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Extraterrestre
L’economia continuarà sent robusta i potser ens acostem al final de la 
pandèmia, però els mercats financers cotitzen a valoracions molt exi-
gents, amb poc marge per tolerar el canvi de rumb de la política monetària 
global, i menys si aquest rumb s’accelera a conseqüència de la inflació.

Imagineu-vos	que	un	extraterrestre	aterra	i	
li mostren els preus dels mercats i les mè-
triques econòmiques principals del plane-
ta.	Inflacions	elevades	i	economies	amb	un	
fort	creixement.	Quin	tipus	d’interès	diríeu,	
senyor	alienígena,	que	correspon	a	aquesta	
situació?	 “Aquesta	 me	 la	 sé”,	 respondria.	
“Per	 sobre	 de	 la	 inflació,	 per	 aconseguir	
dominar-la,	segons	marquen	els	 llibres	de	
text	 d’economia	 clàssica	 intergalàctica”.	
Error.	Zero	o	negatiu	a	mig	planeta,	amb	els	
principals bancs centrals imprimint encara 
diners	per	comprar	actius	financers.	Vegeu	
tot	seguit	el	comportament	borsari,	l’índex	
principal	del	qual	 (l’americà)	marca	rècord	
rere	 rècord,	 després	 de	 tres	 anys	 seguits	
de	rendiments	de	doble	dígit.	Diríeu	que,	a)	
venim	 d’una	 pandèmia	 global	 que	 encara	
no	ha	acabat,	o	b)	qualsevol	altra	 respos-
ta.	B?	 Incorrecte,	senyor	alienígena.	Teniu	
un suspens en macroeconomia i mercats 
financers	terrícoles.	

La	 veritat	 és	 que	 a	 l’extraterrestre	 li	 falta	
una	mica	 d’informació.	 Les	 borses	 poden	
tenir	 valors	màxims,	però	els	beneficis	de	
les	 empreses,	 també.	A	més,	 els	mercats	
financers	anticipen	el	futur,	i	aquest	sembla	
sòlid.	Probablement	ens	acostem	al	final	de	
la pandèmia (la variant òmicron és un dels 
virus amb més transmissivitat de la història 
i,	 juntament	 amb	 la	 vacunació	 massiva,	
pot	 per	 fi	 generar	 la	 immunitat	 de	 ramat	
necessària).	 Com	 a	mínim	 sabem	 conviu-
re-hi	molt	millor,	i	tenim	nous	antivirals	i	 la	
capacitat	 d’adaptar	 vacunes	 ràpidament	
a les noves variants. Els mercats laborals 
són	sòlids,	l’estalvi	i	la	renda	disponible	són	
elevats,	i	no	faltaran	les	ganes	de	consumir,	
sobretot	 serveis,	 a	mesura	que	 es	puguin	
reprendre amb normalitat les activitats de 
lleure reprimides per la pandèmia. De la 

seva	banda,	les	empreses	inverteixen	amb	
força per digitalitzar els processos produc-
tius i poder satisfer la demanda latent. I la 
liquiditat,	 per	més	 que	 els	 bancs	 centrals	
estiguin	pensant	a	virar	la	seva	política	mo-
netària,	continua	sent	molt	abundant.			

Es presenten dos grans obstacles perquè 
els	mercats	financers	tinguin	una	altra	ve-
gada comportaments tan favorables com 
els seus fonamentals. El primer és que 
la	 inflació	 actual	 és	 molt	 incòmoda	 per	
als	 bancs	 centrals,	 i	 la	 laxitud	 d’aquests	
bancs ha estat un dels principals suports 
dels	mercats.	Un	canvi	de	política	monetà-
ria	pot	causar	més	d’una	turbulència,	com	
a	mínim.	El	segon	obstacle,	potser	el	més	
gran,	és	que	les	valoracions	de	partida	són	
molt elevades i no donen marge a sorpre-
ses negatives. 

Això	no	serveix	per	a	qui	 inverteixi	a	curt	
termini	 (cosa	que	no	deixa	de	ser	un	oxí-
moron:	qui	 inverteix	 a	curt,	 en	 realitat	 no	
inverteix,	 especula),	 però	 sí	 per	 a	 tota	 la	
resta.	El	millor	actiu,	al	preu	incorrecte,	no	
sol ser una bona inversió. Potser el 2022 
torna	a	donar	rendiments	excel·lents.	Però	
no	 se’ns	 retribueix	 correctament	 el	 risc	
que	estem	assumint,	 i	això	ens	aconsella	
cautela.	Oportunitats	n’hi	ha,	 i	cal	aprofi-
tar-les.	Però,	com	diuen	en	anglès,	handle 
with care.

David Macià, CFA
Director d’Inversions i Estratègia de Mercats 
de Crèdit Andorrà Asset Management (CAAM)
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La	 majoria	 d’economistes	 prediuen	 que	 el	
creixement	 mundial	 s’alentirà	 el	 2022	 però	
que	es	mantindrà	per	sobre	de	la	tendència.	
La	previsió	mitjana	considera	que	el	PIB	dels	
EUA	 creixerà	 un	 3,9%	 el	 2022,	 davant	 del	
5,6%	del	2021.	La	recuperació	de	la	contrac-
ció més forta des de la Segona Guerra Mun-
dial,	 juntament	 amb	 un	 suport	 fiscal	 i	 mo-
netari	sense	precedents,	va	donar	 lloc	a	un	
creixement	extraordinàriament	elevat	el	2021	
que —encara que sigui només pels efectes 
de	base—	serà	difícil	de	repetir.	Amb	tot,	hi	ha	
molts factors que ens permeten seguir sent 
optimistes	pel	que	fa	al	creixement.	

