
   ÍNDEX
2   Situació macroeconòmica
3				Renda	fixa
4    Renda variable
5    Matèries primeres i divises
6    Llatinoamèrica

 Assignació d’actius
 (2022 2T)
 Monetari
	 Renda	fixa
 Renda variable

	 Renda	fixa 

GOVERN 
EUA 
Eurozona

 GRAU D’INVERSIÓ 

EUA  
Eurozona

 HIGH YIELD 

EUA  
Eurozona

 MERCATS EMERGENTS

 Renda variable 
EUA 
Eurozona 
Japó 
Emergents

 Matèries primeres 

Petroli 
Or

 Divises 

EUR/USD
JPY/USD

Segon trimestre 2022
Tancament de redacció:  31 de març de 2022

Inflació
Per als mercats financers, s’espera molta volatilitat, generada no tant pel 
conflicte a Ucraïna, sinó pel rebrot de la inflació i l’intent de tallar-la per 
part dels bancs centrals.

Temps estranys, els que ens toquen viure. 
Just quan semblava que sortíem d’una 
pandèmia global, assistim atònits a la in-
vasió d’Ucraïna. Al marge de l’òbvia repul-
sa a la violència, i lamentant profundament 
l’infortuni a què se sotmet la població, pel 
que	fa	als	mercats	financers,	que	és	el	que	
ens	ocupa	en	aquests	textos,	diu	el	manual	
que n’hauríem de relativitzar la importàn-
cia. Els inversors acostumen a girar full rà-
pidament quan es tracta d’esdeveniments 
geopolítics (costa trobar-ne, en el passat, 
que causessin caigudes voluminoses, en 
temps o en quantia).

Aquesta	vegada,	tanmateix,	creiem	que	les	
turbulències	seran	més	duradores.	No	tant	
perquè l’agressió russa no tingui conse-
qüències	a	llarg	termini,	que	en	té.	Sembla	
que tornem una altra vegada a l’economia 
de blocs, a la despesa armamentística dis-
parada, i s’accentua la involució de la glo-
balització,	que	tants	beneficis	ens	ha	donat	
aquestes últimes dècades. Però l’anterior 
no	és	incompatible	amb	bons	retorns	en	els	
actius	 financers,	 com	 testifiquen	 diversos	
períodes	entre	el	final	de	 la	Segona	Guer-
ra Mundial i la caiguda del mur de Berlín. 
Tampoc no podem oblidar que el punt de 
partida,	en	el	pla	macro,	era	excel·lent,	amb	
taxes	 d’atur	 en	mínims	 i	moltes	 ganes	 de	
sortir de casa i gastar el que s’havia estalvi-
at durant la pandèmia.

El problema rau en el fet que la invasió 
afegeix	gasolina	a	un	incendi	previ,	en	for-
ma	d’inflacions	disparades,	a	les	quals	els	
bancs centrals van voler treure importància 
durant massa temps. Tant Ucraïna com 
Rússia són productors clau d’una llarga 
llista de matèries primeres, de les quals el 
blat	i	el	petroli	són	les	més	òbvies.	El	cru	en	

triple dígit, juntament amb la dependència 
del gas natural rus del vell continent, arriben 
just	quan	la	inflació	a	gairebé	tot	el	planeta	
fregava nivells no vistos en dècades. Per 
acabar-ho	d’adobar,	els	xinesos	enfronten	
els brots d’òmicron a base de dràstics 
confinaments,	 que	 interrompen	 (encara	
més)	les	lesionades	cadenes	de	distribució	
global.	Més	inflació.

Els bancs centrals aborden ara una difícil 
missió:	retirar	estímuls	sens	dubte	exces-
sius	 sense	 desaccelerar	 l’economia	 més	
del compte. Els precedents no conviden 
a	 l’optimisme.	 Només	 ho	 han	 aconseguit	
tres vegades des de 1945, i en cap de les 
tres	 es	 batallava	 contra	 inflacions	 eleva-
des.	No	poden	confiar	la	seva	sort	al	final	
de	 la	guerra	ni	a	 la	fi	de	 la	pandèmia	a	 la	
Xina (ambdues coses passaran, però res-
tablir la normalitat serà lent, i quedaran les 
sancions contra Rússia). Per acabar-ho 
d’adobar, l’economia pot mostrar-se 
menys robusta, ja que les pujades de 
preus són d’ampli espectre i es mengen la 
renda disponible dels ciutadans.

