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editorial

Una de les notícies interessantíssimes que el 2016 van passar 
desapercebudes va ser el nomenament de Wonder Woman (la 
Dona Meravella) com a ambaixadora honorària de l’ONU per 
a l’apoderament de les dones i les nenes. Wonder Woman és 
una superheroïna del còmic nord-americà, una versió femenina 
de Superman. Segons l’ONU, la imatge de la Dona Meravella 
era perfecta per lluitar per la igualtat de gènere i arribar a les 
audiències joves. A mi la idea em va semblar innovadora i, a sobre, 
es tractava d’un personatge fictici (!); imagineu la meva sorpresa 
quan, dos mesos després, la superheroïna va ser acomiadada del 
seu càrrec davant una pluja de crítiques (aparentment, no tots van 
veure la princesa guerrera com un exemple d’igualtat).

De moment, la Wonder Woman per als mercats sembla ser la 
presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen (no tan guerrera, 
però sí molt poderosa). Constructiva pel que fa a l’economia, però 
tampoc massa hawkish: la mida justa perquè el sentiment continuï 
florint i les borses, pujant. Encara que fa un mes ningú no esperava 
una pujada de tipus al març, al final aquesta ha estat ben rebuda 
—com a senyal que la Fed vigila molt de prop l’economia robusta 
nord-americana. En la seva campanya electoral, Donald Trump 
no era exactament partidari de la cap de la Fed, però ara no 
sembla que tingui motius per reemplaçar-la.

A Europa l’heroi inqüestionable dels últims anys ha estat, gràcies 
a la iniciació del programa de compres (QE), el cap del BCE, Mario 
Draghi, conegut també com Super Mario (el lampista protagonista 
d’un videojoc). Tanmateix, últimament la seva fama sembla estar 
en declivi, atès que el QE no ha complert amb les expectatives 
dels inversors; aquest mes hauríem de celebrar el segon aniversari 
de la seva introducció, però veient que l’EuroStoxx està un 6%, 
i els bancs, un 15% més avall (gràfic 1), no hi ha res a celebrar. 
Necessitem un nou protagonista o que s’acabi el QE?

Pel que fa als brivalls (personatge malvat en el món del còmic; 
aquí, el que fa tremolar els mercats), dominen els polítics, sobretot 
els europeus. Nigel Farage, l’exlíder del partit britànic euroescèptic 
UKIP i el principal partidari del Brexit, va fer un discurs de molt 
brivall (i acompanyat per les borses caient en picat) al Parlament 
Europeu l’endemà del referèndum: «Quan vaig arribar, es reien 
de mi. Oi que ara ja no se’n riuen?». Un altre exemple és Silvio 
Berlusconi, el sorprenentment bon resultat del qual en les 
eleccions de 2013 va fer corregir la borsa italiana un 8%. I ara, la 
brivalla és Marine Le Pen, que si el 7 de maig guanya les eleccions 
a França, l’endemà no ens ajudarà ni Wonder Woman, ni el Capità 
Amèrica. De moment, de por, n’hi ha poca, ja que els sondejos 
mostren una derrota clara de Le Pen en la segona ronda, tant 
contra Emmanuel Macron com contra François Fillon (fins i tot si 
el marge d’error fos el doble que en el cas del Brexit). Això sí, molt 
possiblement el capital que, de moment, evita a l’Antic Continent 
començarà a entrar-hi, una vegada passin els comicis francesos. 
Del començament d’any ençà, la renda variable nord-americana 
ha registrat 12 vegades més flux d’entrada, i la japonesa, 4 vegades 
més que l’europea. Aparentment no interessa comprar brivalls 
quan en altres llocs només hi ha superherois.

