% Siemens 37,2 -1,9 -1,9
Vodafone 206,5 3,6% 3,3% Vodafone 85,1 -1,7 -1,6
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 119,9 3,4% 3,6% General Electric 38,5 1,3 0,4
Bank Of America 22,4 -1,3% 1,2% Bank Of America 72,8 -3,1 -2,3
Coca-Cola 41,4 -1,0% -0,3% Coca-Cola 27,6 2,1 2,1
Exxon Mobil 85,5 -4,9% -4,0% Chevron 85,0 -15,0 16,7
Mc Donald's 122,7 -0,3% 0,8% Mc Donald's 35,6 1,0 -0,1
Microsoft 62,7 0,0% 0,3% Microsoft 34,4 0,1 2,2
Procter & Gamble 86,7 0,4% 3,1% Pfizer 41,7 -0,7 -0,9
Walt Disney 107,8 4,0% 3,5% Walt Disney 29,1 -0,2 -0,1

FX Commodities

20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 20/01/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0658 2,5% 1,6% Gold (USD/oz) 1.201,7 6,1% 4,7%
EURCHF 1,0736 0,4% 0,1% Copper (USD/t) 5.739,5 4,4% 3,7%
USDJPY 115,1600 -2,2% -1,5% Crude Brent (USD/bbl) 55,4 -1,1% -2,5%
GBPEUR 1,1548 -2,8% -1,6% Corn (USD/bushel) 367,5 4,9% 4,4%
AUDJPY 86,7790 -1,5% 3,0% GSCI Commodity Index 395,0 0,7% -0,8%

dades de mercat
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