De	tot	això,	el	més	probable	és	que	la	retira-
da de liquiditat dels bancs centrals ocasioni 
un increment de la volatilitat en els mercats. 
No	té	res	de	dolent,	sobretot	per	a	l’inversor	
a llarg termini amb carteres que permetin 
aprofitar	 millors	 preus	 (la	 volatilitat,	 amb	
paciència,	és	oportunitat).	Vagi	com	vagi	en	
temps immediats, vindran temps millors. I 
no	podem	oblidar	que	la	inflació	és	un	des-
tructor d’estalvi, i, per tant, no invertir no 
sembla	pas	una	solució	intel·ligent.

.David Macià, CFA
Director d’Inversions i Estratègia de Mercats 
de Crèdit Andorrà Asset Management (CAAM)

Informe trimestral  
La nostra visió dels mercats
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Les conseqüències econòmiques a curt 
termini de la guerra són evidents. Rússia, 
a	més	de	ser	el	proveïdor	principal	de	gas	
a	Europa,	és	un	dels	principals	productors	
de petroli del món i un proveïdor clau de 
metalls industrials, com el níquel, l’alumini 
i	 el	 pal·ladi.	 Tant	Rússia	 com	Ucraïna	 són	
grans	 exportadors	 de	 blat,	 mentre	 que	
Rússia	 i	Bielorússia	també	són	 importants	
exportadors	de	potassa,	una	base	per	als	
fertilitzants. Els preus d’aquestes commo-
dities s’han disparat, cosa que ha agreujat 
les	taxes	d’inflació	ja	elevades.	

Durant el 2021, la pandèmia va ser la causa 
de	 l’augment	de	 la	 inflació,	per	 la	deman-
da reprimida, les interrupcions de l’oferta 
i l’escassetat de mà d’obra, però abans 
que	 comencés	 el	 conflicte	 la	majoria	 dels	
economistes esperaven que els preus bai-
xessin	durant	el	2022,	ja	que	algunes	de	les	
pressions temporals es revertirien. Però la 
invasió russa d’Ucraïna ho ha canviat tot 
profundament. 

La	 inflació	de	 la	zona	euro	va	arribar	a	un	
nou	màxim	històric	al	març,	perquè	el	con-
flicte	va	sotragar	les	cadenes	de	subminis-
trament	 mundials	 i	 va	 elevar	 encara	 més	
els costos de l’energia. Els preus de con-
sum	del	març	 van	 augmentar	 fins	 al	 7,5%	
respecte	a	 fa	un	any,	davant	del	5,9%	del	
febrer i per sobre de l’estimació mitjana del 
6,7%.	 L’indicador	 bàsic	 que	 exclou	 com-
ponents	 volàtils	 com	 la	 inflació	 d’energia	
i	aliments	 també	va	assolir	un	nou	rècord,	
la qual cosa mostra la naturalesa cada cop 
més	àmplia	de	l’avanç.

Els països de la UE depenen de Rússia per 
al	 40%	del	gas	natural,	 el	 35%	del	petroli	
cru	 i	el	47%	del	carbó.	Alemanya	és,	amb	
diferència,	el	país	de	la	UE	que	més	petroli,	
gas	 i	carbó	russos	gasta:	obté	el	55%	del	

gas	natural,	el	52%	del	seu	carbó	i	el	34%	
del petroli de Rússia. 

El	conflicte	ha	posat	de	manifest	la	vulnera-
bilitat d’Europa i qüestiona la transició cap 
a energies netes, ja que el gas natural era 
una part important de la solució. Amb unes 
taxes	 d’inflació	 que	 arribaran	 al	 8-9%	 els	
mesos vinents, els consumidors europeus 
estan abocats a una important erosió de la 
seva	renda	disponible.	Al	març,	la	confiança	
dels consumidors de la zona euro va caure 
al	nivell	més	baix	des	dels	primers	mesos	
de la pandèmia. Tot i que els governs euro-
peus podrien suavitzar la càrrega amb una 
resposta	fiscal	específica,	el	creixement	de	
la	regió	s’haurà	de	revisar	a	la	baixa.

Els	 Estats	Units,	 en	 canvi,	 són	 autosufici-
ents en energia i un dels principals produc-
tors de moltes de les matèries primeres que 
estan	pujant.	Tot	 i	 això,	 l’impacte	sobre	 la	
inflació	 es	 fa	 notar	 i	 l’IPC	general	 va	 aug-
mentar	un	7,9%	 respecte	de	 l’any	anterior	
i	que	l’índex	subjacent	va	créixer	un	6,4%.	
Les	llars	tenen	2,6	bilions	de	dòlars	d’excés	
d’estalvi acumulat durant la pandèmia que 
ajudarà a mitigar l’impacte negatiu de l’aug-
ment	dels	preus	en	la	confiança	i	la	despesa	
dels	consumidors	el	2022.	La	distribució	és	
desigual:	 les	 llars	amb	 ingressos	més	bai-
xos	 i	els	desocupats	 ja	han	 recorregut	als	
seus estalvis, mentre que les llars amb in-
gressos elevats (on els serveis representen 
una	part	més	gran	de	la	cistella	de	consum)	
han	experimentat	un	augment	de	la	riquesa.	
En	 els	 pròxims	 trimestres,	 probablement	
augmentaran	 la	 seva	despesa	després	de	
dos anys de restriccions de covid-19 mal-
grat	les	pressions	d’una	inflació	més	alta.