Gràfic 1. L’EuroStoxx 50 i els bancs han caigut des que es va iniciar el QE

Superherois i brivalls
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Estratègia: Recuperació unànime

Entorn macro. Les dades macro americanes continuen sorprenent 
a l’alça; el millor exemple n’han estat les últimes lectures dels ISM 
(manufacturer a 57,7, no manufacturer a 57,6) i les dades del mercat 
laboral (creació de llocs de treball a 235.000 llocs, atur a 4,7%). A 
Europa, la inflació del consumidor a un 2% ha superat ja l’objectiu 
de Mario Draghi (el repetit mil vegades «below, but close to 2 
percent») i els PMI estan assolint els nivells de 2012. L’índex global 
de sorpreses macro (Citi Economic Surprise Index) es manté ferm en 
màxims multianuals, el que confirma la recuperació força unànime.

Renda variable. La temporada de resultats del 4T ha estat molt 
prometedora, amb un 5% de creixement interanual en BPA als EUA 
i un 12% (!) a Europa. Destaquem les bones publicacions del sector 
TI americà i de telecomunicacions europeu. Continuem apostant 
per Europa; encara no hi observem entrades de capital, però sí 
més interès per part dels inversors estrangers, el que ens fa pensar 
que, una vegada passin els comicis francesos, aquestes entrades 
es poden materialitzar. Cal destacar la fortalesa de les borses 
emergents, malgrat les matèries primeres ja no tan fortes i la Fed 
cada vegada més hawkish.

Renda fixa. Durades curtes, bons lligats a la inflació, crèdit, 
perifèria i, últimament, també financers: és el nostre posicionament 
en renda fixa, clarament procíclic. El bund a 0,47% ens sembla un 
nivell incoherent amb la millora macro a Europa i la creixent pressió 
inflacionista. Durant l’any, la tònica cada vegada més hawkish des 
del BCE hauria de pressionar el deute core.

EURUSD. Mantenim el rang per a l’EURUSD a 1,05-1,10; en el nivell 
actual d’1,06, ens inclinem a cobrir l’exposició al dòlar.

Commodities. Encara que creiem que l’última debilitat del petroli 
és un efecte estacional de manteniment de les refineries (inventaris 
elevats) i no hi veiem deteriorament de fonamentals, tàcticament 
establim un nivell de stop loss a 50,0 USD (Brent). Seguim neutrals 
en l’or, en veure els tipus reals en nivells adequats.

estratègia

Gràfic 3. Retorns totals febrer 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

Anàlisi de riscs

Els membres del FOMC han expressat recentment la intenció 
d’incrementar els tipus «relativament aviat». Això, efectivament, 
suposa una política monetària verbal, atès que la probabilitat 
implícita d’una pujada al març ha augmentat d’un 30% a un 
100% en tan sols dues setmanes. Com a resultat, la majoria 
d’inversors espera ja tres pujades per a aquest any, i fins i tot es 
comença a parlar-ne de quatre. A l’altra banda de l’Atlàntic, el 
BCE suposadament ha debatut la possibilitat de pujar els tipus 
abans que acabi amb el QE. Encara que veiem bé la normalització 
de la política monetària, cal comptar amb el risc cada vegada més 
alt d’una reacció negativa dels mercats.

Gràfic 2. Principals riscs
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macroeconomia

Un altre any d’incerteses?

Outlook 2017: mercats de deute

renda fixa

Notícies Esdeveniments

Les últimes enquestes situen els 
euroescèptics escocesos en màxims 
històrics, amb dos terços

30/MARÇ/17. Tercera estimació del PIB 
4Q16 dels EUA

El parlament britànic dona llum verda 
al govern per iniciar el Brexit

3/ABRIL/17. Índexs manufacturers de 
març als EUA i Europa

Múltiples membres de la Fed 
assenyalen la probabilitat de pujada de 
tipus al març

5-7/ABRIL/17. Reunió del Fòrum 
Econòmic Mundial: Amèrica Llatina

El BCE ressalta la reducció de suport 
per a finals d’any, si continua la millora 
econòmica