Durant	el	2021,	 l’oferta	no	va	poder	satisfer	
plenament	l’augment	de	la	demanda	de	béns.	
Les interrupcions en les cadenes de submi-
nistrament,	 els	 problemes	 de	 capacitat	 als	
ports	 i	 la	manca	 de	 treballadors	 qualificats	
van	 ser	 un	 fre	 per	 a	 l’oferta	 i	 per	 al	 creixe-
ment.	A	mesura	que	aquestes	dificultats	es	
resolguin,	 el	 creixement	 se	 sostindrà	 en	 la	
demanda	 latent,	 la	 reconstitució	 d’existèn-
cies esgotades i la recuperació dels serveis 
mentre	 s’aixequin	 les	 restriccions	 de	 la	 co-
vid-19.	Bona	part	del	suport	fiscal	en	 forma	
de pagaments directes als consumidors se 
substituirà	per	 ingressos	a	mesura	que	més	
persones	 trobin	 feina,	de	manera	que	s’evi-
tarà	el	precipici	fiscal	habitual	després	d’un	
any	d’estímul	significatiu.	A	més,	l’economia	
encara	 ha	 de	 recollir	 els	 beneficis	 del	 pla	
d’infraestructures,	 el	 pla	 social	 build back 
better —encara a la taula de negociacions als 
EUA— i el pla de recuperació a Europa. 

Les	 pressions	 inflacionistes	 han	 continuat	
augmentant durant el quart trimestre. El 
consens	preveu	que	 la	 inflació	als	EUA	as-
solirà	el	màxim	a	final	del	2021	i	després	dis-
minuirà,	però	hauria	de	 romandre	molt	per	
sobre	del	4	%,	ja	que	la	 inflació	dels	preus	
dels	serveis,	el	creixement	dels	salaris	i	els	

lloguers	compensen	una	 inflació	més	 lenta	
dels béns a mesura que les interrupcions de 
l’oferta	comencen	a	remetre.	

De	 fet,	 el	 mercat	 laboral	 mostra	 signes	 de	
millora,	especialment	als	EUA,	amb	un	rècord	
d’ofertes	de	feina	i	de	renúncies.	El	nombre	de	
persones	que	van	abandonar	voluntàriament	
la	 feina	 es	 va	 reduir	 fins	 a	 una	 xifra	 encara	
elevada	de	4,2	milions	i	la	ràtio	d’abandona-
ments,	al	2,8%.	Això	posa	de	manifest	que	
els	 treballadors	 confien	 que	 podran	 trobar	
una altra feina. 

Tot	i	que	hi	ha	molt	soroll	al	voltant	de	la	variant	
òmicron,	no	creiem	que	representi	una	ame-
naça	greu	per	al	creixement	el	2022.	Encara	
que molt més transmissible que les soques 
anteriors,	 els	 símptomes	 són	més	 lleus,	 les	
vacunes	 i	 els	 medicaments	 aconsegueixen	
que les hospitalitzacions i la morbiditat es re-
dueixin,	i	realment	hem	après	a	conviure	amb	
el	virus.	Tot	i	que	alguns	països	han	declarat	
el	 bloqueig	 total	 temporal,	 com	 Holanda	 i	
anteriorment	 Àustria,	 no	 sembla	 que	 sigui	
l’opció	 preferida	 arreu	 del	 món.	 Tanmateix,	
les restriccions prolongades podrien provo-
car	més	restriccions	de	l’oferta	que	frenin	el	
creixement	i	una	inflació	més	alta,	i	no	es	pot	
descartar una variant més virulenta.

A	banda	de	la	pandèmia,	hi	ha	altres	riscos	en	
aquest	escenari	base.	L’últim	trimestre	ja	vam	
veure que els bancs centrals de tot el món 
van	començar	a	ajustar	 les	seves	polítiques	
monetàries.	Després	de	dos	anys	de	la	flexi-
bilització	quantitativa	més	agressiva	que	s’ha	
registrat	mai,	els	bancs	centrals	han	comen-
çat a retirar els seus programes de compra i 
alguns	ja	han	començat	a	pujar	els	tipus	d’in-
terès.	Esperem	que	aquest	canvi	s’acceleri	el	
2022	davant	 l’augment	de	 la	 inflació.	El	 risc	
més	gran,	a	parer	nostre,	seria	si	la	inflació	no	
es	modera	tant	com	s’espera	si	persisteixen	
els problemes de subministrament o a causa 
d’efectes	de	segona	ronda	 i	 inflació	salarial.	
Si	 això	 succeís,	 els	 bancs	 centrals	 estarien	
obligats a endurir els tipus de manera més 
agressiva	amb	el	risc	d’asfixiar	la	recuperació.

Un creixement més suau però sòlid
Com és costum per al primer informe de l’any, intentarem esbossar com 
veiem l’evolució de l’economia el 2022. Després de la pitjor recessió des de la 
Segona Guerra Mundial, el 2020, i de la recuperació posterior més ràpida en 
80 anys, el 2021, per al 2022 esperem una situació més normalitzada però no 
exempta de riscos.

El	creixement	se	
sostindrà	en	la	demanda	
latent,	la	reconstitució	
d’existències	esgotades	i	la	
recuperació dels serveis

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu
i Clients Institucionals

Situació macroeconòmica

La previsió mitjana considera que el PIB dels EUA creixi un 
3,9% el 2022, davant del 5,6% del 2021.
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El consens preveu que la inflació als EUA assolirà el màxim 
a finals del 2021 i que després disminuirà.

La taxa d’abandonaments, al 2,8%, posa de manifest que 
els treballadors confien que podran trobar una altra feina.