Les	futures	taxes	de	creixement	i	d’inflació	
dependran en gran mesura de com evolu-
cionin	el	conflicte	i	les	sancions	a	Rússia	a	
partir	d’ara.	No	obstant	això,	és	evident	que	
la guerra tindrà conseqüències duradores 
en l’economia mundial i accentuarà la ten-
dència a la desglobalització ja iniciada per 
la pandèmia.

La guerra a Ucraïna afecta el creixement global
A principi d’any esperàvem un creixement per sobre de la tendència i una 
desacceleració de la inflació, a mesura que totes les economies eliminaven 
les restriccions contra la covid-19 i es reduïen les pressions temporals dels 
preus derivades de la pandèmia. La invasió russa d’Ucraïna i les consegüents 
sancions a Moscou han alterat dràsticament la previsió.

Un tallada brusca de 
subministrament causaria 
parada industrial i recessió 
a Alemanya, Itàlia i bona 
part de l’Europa central

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu
i Clients Institucionals

Situació macroeconòmica

Els preus de consum del març van augmentar fins al 7,5% 
respecte a fa un any.

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg
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La confiança dels consumidors dels EUA va caure al març 
al nivell més baix des dels primers mesos de la pandèmia.

L’IPC del març als EUA va pujar un 7,9% respecte a l’any 
anterior.

Confiança del consumidor als EUA

L’IPC a la zona euro

L’IPC als EUA
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Cap a una nova normalitat 
Comencem l’any amb el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, i els 
seus col·legues convençuts d’acabar-lo amb la política monetària ultralaxa i les 
condicions financeres acomodatícies a uns nivells més normals. El conflicte a 
Ucraïna, a més de la tragèdia que comporta, ha posat en risc el subministrament 
de matèries primeres, cosa que ha exacerbat encara més l’espiral inflacionista.

El gran repte per al mercat serà saber reac-
cionar	a	mesura	que	les	taxes	pugin	després	
d’anys	anestesiats	per	un	excés	de	liquiditat,	
i	el	principal	problema	és	on	se	situa	la	taxa	
neutral	que	no	restringeix	ni	estimula	el	crei-
xement	 econòmic.	 Aquesta	 és	 la	 principal,	
i difícil, tasca dels bancs centrals. Del seu 
encert	dependrà	que	no	descarrili	 el	creixe-
ment econòmic. Es parla molt de l’augment 
de	tipus,	però	també	haurem	d’estar	atents	al	
ritme	que	 imprimeixen	a	 la	 reducció	del	ba-
lanç,	ja	que	també	afectarà	el	preu	dels	bons.	

Veiem	dos	grans	blocs	pel	que	fa	als	bancs	
centrals. D’una banda, el que lideren la Fed, 
el	 Banc	 d’Anglaterra	 i	 el	 BCE,	 amb	 els	 dos	
primers que ja han iniciat la pujada dels tipus 
de	 referència	 i	 el	 BCE	 que	 mostra	 aquesta	
inclinació en les seves intervencions. I d’altra 
banda,	el	PBoC,	que	a	 la	Xina	segueix	amb	
el QE, i el Banc del Japó, que continua amb 
la política de control de corba augmentant 
les	compres	de	bons.	Això	ens	fa	pensar	que	
continuarà	 l’excés	de	 liquiditat	a	escala	glo-
bal, tot i que naturalment no als nivells d’anys 
anteriors.	Aquesta	és	la	nova	normalitat.

Aquest any, els tipus d’interès han anat a l’al-
ça	i	aquesta	variable	ha	estat	el	principal	de-
tractor	de	la	renda	fixa.	La	perspectiva	d’una	
acció agressiva de la Fed davant l’augment de 
la	inflació	mundial	i	l’enduriment	dels	mercats	
laborals ha portat el bo del Tresor de referèn-
cia	a	10	anys	fins	al	2,6%,	un	nivell	que	no	es	
veia	des	del	2018.	El	termini	a	dos	anys	ja	des-
compta	fins	gairebé	deu	vegades	de	pujades	
per	part	de	la	Fed	i	se	situa	en	el	2,55%.	Aquí	
apareix	el	debat	sobre	 la	corba	de	 la	por:	el	
diferencial 10-2 anys. 