6/ABRIL/17. Actes de la política 
monetària del BCE

Superats els primers mesos de l’any, i a punt de deixar enrere l’hi-
vern, el calendari geopolític torna a ressorgir amb intensitat aquesta 
primavera. Mentre es redacta aquesta nota, arrenquen les eleccions 
a Holanda, en què el candidat euroescèptic, Geert Wilders, canalit-
za l’atenció dels mitjans. Sense oblidar la proximitat de les eleccions 
franceses i la rellevància que està adquirint la candidata Marine Le 
Pen. Macroeconòmicament, poques novetats. Els indicadors de sor-
presa econòmica segueixen molt forts globalment. Mentrestant, les 
reunions dels principals bancs centrals comencen a dibuixar una res-
tricció monetària a futur, si continua el camí actual de millora econò-
mica. La probabilitat descomptada pels forwards dels Fed Funds el 
març d’aquest any se situa en el 96%, és a dir, a poques hores de 
finalitzar la reunió de la Fed, el mercat de bons està donant llum 
verda a Yellen per pujar els tipus. És més, el mercat ja està començant 
a descomptar una plausible segona pujada de tipus al juny, amb una 
probabilitat de més del 50%.

D’altra banda (gràfic adjunt), la incertesa econòmica ha anat molt de 
la mà de la volatilitat en els mercats d’equity històricament. Aquesta 
relació es va trencar el 2016. És duradora? Encara s’ha de veure! Tan-
mateix, no ha de ser inconsistent: ens trobem en un entorn favorable 
econòmicament, amb bons resultats empresarials fins avui.

R. Giménez

En el primer trimestre de 2017, hem vist forts moviments en els 
diferents trams de les corbes europees. D’una banda, la incertesa 
pels canvis en els sondejos sobre les eleccions a França estan li-
derant els forts moviments del mercat de deute governamental a 
Europa. El tipus a dos anys alemany va fer mínim històric el passat 
24 de febrer, tancant el dia en un -0,946%, mentre la prima de risc 
a França repuntava fins a gairebé els 80 pb; la italiana, fins als 
200 pb, i l’espanyola, molt a prop dels 150 pb. D’altra banda, les 
bones dades econòmiques i el discurs de Mario Draghi del passat 
9 de març han liderat una altra vegada el fort steepening de la 
corba alemanya, i el tipus a deu anys ha arribat una altra vegada 
al 0,50%.

Als Estats Units, les bones dades macroeconòmiques, tant d’ocu-
pació com de preus i de creixement, han portat el mercat a des-
comptar gairebé en un 100% de probabilitat una pujada de 25 pb 
del tipus de referència per part de la Fed en la reunió del proper 
15 de març. Els mercats descompten almenys tres pujades de tipus 
de 25 pb durant l’any. Els actius de crèdit segueixen mantenint 
el bon comportament, i el CDX IG se situa per sota dels 65 pb, 
mentre que l’índex de crèdit CDX High Yield se situa en els 330 pb.

Pel que fa al deute emergent, continua la millora en l’índex EMBI 
Global Spread, que a principis de març se situava per sota dels 325 
pb, mantenint el bon comportament de 2016.

M. Soca

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

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

Gràfic 6. Primes de risc

Gràfic 5. Massa poca volatilitat en els mercats d’accions?

Gràfic 7. Riscs inflacionistes a Europa
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renda variable

Espanya va bé!

Calma absoluta, temporals i tempestes

renda variable / anàlisi tècnica
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Gràfic 10. Futur EuroStoxx diari, amb la mitjana de 200 sessions

Gràfic 8. Evolució de l’SP 500 Index davant els seus beneficis
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En aquesta ocasió, per primera vegada en força temps, hem tingut 
un millor comportament a Europa respecte als EUA: S&P 500 amb 
un +0,9% i EuroStoxx 50 amb un +3,2%. En concret, a Europa 
destaquem Espanya, amb un IBEX 35 que puja un +5,3%.