IPC interanual als EUA

PIB real als EUA

Taxa d’abandonaments als EUA
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Comença la fi de la gran liquiditat
S’endureix la política monetària amb l’inici de la desacceleració d’estímuls, des-
prés d’anys en què els principals bancs centrals han implementat de manera 
coordinada una política monetària ultraexpansiva per impulsar la recuperació 
econòmica. L’impacte de les noves variants del coronavirus en el creixement i la 
inflació seran les principals variables que s’hauran de tenir en compte.

Els	bancs	centrals	inicien	el	principi	de	la	fi	de	
l’era	d’enorme	 liquiditat	 amb	 la	 retirada	gra-
dual	d’estímuls.	La	Fed,	en	l’última	reunió,	va	
confiar	en	 la	 fortalesa	econòmica,	va	doblar	
el	seu	ritme	de	desacceleració	i	preveu	apujar	
els	 tipus	una	vegada	acabi	 l’expansió	quan-
titativa,	al	març:	tres	alces	el	2022,	tres	més	
el	2023	i	dues	el	2024,	cosa	que	ens	situaria	
en uns nivells per sobre dels anteriors a la 
pandèmia	(l’1,75%	a	final	del	2019).	De	la	seva	
banda,	el	BCE	va	confirmar	la	fi	del	PEPP	el	
març del 2022 i va apuntar a unes condicions 
d’expansió	quantitativa	que	tornaran	a	ser	les	
d’abans	de	 la	 pandèmia	 ja	 a	 final	 d’any.	Un	
dels	 primers	 efectes	 d’aquest	 suport	 reduït	
és	que	es	passarà	de	comprar	el	130%	de	les	
emissions	netes	del	govern,	com	es	va	fer	el	
2021,	al	70%	el	2022.

El	 canvi	de	política	comporta	 riscos:	un	en-
duriment,	 juntament	 amb	el	 fet	 que	 es	des-
cobreixi	 que	 la	 inflació	 és	 temporal,	 podria	
fer descarrilar la recuperació econòmica. Una 
actitud	 d’espera	 davant	 de	 pressions	 per-
manents sobre els preus podria requerir un 
ajustament	més	agressiu.	El	policy mistake,	el	
risc	d’error	en	la	política	dels	bancs	centrals,	
és el factor principal que observen els inver-
sors de cara al 2022 segons una enquesta de 
Bloomberg.	Amb	aquest	nou	paradigma,	què	
podem esperar per al nou any?

La	inflació	 i	el	desenvolupament	del	corona-
virus	marcaran	l’evolució	dels	tipus	d’interès.	
Les	noves	variants	(òmicron)	són	més	conta-
gioses	però	menys	agressives,	 i	el	 reforç	de	
les vacunes i les noves opcions de tractament 
amb	pastilles	 augmentaran	 l’efectivitat	 en	 la	
lluita	 contra	 la	 pandèmia.	 La	 inflació	 podria	
ser la sorpresa positiva més important cap 
a	 la	meitat	de	 l’any,	en	esvair-se	els	efectes	
de	 la	 reobertura,	amb	 la	normalització	de	 la	
demanda,	dels	colls	d’ampolla	i	de	la	caiguda	
prevista	dels	preus	de	les	matèries.	L’evolució	
dels	 tipus	 reals	 serà	 la	 variable	més	 impor-
tant	 que	 s’haurà	de	 seguir	 per	 interpretar	 la	

dinàmica	dels	mercats.	 Actualment	 en	 zona	
de	mínims,	 és	 important	 no	 perdre	 de	 vista	
els	riscos	de	correcció:	alces	de	+60	pb	l’any	
2013	durant	el	taper tantrum	de	Bernanke,	o	
de	+60	pb	el	2018,	quan	s’iniciava	un	quanti-
tative tightening,	van	suposar	caigudes	mas-
sives	dels	mercats.	En	aquesta	situació,	una	
durada	més	llarga	de	la	cartera	de	renda	fixa	
no és atractiva.

En	el	món	del	crèdit,	davant	d’un	menor	su-
port	monetari,	el	 focus	se	situa	en	els	 fona-
mentals,	que	estan	millorant,	amb	la	qual	cosa	
el	procés	d’ajustament	a	l’alça	de	diferencials	
hauria de ser moderat. Les empreses que ne-
cessitaven	emetre	deute	s’han	beneficiat	d’un	
finançament	 barat	 i	 tenen	 un	 venciment	 de	
mitjana	de	gairebé	11	anys,	amb	una	reducció	
del	palanquejament	financer,	expectatives	de	
millorar	les	qualificacions	i	una	taxa	de	default 
a	la	zona	de	mínims	(la	taxa	de	default a Euro-
pa	en	12	mesos	se	situa	al	voltant	del	2%	per	
als	bons	d’alt	rendiment,	segons	Moody’s).

Se suposava que aquest any els bons dels 
mercats emergents havien de patir a mesura 
que els bancs centrals avancessin cap a la reti-
rada	de	l’estímul.	En	canvi,	el	deute	global	amb	
millor	comportament	va	provenir,	tot,	de	països	
en	vies	de	desenvolupament,	amb	Sud-àfrica,	
la	Xina,	Indonèsia,	l’Índia	i	Croàcia	al	capdavant	
de	 la	 classificació.	 Això	 hauria	 de	 donar	 als	
inversors	certa	confiança	en	el	fet	que	la	Fed	
pugui	reduir	les	compres	d’actius	i	començar	a	
apujar	les	taxes	d’interès	sense	desencadenar	
un	augment	de	la	volatilitat	global.	La	clau	serà	
l’evolució	 del	 dòlar	 i	 la	 descorrelació	 que	 ha	
demostrat el món emergent.