Això no ha estat fruit de la casualitat; alguna vegada ja hem 
comentat el component d’Emergents que té el mercat espanyol, 
amb més del 30% de les vendes a Llatinoamèrica. Si analitzem 
què és el que més ha pujat en el mes, veiem que són els valors 
amb més exposició a Latam: Santander, BBVA i Telefónica. El que 
sí tenim clar és que, si continuem veient una millora de l’economia 
en països com el Brasil, llavors es mantindrà aquest millor 
comportament d’Espanya davant els seus comparables europeus.

D’altra banda, seguim amb bones dades econòmiques, tant a 
Europa com als EUA, la qual cosa ens dona un bon entorn per a 
les borses. La dada que cal seguir, per a mi, de cara a aquest març, 
és l’impacte que tindrà en els mercats la pujada de tipus per part 
de la Reserva Federal.

Per a aquest mes, gaudim de la primavera, que ja ha arribat a les 
borses.

X. Torres

Els vents bufen a favor de la renda variable. Portem ja un trimestre 
d’aquest 2017 en què acumulem pujades pròximes al 5% en la 
majoria de borses mundials, però la calma absoluta i els vents 
favorables no duren eternament, i menys en els mercats financers. 
Si mirem amb l’ullera de llarga vista, a proa s’entreveuen possibles 
tempestes amb la imminent activació de l’article 50, el possible 
referèndum d’Escòcia o les eleccions a Holanda i França; un 
panorama d’incertesa que no agrada als mercats. Quant a 
nivells tècnics, el mes passat comentàvem la resistència que 
teníem en l’EuroStoxx 50, en l’entorn dels 3.450 punts, en què 
avui dia sembla haver-se pres un respir. Podríem veure lleugeres 
correccions durant les properes setmanes, i hem de vigilar amb 
summa atenció que no es perdin els 3.350 punts, ja que llavors 
l’escenari baixista tornaria novament i podrien aparèixer fortes 
vendes en l’índex europeu. En els índexs americans i, en concret, 
en l’SP 500, s’ha assolit també l’objectiu dels 2.450 punts que 
comentàvem el febrer passat. Ara, podríem veure una consolidació 
en els nivells actuals, encara que destaquem la força i l’empenta 
que, dia rere dia, segueixen mostrant els ianquis. Mantenim, doncs, 
la cautela i seguim estant a l’aguait durant les setmanes vinents.

G. Apodaca

Gràfic 11. SP 500 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

GBP i Brexit
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Gràfic 14. Inventaris de petroli (DOE)

Gràfic 12. USD Trade Weighted

Gràfic 13. Evolució de les principals divises el 2017 (YTD)
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Amb l’aval del parlament britànic del passat dia 14, el Regne Unit ja pot 
sol·licitar que s’iniciï la seva desconnexió de la Unió Europea, a través 
del que preveu l’article 50 del Tractat de Lisboa. Així, des del 23 de juny 
de 2016, quan es va donar el sí al Brexit, la GBP es deprecia més d’un 
-10% davant l’EUR i gairebé un -20% davant l’USD.

En aquest sentit, tant els indicadors fonamentals, tècnics, de fluxos, 
com de sentiment de la GBP estan o en nivells extrems davant l’USD 
o pròxims a l’extrem. No així davant l’EUR, en què mostren una lectura 
mixta.

Malgrat l’anterior, la notable incertesa que envolta el procés justifica 
una posició cauta sobre la divisa britànica. En primer lloc, no està clar 
quin tipus d’acord s’assolirà. Els polítics britànics mantenen un discurs 
pròxim al hard Brexit. L’escenari polític europeu convida a pensar que 
tampoc des de la UE es tindran en compte concessions, almenys fins 
al 2018, per no incentivar els euroescèptics. Finalment, cal destacar 
la tensió política interna al Regne Unit, principalment amb la petició 
d’Escòcia d’un nou referèndum d’independència, però també a Irlanda 
del Nord.

Per acabar, el temps no espera; una vegada s’invoqui l’article 50, 
s’inicia un termini de dos anys. Si no s’arriba a cap acord, finalitzat 
aquest període el Regne Unit sortiria de la Unió Europea, i s’acolliria a 
les normes de l’OMC per al comerç.

T. García-Purriños

Al març, el protagonisme recau sobre el petroli, amb descensos 
superiors al -10% en només 5 sessions. Una mala dada d’inventaris 
de cru en un context d’optimisme extrem (posicions especulatives 
llargues com a percentatge sobre l’interès obert, en màxims des 
de 2014) va justificar l’anterior.
El mes passat vam parlar de la millora dels fonamentals. Res no 
ha canviat des de llavors. Tanmateix, és innegable: l’aspecte tècnic 
sí ho ha fet. S’ha iniciat una fase de correcció del moviment alcista 
des del novembre. Teòricament, els objectius se situen (Brent) en 
50 (mitjana 200) i, perdut aquest nivell, en 43,5 USD (inici de 
l’última ona). Cobriríem, per tant, la nostra sobreponderació, en 
cas de perdre el primer nivell, i ens obligaria a canviar l’escenari la 
pèrdua del segon.
En qualsevol cas, des del nostre punt de vista, la importància de 
la dada d’inventaris de cru és relativa. Allò rellevant és l’evolució 
dels inventaris, inclosos els productes refinats. En aquest sentit, 
el seu descens avança una demanda més gran de petroli. Així 
mateix, com hem comentat, és més informatiu seguir els inventaris 
globals, no els nord-americans. Per exemple, en la dada de la 
setmana passada, gairebé la meitat de l’increment es justifica 
només en la Costa Oest (PADD5), i seria degut, principalment, a 
temes reguladors i d’infraestructures.
En aquest context, no canviem per ara el nostre preu objectiu 
sobre el petroli: 60 USD (Brent).

T. García-Purriños

Gràfic 15. Evolució de les principals matèries primeres el 2017 (YTD)
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Concentració en les gestores d’actius

Standard Life i Aberdeen han anunciat l’acord per a la seva fusió, 
confirmant una tendència que s’ha vist prèviament en les operacions 
d’Amundi-Pioneer o Henderson-Janus. La lògica que hi ha al darrere 
és la intenció de guanyar en mida, generar sinergies i reduir costos.

Cadascuna d’elles té uns avantatges potencials, per exemple, la de 
Henderson i Janus es veu com a complementària en termes de mer-
cats i de producte. Henderson és especialista en Europa, mentre que 
Janus aportarà fortaleses als EUA, entre les quals figura el fons de Bill 
Gross després de la seva sortida de Pimco el 2014.

Però més enllà dels casos particulars, el que es busca és adaptar-se 
als canvis reguladors derivats de la MiFID 2 i competir davant la gestió 
passiva, que està guanyant terreny amb passes de gegant.

Els propers mesos, arran d’aquest procés de fusions i adquisicions, es 
preveu que es doni una polarització important, amb poques mega-
gestores i cada vegada menys gestores de mida mitjana.

Han de guanyar importància les boutiques especialitzades en nínxols 
de mercat que puguin oferir un valor diferencial i que aconsegueixin 
batre els seus índexs consistentment. Amb processos gairebé artesa-
nals, orientades a resultats i sense grans pressupostos de màrqueting, 
han de tenir més pes de l’actual. Alguns exemples, els tenim en el 
mercat ibèric, que no s’ha caracteritzat tradicionalment per aquest ti-
pus de gestió: Azvalor, Magallanes o Cobas van en aquesta línia.