Els bons ESG continuaran guanyant visibilitat 
el	2022	i	registrant	fortes	taxes	de	creixement	
impulsades	pels	avenços	normatius,	que	afa-
voriran	 l’estandardització,	 la	 transparència	 i	
un menor risc de greenwashing dels emissors. 
Durant	 el	 2021,	 han	 aconseguit	 unes	 taxes	
de sobresubscripció més grans en el mercat 
primari	i	amb	una	prima	d’emissió	inferior	als	
seus homòlegs no-ESG. Els bons vinculats a 
la	sostenibilitat	(SLB)	són	els	que	estan	gua-
nyant una quota de mercat més gran.

Josep Maria Pon, CIIA
Director de Renda Fixa i Actius Monetaris

Més preferència pel crèdit 
amb	risc	d’impagament	baix	
i per fonamentals sòlids; els 
bons ESG guanyaran visibilitat

Renda fixa

L’evolució dels tipus reals, actualment en zona de mínims, 
serà la variable més important que s’haurà de seguir per 
interpretar la dinàmica dels mercats (tipus 10 anys EUA 
ajustat per la taxa d’inflació).

El Baltic Dry Index (cost del transport marítim de merca-
deries seques a granel) evoluciona a la baixa, cosa que 
podria ser un senyal que s’estan solucionant els problemes 
de subministrament.

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg

Tipus reals EUA

Índex Baltic Dry
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Durant	 el	 2021	 el	mercat	 va	 experimentar	
diversos	 contratemps,	 com	 ara	 l’aparició	
d’una	 nova	 variant	 de	 coronavirus	 o	 bé	
la	 declaració	 d’una	 Fed	 cada	 cop	 més	
hawkish que sorprenia els inversors. Però 
res	d’això	no	va	importar	en	realitat,	ja	que	
l’S&P	va	guanyar	un	 impressionant	26,9%	
durant	l’any;	el	Nasdaq,	amb	un	21,4%,	es	
va	quedar	una	mica	enrere	de	l’S&P	500	per	
primer	cop	des	del	2016.	

Tot	 i	 que	 els	 índexs	 van	 guanyar	 més	 del	
20%,	no	ha	estat	un	any	especialment	fàcil	
per	 als	 inversors,	 ja	 que	 el	mercat	 va	 anar	
alternant	 contínuament	 entre	 creixement	 i	
valor,	cíclics	i	no	cíclics.	Aquestes	alternan-
ces constants van fer que molts inversors 
prenguessin decisions equivocades en 
diversos	moments	al	 llarg	de	 l’any.	Segons	
Wall Street Journal,	 l’any	passat	aproxima-
dament	el	85%	dels	fons	d’inversió	dels	EUA	
van	 tenir	 un	 rendiment	 inferior	 al	 de	 l’S&P	
500. El mercat va estar liderat per un grup 
molt	reduït	d’accions,	que	inclou	algunes	de	
les mega-cap	més	conegudes,	com	Apple,	
Alphabet	i	Microsoft,	tot	i	que	Tesla	i	NVIDIA	
també	 es	 van	 unir	 a	 aquest	 grup.	 I	 alhora,	
altres favorits dels inversors des de fa molt 
de	temps,	com	Amazon	i	Walmart,	van	tenir	
un	rendiment	inferior;	Zoom	Video	i	Peloton,	
els	favorits	de	la	pandèmia,	van	registrar	un	
comportament	 desastrós,	 moltes	 accions	
xineses	 es	 van	 enfonsar	 i	 la	 bogeria	 per	
les	SPAC/meme	es	 va	 esvair.	 Els	 inversors	
tenien moltes possibilitats de prendre una 
decisió	equivocada	durant	el	2021.	

L’entorn	de	tipus	d’interès	baixos,	una	Fed	
molt	moderada,	l’estímul	fiscal	i	la	promesa	
que encara vindrien més coses van crear 
un	apetit	insaciable	per	les	accions.	L’eco-
nomia va superar la recessió provocada 
per	 la	 covid-19	 i	 els	 nord-americans	 van	
tornar	a	treballar	en	massa,	però	hi	havia	un	
problema.	Durant	els	18	mesos	posteriors	
a	 l’esclat	de	 la	pandèmia,	 la	Fed	havia	dit	

repetidament	que	la	inflació	per	sobre	de	la	
línia	de	tendència	era	acceptable	i	que	era	
probable	que	 fos	 “transitòria”.	No	obstant	
això,	 la	Fed	va	subestimar	dràsticament	el	
fort increment de la demanda de béns per 
part	dels	consumidors,	no	va	preveure	una	
demanda	 d’habitatges	 semblant	 a	 la	 del	
període	2005-2006	i	no	va	saber	veure	que	
la	cadena	de	subministrament	global,	que	
encara	s’enfronta	a	les	interrupcions	provo-
cades	per	la	covid,	es	quedaria	curta.	

La	 Fed	 acabaria	 penedint-se	 d’haver	 fet	
servir la paraula transitòria,	 ja	que	 la	 infla-
ció dels preus al consumidor va arribar als 
nivells	més	alts	des	del	1982.	La	nova	pers-
pectiva	de	la	Fed	sobre	la	inflació	va	fer	que	
canviés	d’enfocament	de	manera	dràstica.	
El seu enfocament actual incorpora un pla 
per accelerar el tapering,	 es	comenta	que	
hi podria haver una reducció del balanç 
just	després	de	la	finalització	del	tapering i 
s’assenyala	que	podríem	tenir	tres	pujades	
de	tipus	durant	el	2022.	La	Fed	va	repartir	
regals	 durant	 el	 2020	 i	 el	 2021,	 però	 ara	
sembla estar disposada a convertir-se en el 
Grinch el 2022. 