J. Hernando
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Gràfic 16. Gestores més grans del món

Gràfic 17. Gestores més grans d’ETF
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connexió Mora Wealth

Domant els «instints animals»  
pel bé de les generacions futures

Fernando de Frutos, PhD, CFA

Mora Wealth Management

Chief Investment Officer

fernando.defrutos@morawealth.com
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La inesperada pujada dels mercats després de les eleccions 
americanes s’ha atribuït a un sobtat despertar dels «instints 
animals», en anticipació a les polítiques de la nova Administració, 
a saber: desregulació, retallades d’impostos i despesa en 
infraestructures.

El terme està estretament relacionat amb el concepte nietzscheà de 
«voluntat de poder», i igualment està subjecte a interpretació. Un 
ús ingenu d’aquest té connotacions d’optimisme vital, confiança 
en un mateix i esperit empresarial, però un cínic hi pot veure un 
pràctic eufemisme per ocultar l’avarícia, l’assumpció imprudent de 
riscs i l’abús de poder. Tenint en compte la selecció dels membres 
de la nova Administració, i com l’Amèrica corporativa està salivant 
en anticipació de les «llaminadures» promeses, tendeixo a inclinar-
me cap a aquesta última accepció.

La banca d’inversió és l’epítom d’aquest comportament gorrer. Les 
accions del sector han pujat més del 30% des de les eleccions 
en previsió d’una desregulació massiva. Una iniciativa casualment 
liderada per un alt executiu del sector, convertit en assessor 
econòmic en cap de la Casa Blanca. És oportú recordar que van 
ser els instints animals desencadenats per la derogació de la Llei 
Glass-Steagall el que va crear la crisi subprime, que després de 
la fallida de Lehman va conduir al rescat més gran de la història 
financera, llançant un salvavides al sector. I perquè la història 
sigui capicua, el secretari del Tresor que va aprovar aquest rescat 
acabava d’assumir el lloc després de servir com a conseller delegat 
d’un dels principals bancs d’inversió del país.

La regulació és, en la majoria dels casos, una conseqüència de 
la llei dels rendiments decreixents, i no la seva causa. És un 
axioma àmpliament acceptat en economia que, en mercats amb 
competència perfecta, els accionistes haurien de ser merament 
recompensats pel cost del capital. En el món real, tanmateix, 
les empreses són capaces d’extreure un benefici per una sèrie 
de mitjans. Una forma habitual és dictant preus, de vegades 

legítimament (via patents o marques registrades), d’altres 
il·legalment (col·ludint o creant monopolis); d’aquí la necessitat 
de regular la competència. En altres ocasions, les corporacions 
extreuen una renda, evitant pagar per certs costos que imposen 
a tercers, el que en economia es coneix com una «externalitat». 
La contaminació del medi ambient i la garantia governamental 
implícita a bancs «massa grans per fer fallida» en són bons 
exemples, creant la necessitat de regulació ambiental i bancària.

Com a ciutadans, tots hauríem de saludar la competència, la fi 
dels rescats amb fons públics o que les empreses paguin pel 
que contaminen. Tanmateix, és fàcil ser atrets per la promesa 
de beneficis a curt termini, a costa de passar-ne la càrrega a les 
generacions futures.

Es pot dir el mateix sobre el dèficit fiscal, un resultat més 
que probable de la reducció d’impostos i la inversió en 
infraestructures. Ambdós, beneïts per corporacions i alts 
patrimonis de la mateixa manera, però que indefectiblement 
augmenten el deute suportat per les generacions més joves. 
Per donar una perspectiva de la magnitud, el deute brut federal 
dels Estats Units ascendeix a 23,3 bilions de dòlars, el que es 
tradueix en 196.000 $ per llar, que és gairebé el preu mitjà de 
l’habitatge als Estats Units; literalment, una pesada hipoteca.