Això	ha	donat	lloc	a	alguns	moviments	molt	
reveladors durant la primera setmana del 
2022.	 El	 rendiment	 del	 Tresor	 dels	 Estats	
Units	a	10	anys	va	pujar	de	l’1,51%	a	un	mà-
xim	de	l’1,80%,	el	Nasdaq	va	caure	un	4,5%	
i	el	mercat	ara	ja	preveu	un	75,7%	de	proba-
bilitats	d’una	pujada	de	tipus	al	març.	L’ad-
vertència	hi	era	des	de	feia	temps,	però	els	
inversors havien estat disposats a ignorar-la 
durant	el	repunt	de	final	de	desembre.	Ara,	
després	de	l’ensopegada	de	principis	d’any,	
la realitat es veu més clara. És probable que 
els	tipus	pugin,	les	accions	de	llarga	durada	
caiguin	en	desgràcia	i	els	inversors	acumulin	
títols	amb	un	alt	 flux	d’efectiu.	Tot	 i	 així,	 el	
consens se centra en guanys modestos per 
al	2022,	però	la	volatilitat	serà	alta,	hi	haurà	
rotacions	freqüents	i	serà	un	moment	desfa-
vorable per a les accions especulatives.

2022: l’any del falcó
El 2021 va començar amb unes eleccions nord-americanes disputades, un dèfi-
cit creixent i el món sumit en pandèmia. Tot i així, l’S&P va guanyar un 26,9% im-
pulsat pels tipus baixos, l’estímul fiscal i el fort creixement dels beneficis. Què 
ens durà el 2022, ara que la Fed adopta una línia hawkish (com un falcó), que no 
hi ha cap estímul fiscal nou i que el creixement dels beneficis es desaccelera?

Charles Castillo   
Gestor sènior

“Probablement és un bon 
moment per retirar aquesta 
paraula	(‘transitòria’)”,	
Jerome Powell

Renda variable
S&P 500 4T 2021

El 2021 va acabar amb una ratxa impressionant de l’S&P 500.

Font: Bloomberg

Rendiment del Tresor EUA 
a 10 anys

Els tipus van augmentar amb el començament del nou any.

Font: Bloomberg
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2022: l’any del falcó Punt d’inflexió

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu 
i Clients Institucionals 

Com	 més	 ineficient	 és	 un	 mercat,	 més	
oportunitats	 ofereix.	 Les	 matèries	 primeres	
cada vegada estan més esteses entre la 
comunitat inversora mundial. El fet que moltes 
tinguin una dependència molt important 
sobre	 la	 demanda	 d’un	 sol	 país	 (la	 Xina)	 fa	
que,	d’alguna	manera,	les	cotitzacions	siguin	
més	ineficients.	Això	és	encara	més	evident	si	
es	tracta	d’un	país	com	la	Xina,	on	el	mercat	
està	molt	 regulat,	motiu	 pel	 qual	 encara	 es	
creen	més	ineficiències.

El comportament del mineral de ferro durant 
els	últims	mesos	és	un	clar	exemple	de	com	
la	 regulació	governamental	xinesa	pot	afectar	
la	cotització	d’una	matèria	primera.	No	té	cap	
sentit que hagi caigut i que la cotització hagi 
arribat	gairebé	als	mínims	de	2015	(quan	es	va	
observar	 una	 crisi	 de	 les	 matèries	 primeres),	
per molts problemes que estigui travessant el 
mercat	 immobiliari	 xinès.	 La	 recuperació	 que	
s’espera	en	 la	producció	d’acer	a	 la	Xina	per	
al	 segon	 trimestre	 de	 2022	 (+25%)	 afavorirà	
el	mineral	de	ferro,	gràcies	a	 la	moderació	de	
la limitació relacionada amb les regulacions 

mediambientals	 que	 fins	 ara	 havien	 provocat	
una reducció de la producció. La demanda 
d’acer	hauria	de	millorar	com	a	resultat	del	punt	
d’inflexió	 que	 s’espera	 a	 la	 Xina	 (creixement,	
estímuls	 i	 ajudes	 per	 al	 mercat	 immobiliari).
Els controls que havia establert el govern per 
vigilar la contaminació disminuiran un cop 
hagin	passat	 els	 Jocs	Olímpics	d’hivern	que	
se	celebraran	a	Pequín.

El fet que el mineral de ferro hagi pogut tocar 
fons,	 la	 combinació	 del	 suport	 polític	 per	
impulsar	un	creixement	del	PIB	per	sobre	del	
5,5	%	i	els	menors	controls	de	contaminació	
després	dels	Jocs	Olímpics	d’hivern	podrien	
permetre una recuperació seqüencial en la 
producció	 d’acer	 i	 afavorir	 la	 demanda	 del	
mineral de ferro.

Com	 que	 res	 no	 és	 gratuït,	 evidentment,	
s’haurà	de	mirar	de	reüll	l’evolució	del	mercat	
immobiliari	xinès.

El	 dòlar	 va	 continuar	 la	 seva	 marxa	 alcista	
davant	 l’euro	 durant	 el	 quart	 trimestre	 del	
2021,	apreciant-se	un	2,2	%,	i	va	tancar	l’any	
amb	uns	guanys	del	 7,2%.	Un	 fort	 augment	
dels	casos	de	la	covid-19	a	Europa,	les	dades	
econòmiques més sòlides als EUA i una 
Reserva	 Federal	menys	 acomodatícia	 són	 al	
darrere	d’aquest	moviment.	