El president Trump ha demostrat ser popular entre els inversors 
evocant records dels anys 80, una època de yuppies i taurons 
financers, quan va començar la mare de tots els mercats alcistes, 
i quan el mateix Trump va assolir la fama després d’erigir la seva 
torre homònima a Manhattan. Només la història ens dirà on 
se situaran els seus índexs d’aprovació entre les generacions 
futures
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Equity Fixed Income

17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/03/2017
LAST 

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
INDEXES GOVERNMENT BONDS YTM bp bp
MSCI World 1.854 1,5% 6,4% Treasury 2y USD 1,33% 14,5 14,5
MSCI Emerging Markets 963,2 2,6% 11,7% Treasury 5y USD 2,05% 14,2 11,6
S&P 500 2.385 1,3% 6,4% Treasury 10y USD 2,53% 11,5 8,5
Nikkei 225 19.522 1,5% 2,1% Bund 2y EUR -0,77% 3,2 -1,2
EuroStoxx 50 3.434 3,8% 4,4% Bund 5y EUR -0,30% 15,9 23,0
FTSE 100 7.418 1,6% 3,9% Bund 10y EUR 0,46% 16,4 26,0
DAX 12.035 2,4% 4,8% CDS Spread bp bp
Ibex 35 10.194 7,3% 9,0% ITRAX EUROPE 5Y 70,4 -3,1 -1,3
CAC 40 5.007 2,9% 3,0% ITRAX EUROPE 10Y 113,2 -3,1 1,7
FTSE MIB 20.031 5,4% 4,1% ITRAX EUROPE SR FIN 5Y 85,4 -6,7 -7,8
PSI 20 4.597 -0,9% -1,8% ITRAX EUROPE SUB FIN 5Y 191,3 -25,2 -29,8
Athex 636 -0,5% -1,2% CDX USA 5Y 62,1 -1,8 -5,4
Hang Seng 24.309,9 1,1% 10,5% SOVEREIGN SPREADS Spread bp bp
Bovespa 65.783 -2,9% 9,2% Spain / Germany 10y 145,7 13,7 28,1
Micex 2.022 -5,0% -9,4% France / Germany 10y 65,2 -8,1 17,5
SECTORS Italy / Germany 10y 194,0 5,9 33,2
Consumer Discretionary 208,1 1,8% 6,6% Ireland / Germany 10y 45,5 -7,8 11,6
Consumer Staples 220,6 1,9% 7,0% Portugal / Germany 10y 383,5 12,3 29,1
Energy 205,1 -1,2% -5,9% BREAKEVENS Rate bp bp
Financials 112,5 1,3% 6,8% Germany Breakeven 10Y 1,26% -3,0 -1,0
Industry 224,5 1,2% 6,4% US Breakeven 10Y 2,03% 1,0 5,6
Materials 234,7 -0,4% 7,2% UK Breakeven 10Y 3,10% -7,0 9,3
Health Care 211,0 2,4% 9,1% HY & EM SPREADS Spread bp bp
Technology 179,4 2,5% 11,8% BarCap US Corp HY 380,0 7,0 -29,0
Telecommunication 70,1 2,6% 1,9% JPM EM Sovereign spread 329,5 -7,7 -35,9
Utilities 119,7 2,8% 4,2% CS EM Corp Spread vs. BMK 253,9 -4,5 -26,8