A	 curt	 termini,	 el	 dòlar	 hauria	 de	 mantenir-
se	 fort,	 ja	 que	 veiem	 un	 suport	 continuat	
d’aquests	 vents	 de	 cua.	 Esperem	 que	 la	
divergència	 en	 la	 política	 monetària	 continuï	
impulsant la dispersió de les divises amb els 
falcons,	d’una	banda,	en	procés	de	retirar	els	
estímuls	més	ràpidament	o	d’apujar	els	tipus,	
com	els	EUA,	el	Regne	Unit,	Canadà,	Noruega	
i	 Nova	 Zelanda;	 i	 els	 coloms,	 d’altra	 banda,	
afavorint	 una	 política	 més	 acomodatícia	 i	
uns	 tipus	 baixos	 durant	 més	 temps,	 com	
Suïssa,	 l’eurozona,	 el	 Japó	 i	 Suècia.	 De	 fet,	
una	inflació	més	persistent	i	elevada	als	EUA	
exigeix	un	cicle	d’enduriment	més	primerenc,	
ja	 que	 pujar	 massa	 tard	 suposaria	 haver	 de	
ser	més	 agressiu	 i	 córrer	 el	 risc	 d’asfixiar	 la	
recuperació	 econòmica.	 El	 BCE,	 per	 contra,	

sembla tenir una mica més de marge pel que 
fa	a	la	inflació	i	és	poc	probable	que	augmenti	
els	tipus	oficials	el	2022.	

En	algun	moment,	però,	creiem	que	aquesta	
tendència	 s’hauria	 d’invertir.	 El	 nou	 any	
hauria de veure una millora de les dades 
econòmiques fora dels EUA a mesura que es 
resolguin les interrupcions de la cadena de 
subministrament,	 s’aixequin	 les	 restriccions	
per	 la	 covid-19	 i	 es	 recuperi	 la	 demanda	de	
serveis.	Amb	això,	els	fluxos	cap	als	actius	de	
refugi	s’haurien	d’invertir.	A	més,	els	mercats	
ja	 descompten	 un	 cicle	 més	 agressiu	 de	 la	
Reserva	 Federal	 i	 deixen	 poc	 marge	 per	 a	
l’inesperat,	mentre	que	els	ajustos	de	la	política	
del	BCE	podrien	resultar	molt	més	sorprenents	
i	donar	suport	a	l’euro.	Finalment,	ens	acostem	
a	nivells	on	creiem	que	el	dòlar,	des	d’un	punt	
de	vista	fonamental,	sembla	car.	

Pot continuar el ral·li?

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista d’inversions

Matèries primeres i divises
MATÈRIES PRIMERES

DIVISES

Mineral de ferro

Font: Bloomberg

Tipus de canvi EUR/USD

Font: Bloomberg

Durant el quart trimestre, el dòlar va continuar la seva marxa 
alcista contra l’euro, en apreciar-se un 2,2%, i va tancar l’any 
amb uns guanys del 7,2%.

Caiguda del mineral de ferro per les regulacions del govern 
xinès.
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En	línies	anteriors	parlàvem	sobre	les	me-
sures	monetàries	i	fiscals	que	bancs	cen-
trals i governs havien pres respectivament 
per fer front a la crisi econòmica derivada 
de	la	pandèmia.	En	els	darrers	mesos,	les	
institucions	monetàries	no	han	tingut	més	
remei	 que	 començar	 a	 pujar,	 en	 més	 o	
menys	 grau,	 els	 tipus	 d’interès	 per	 com-
batre	una	inflació	creixent	que,	si	bé	no	és	
un	problema	exclusiu	de	la	regió,	històrica-
ment	s’ha	patit	molt	a	Llatinoamèrica.

L’augment	 de	 tipus	 a	 Llatinoamèrica	 ha	
arribat abans que a molts dels homòlegs 
emergents	i,	per	descomptat,	abans	que	als	
països	 desenvolupats.	 Però,	 què	 passarà	
quan aquests darrers comencin de manera 
efectiva	la	normalització	monetària?	Si	fem	
un	cop	d’ull	enrere,	a	l’any	2013,	observem	
com	 les	 polítiques	 més	 restrictives	 van	
generar	 sortides	 de	 fluxos	 de	 capital	 dels	
mercats de bons emergents cap als desen-
volupats,	 que	 van	 provocar	 depreciacions	
de les monedes locals i alhora van elevar 
els	costos	de	finançament	i	van	fer	que	els	
països	 tinguessin	 dificultats	 per	 gestionar	
el	 seu	 deute	 extern.	 És	 cert,	 però,	 que	
aquella	situació	és	diferent	de	 l’actual,	en-
tre	altres	coses	perquè	la	Reserva	Federal	
nord-americana	 ha	 preparat	 suficientment	
el	terreny.	En	tot	cas,	els	bancs	centrals	de	
la regió estaran sens dubte atents als mo-
viments	dels	països	desenvolupats,	alhora	
que vetllen perquè la normalització mone-
tària	no	deteriori	l’encara	fràgil	salut	de	les	
economies domèstiques.

Després	 d’una	 contracció	 del	 producte	
interior	brut	de	 la	 regió	del	6,8%	el	2020,	
hi	haurà	una	expansió	per	sobre	del	6%	el	
2021	i	 les	previsions	per	al	2022	són	d’un	
alentiment	del	creixement	per	sota	del	3%.	
Menys	de	la	meitat	dels	països	han	acon-
seguit	fins	ara	recuperar	els	nivells	d’activi-
tat	previs	a	la	pandèmia,	tot	i	que	la	majoria	
ho faran al llarg del 2022.

Malgrat	 això,	 la	 regió	 tenia	 tasques	 pen-
dents abans de la pandèmia que les insti-
tucions	no	han	d’ignorar.	Els	nivells	baixos	
d’inversió,	d’estalvi	 i	de	productivitat,	 jun-
tament amb uns elevats pesos de la força 
laboral	 en	 el	 creixement	 i	 de	 l’economia	
informal fan que els reptes de recuperació 
i desenvolupament siguin considerables.

Per	si	no	n’hi	hagués	prou,	 la	regió	no	ha	
deixat	 enrere	 la	 inestabilitat	 política	 a	 di-
versos	dels	seus	països	principals.	A	Xile	
s’ha	proclamat	vencedor	de	 les	eleccions	
Gabriel	 Boric,	 que	 es	 va	 imposar	 a	 José	
Antonio	 Kast,	 el	 favorit	 del	 mercat.	 Al	
Perú,	el	president	Castillo,	 tot	 i	evitar	una	
primerenca	 moció	 de	 censura,	 no	 està	
aconseguint donar equilibri a una societat 
cada	cop	més	dividida.	Brasil	 i	Colòmbia	
encaren eleccions presidencials el 2022. 
En	el	primer	cas,	l’expresident	Lula	da	Sil-
va,	que	encara	ha	de	fer	front	a	processos	
judicials,	avantatja	folgadament	en	les	en-
questes	l’actual	mandatari,	Jair	Bolsonaro,	
la	popularitat	del	qual	frega	mínims	histò-
rics.	En	el	cas	del	país	cafeter,	que	recent-
ment	ha	perdut	el	grau	d’inversió,	lidera	els	
sondejos	 l’exalcalde	 Gustavo	 Petro,	 que	
tampoc	no	gaudeix	del	favor	del	mercat.

Els	 líders	 de	 govern	 hauran	 d’afrontar	 el	
tram	 final	 de	 recuperació	 econòmica	 i	 a	
més continuar amb els esforços de moder-
nització	d’unes	economies	que	encara	són	
lluny	 del	 seu	 potencial,	 cosa	 que	 és	 una	
bona	 notícia.	 La	 inversió	 privada	 externa	
està	 arribant,	 i	 els	 nivells	 d’emprenedoria	
domèstica	 han	 crescut	 notablement,	 la	
qual cosa posa de manifest que les possi-
bilitats a la regió són importants.

Juan Gestoso Ruiz 
Analista d’inversions

Normalització i reptes passats
Els bancs centrals de la regió han continuat prenent mesures per combatre 
una inflació creixent i prolongada, en un entorn d’inestabilitat política i amb 
una economia que encara no ha recuperat els nivells d’activitat anteriors a 
la pandèmia.

Després	d’una	contracció	
del	PIB	del	6,8%	el	2020,	
hi	haurà	una	expansió	
per	sobre	del	6%	el	2021	
i	propera	al	3%	el	2022

A final de 2021, cap de les grans economies de la regió 
no haurà recuperat els nivells de producte previs a la 
pandèmia.

 

Creixement del producte interior 
brut

Font: CEPAL

Inflació interanual, desembre 2021

 

Font: Bloomberg

Llatinoamèrica
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Avís legal
Aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group.	