17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
IBEX-5 IBEX-5 CDS 5Y bp bp
BBVA 7,1 8,3% 6,7% BBVA 115,0 -2,0 -8,5
Inditex 31,8 0,7% -3,2% Iberdrola 73,0 -5,1 -1,0
Repsol 14,5 2,7% 7,9% Repsol 103,0 -7,7 -22,4
Santander 5,7 4,3% 9,6% Santander 102,5 -5,7 -18,3
Telefónica 10,2 9,9% 16,2% Telefónica 98,9 -8,4 -20,2
BLUE CHIPS EUROPE BLUE CHIPS EUROPE bp bp
Siemens 124,0 1,6% 5,8% Siemens 29,8 -4,6 -9,3
Total 47,1 -1,8% -3,6% Total 45,4 -3,4 -3,6
Sanofi 82,9 0,8% 7,0% Sanofi 40,8 -3,0 0,2
SAP 90,3 3,2% 8,4% SAP n.a. n.a. n.a.
Anheuser-Busch InBev 103,5 -0,7% 0,4% Anheuser-Busch InBev 60,4 -6,1 -10,6
Daimler 71,0 4,7% 0,4% Daimler 47,2 -5,5 16,2
BNP Paribas 61,1 5,4% -0,8% BNP Paribas 82,4 -14,1 -2,5
LVMH 198,7 4,3% 9,0% LVMH 37,1 0,8 -1,5
Deutsche Telekom 16,0 0,3% -2,2% Deutsche Telekom 47,7 -0,9 0,9
BLUE CHIPS US BLUE CHIPS US bp bp
Apple 140,5 3,8% 21,3% Apple n.a. n.a. n.a.
Microsoft 64,6 0,4% 4,0% Microsoft n.a. n.a. n.a.
Johnson & Johnson 128,5 9,2% 11,9% Johnson & Johnson 20,5 -1,2 -3,0
Amazon 853,0 1,0% 13,7% Amazon n.a. n.a. n.a.
JPMorgan Chase 91,6 1,3% 6,3% JPMorgan Chase 51,0 -4,6 -13,4
General Electric 29,8 -2,3% -5,9% General Electric 100,1 -0,9 0,1
AT&T 42,4 3,2% -0,2% AT&T 85,7 0,2 -7,1
Pfizer 34,4 3,0% 6,0% Pfizer 30,7 -7,8 -12,0

FX Commodities

17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD 17/03/2017
LAST      

PRICE
CHANGE     

1M
CHANGE     

YTD
EURUSD 1,0769 1,4% 2,0% Gold (USD/oz) 1.227,3 -0,6% 7,0%
EURCHF 1,0724 0,8% 0,0% Copper (USD/t) 5.909,0 -1,5% 6,7%
USDJPY 113,3200 0,4% -3,1% Crude Brent (USD/bbl) 51,8 -7,7% -10,8%
GBPEUR 1,1477 -1,8% -2,2% Corn (USD/bushel) 365,8 -0,7% 3,9%
AUDJPY 86,9930 -0,6% 3,3% GSCI Commodity Index 382,3 -5,2% -4,0%

dades de mercat

9
MERCATS I ESTRATÈGIES, març 2017



directori

MERCATS I ESTRATÈGIES, març 2017

Carrer de l’Aigüeta, 3

AD500, Andorra la Vella

Principat d’Andorra

T (376) 88 43 40

www.morabanc.ad

David Azcona, CFA
CEO i Director d’inversions
david.azcona@morabanc.ad
T (376) 88 41 66

Rubén Giménez
Anàlisi Macroeconòmica
ruben.gimenez@morabanc.ad
T (376) 88 49 01

Miquel Soca, CEFA
Estratègia RF
miquel.soca@morabanc.ad
T (376) 88 48 65

Xavier Torres, CEFA
Estratègia RV
xavier.torres@morabanc.ad
T (376) 88 43 46

Tomás García-Purriños, CAIA
FX i Commodities
tomas.garcia@morabanc.ad
T (376) 88 49 34

Juan Hernando García-Cervigón, CAIA
Selecció de Fons
juan.hernando@morabanc.ad
T (376) 88 49 04

Gorka Apodaca, CEFA
Anàlisi Tècnica
gorka.apodaca@morabanc.ad
T (376) 88 48 95

Aleksandra Tomala, CFA
Research & Estratègia
aleksandra.tomala@morabanc.ad
T (376) 88 43 49

Fernando de Frutos, PhD, CFA
Chief Investment Officer -  
Mora Wealth Management
fernando.defrutos@morawealth.com
T +41 44 256 8135

Josep Lluís Trabal de Yzaguirre
Contacte de premsa
josep.lluis.trabal@morabanc.ad
T (376) 88 41 46

10