Aquest	document	serveix	únicament	per	ser	distribuït	en	forma	permesa	en	dret.	No	està	adreçat	a	la	distribució	ni	a	l’ús	de	cap	persona	o	entitat	que	sigui	ciutadà	
o	resident	de	qualsevol	jurisdicció	on	la	distribució,	publicació,	disponibilitat	o	ús	fossin	contraris	a	les	lleis	o	regulacions,	o	fes	que	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	
quedés	subjecte	a	qualsevol	requeriment	de	registre	o	llicència	dins	de	la	jurisdicció	esmentada.	La	informació	continguda	en	aquest	document	representa	l’opinió	
dels	analistes	de	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	sobre	mercats	i	podrà	ser	modificada	i/o	actualitzada	sense	cap	avís	previ.	Aquest	document	conté	únicament	
informació	general	i,	tot	i	haver	obtingut	aquesta	informació	de	fonts	considerades	fiables,	ni	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	els	seus	analistes	garanteixen	ni	es	
responsabilitzen	que	la	informació	continguda	sigui	completa	o	exacta.	Els	analistes	financers	i	les	altres	persones	competents	que	poguessin	estar	implicades	en	
l’elaboració	i	difusió	d’aquest	document	són	independents	de	les	que	tinguin	un	interès	rellevant	amb	l’objecte	de	l’informe	en	qüestió.	En	cap	cas	no	existeix	com-
promís	ni	cap	vinculació	amb	els	emissors	per	elaborar	informes	favorables.	Les	declaracions	incloses	en	aquest	document	en	cap	cas	no	han	de	ser	considerades	
com	a	fets	fàctics	i	contrastats,	alhora	que	les	projeccions	i	estimacions	sobre	condicions	econòmiques	i	previsions	sobre	el	desenvolupament	de	la	indústria	que-
den	subjectes	a	canvis	sense	cap	notificació	prèvia.	Certa	informació	inclosa	en	aquest	document	fa	referència	a	“projeccions	de	futur”	que	poden	ser	identificades	
per	l’ús	de	formes	verbals	com	ara	“podrà”,	“hauria	de”,	“s’espera”,	“s’estima”	o	mitjançant	terminologia	semblant,	tant	en	positiu	com	en	negatiu.	A	causa	de	
diversos	riscos	i	incerteses,	certs	esdeveniments,	resultats	o	llur	acompliment	real	podran	variar	substancialment	d’aquells	reflectits	o	previstos	en	les	esmentades	
projeccions	de	futur	incloses	en	aquest	informe.	Els	resultats	obtinguts	en	el	passat,	haguessin	estat	positius	o	negatius,	no	es	garanteix	que	es	compleixin	en	el	
futur,	per	la	qual	cosa	no	poden	servir	com	a	indicador	fiable	de	possibles	resultats	futurs	ni	com	a	garantia	d’aconseguir	aquests	resultats.	Les	dades	relatives	a	
resultats	dels	instruments	financers,	índexs	financers,	mesures	financeres	o	dels	serveis	d’inversió	que	aquest	document	pugui	contenir,	poden	estar	condicionades	
per	l’efecte	que	deriva	de	les	comissions,	honoraris,	impostos,	despeses	connexes	i	taxes	que	puguin	suportar	dits	resultats	bruts,	cosa	que	pot	provocar,	entre	
d’altres	efectes,	una	disminució	d’aquests	resultats,	que	podrà	ser	major	o	menor	depenent	de	les	circumstàncies	particulars	de	l’inversor	de	qui	es	tracti.
Aquest	document	no	constitueix	cap	oferta	per	part	de	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	tampoc	dels	seus	analistes	i	no	podrà	ser	en	cap	cas	considerat	com	
una	recomanació	personal	de	compra	o	venda	d’actius;	tampoc	no	es	podrà	considerar	que	qualsevol	estratègia	d’inversió	o	recomanació	realitzades	en	aquest	
document	és	idònia	o	apropiada	per	a	les	circumstàncies	individuals	d’un	inversor.	Ni	aquest	document	ni	el	seu	contingut	no	constituiran	la	base	de	cap	contracte,	
compromís	o	decisió.	Els	lectors	hauran	de	prendre	llurs	decisions	d’inversió	basant-se	en	llurs	anàlisis	pròpies	així	com	en	la	recomanació	dels	assessors	inde-
pendents	que	considerin	apropiats.	En	cap	cas	no	es	podrà	entendre	que	mitjançant	la	distribució	d’aquest	document	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	o	els	seus	
analistes	estan	realitzant	recomanacions	personalitzades	d’inversió.	La	negociació	en	mercats	financers	pot	comportar	riscs	considerables	i	requereix	d’un	segui-
ment	constant	de	les	posicions	actuals.	Ni	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	cap	dels	seus	analistes,	empleats	o	directors	no	assumeixen	cap	responsabilitat	per	
cap	inversió	o	desinversió	realitzada	sobre	la	base	d’aquest	document	ni	per	cap	pèrdua	que	pogués	esdevenir-se	per	una	inversió	o	desinversió	basada	en	aquest	
document.	Qualsevol	declaració	continguda	en	aquest	document	que	faci	referència	a	informació,	opinions	o	dades	emeses	per	una	tercera	entitat	representarà	en	
qualsevol	cas	la	interpretació	que	en	pugui	fer	Crèdit	Andorrà	Financial	Group,	dades	a	les	quals	ha	tingut	accés	en	ser	de	caràcter	públic	o	bé	a	través	d’un	servei	
de	subscripció.	Aquest	ús	i	interpretació	no	ha	estat	revisat	per	la	tercera	entitat	esmentada,	per	la	qual	cosa,	ni	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	ni	cap	dels	seus	
analistes	no	ofereix	cap	garantia,	ni	expressa	ni	implícita,	que	siguin	exactes,	íntegres	o	correctes.	

La	informació	continguda	en	aquesta	publicació	és	estrictament	confidencial.	Ni	la	totalitat	ni	part	d’aquesta	publicació	poden	ser	reproduïdes,	transformades,	dis-
tribuïdes,	publicades,	reenviades	o	usades	de	cap	manera	sense	el	permís	previ	per	escrit	de	l’autor.	Cap	publicació,	modificació	o	actualització	d’aquest	material	
no	està	subjecta	a	cap	periodicitat	i	no	implica	cap	obligació	per	part	de	Crèdit	Andorrà	Financial	Group.

Avís	per	a:

Inversors del Principat d’Andorra: aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	Crèdit	Andorrà	SA	i/o	Credi-invest	
SA,	ambdues	entitats	autoritzades,	regulades	i	supervisades	per	l’Autoritat	Financera	Andorrana	(AFA).
Inversors d’Espanya: aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	Banco	Alcalá,	SA,	entitat	autoritzada,	regulada	
i	supervisada	pel	Banco	de	España	i	per	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores.
Inversors dels Estats Units:	aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	Beta	Capital	Management	LLC	(IARD	
No.	154894),	un	assessor	d’inversions	registrat	aprovat	per	operar	a	l’octubre	de	2012,	i	autoritzat,	regulat	i	supervisat	per	la	US	Securities	and	Exchange	
Commission	(S.E.C.).
Inversors	de	Luxemburg:	aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	Banque	de	Patrimoines	Privés,	SA,	entitat	
autoritzada,	regulada	i	supervisada	per	la	Commission	de	Surveillance	du	Secteur	Financier	(CSSF).
Inversors	de	Mèxic:	aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	CA	México	Asesores	Patrimoniales	en	Inversio-
nes	Independientes	SA	de	CV,	entitat	autoritzada,	regulada	i	supervisada	per	la	Comisión	Nacional	Bancaria	y	de	Valores.	
Inversors de Panamà: aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	Banco	Crèdit	Andorrà	(Panamá),	SA,	entitat	
autoritzada,	regulada	i	supervisada	per	la	Superintendencia	de	Bancos	i	la	Superintendencia	del	Mercado	de	Valores	(SMV),	i/o	per	Private	Investment	Mana-
gement	Advisors	Panamá,	SA,	entitat	autoritzada,	regulada	i	supervisada	per	la	Superintendencia	del	Mercado	de	Valores	(SMV).	