Una corba invertida pot indicar recessió eco-
nòmica	en	un	futur	pròxim,	tal	com	ha	tingut	
lloc	en	el	passat.	Ara	és	diferent?	Normalment,	
la corba invertida va acompanyada d’un term 

spread	negatiu.	Com	es	calcula	aquest	term 
spread?	La	Fed	suggereix	l’«spread forward a 
curt termini», que analitza la diferència de ren-
diment entre la lletra del Tresor actual a tres 
mesos i el seu rendiment esperat d’aquí a sis 
trimestres.	Quan	el	rendiment	actual	és	més	
gran que el rendiment futur implícit, pot ser 
que s’acosti una recessió imminent, i aquest 
no	és	el	cas	actualment.

Pel que fa als spreads de crèdit, l’ampliació a 
què hem assistit s’ha degut principalment al 
conflicte	a	Ucraïna	i	dependrà	de	com	avancin	
els esdeveniments per determinar el to dels 
actius	 a	 curt	 termini.	 Així	 que	 ha	 intuït	 lleus	
avenços	en	la	resolució	del	conflicte,	el	mer-
cat ha tornat a comprimir els spreads. Pen-
sem que els bons corporatius han augmentat 
l’atractiu	després	de	l’ampliació	dels	spreads 
i, a diferència d’altres períodes, els anys de 
taxes	de	finançament	baixes,	els	estímuls	fis-
cals i el repunt de les economies han enfortit 
els	balanços	de	les	empreses	i	ara	estan	més	
ben preparades per afrontar l’entorn actual.

En	 definitiva,	 durant	 el	 primer	 trimestre	 els	
bons s’han continuat venent tot i les dades 
creixents	 d’inflació.	 I	 és	 que	 els	 rendiments	
dels bons del govern han arribat als nivells 
que	es	preveien	per	a	final	d’any	i	el	recorregut	
s’ha	fet	en	tan	sols	un	trimestre.	Això	explica	
en bona part la seva caiguda de preu durant el 
primer trimestre de l’any.

L’augment de la rendibilitat dels bons ens 
permet	 adquirir-los	 a	 uns	 nivells	més	 atrac-
tius i augmentar el carry positiu del conjunt 
de	 la	 cartera.	 Aquesta	 variable	 té	 cada	 cop	
més	 incidència	 en	 l’atribució	 de	 rendibilitat,	
després	d’anys	amb	rendibilitats	negatives,	 i	
actua	com	un	matalàs	davant	les	oscil·lacions	
del mercat. Que els tipus d’interès augmen-
tin dependrà en bona part de l’evolució de 
la	 inflació,	 i	perquè	aquesta	s’esvaeixi	ha	de	
millorar	 el	 conflicte	 a	 Ucraïna,	 l’evolució	 del	
preu de les commodities i els problemes en 
els canals de distribució. D’aquesta manera 
s’aconseguirà	més	estabilitat	en	la	renda	fixa.

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

El gran repte per al mercat 
serà saber reaccionar a 
mesura	que	les	taxes	pugin,	
i	el	principal	problema	és	
on	se	situa	la	taxa	neutral

Renda fixa

Evolució del diferencial de rendibilitat 10-2 anys dels bons 
del govern dels EUA.

La Reserva Federal ha pujat els tipus només 25 pb aquest 
any, però el Treasury amb venciment a 2 anys ja ha des-
comptat un cicle complet d’ajust.

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg

Bons del govern dels EUA 
a 10-2 anys

Tipus de la Fed vs. Treasury
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En el darrer informe,	 ja	 vam	 avançar	 el	
pronòstic	 per	 a	 un	 entorn	 de	mercat	més	
difícil el 2022 respecte al 2021 a causa 
d’una	 Reserva	 Federal	 més	 hawkish i la 
desacceleració	 en	 el	 creixement	 dels	 be-
neficis	 empresarials.	 També	vam	destacar	
l’augment sorprenentment ràpid dels tipus 
a llarg termini, ja que el rendiment del Tre-
sor nord-americà a 10 anys va passar de 
l’1,51%	a	l’1,80%.	Tant	de	bo	el	que	vèiem	
al gener fos l’abast dels problemes del 
mercat.	Per	descomptat,	això	va	ser	abans	
que Rússia envaís Ucraïna, que el cru WTI 
arribés	als	130	dòlars	per	barril	 i	 el	 rendi-
ment	del	Tresor	a	10	anys	superés	el	2,75%	
mentre la corba s’invertia.

Pel	que	fa	a	la	invasió	d’Ucraïna,	a	final	de	
febrer,	 el	 conflicte	 ha	 elevat	 el	 preu	 d’ali-
ments, fertilitzants, energia i metalls indus-
trials,	a	més	de	crear	una	crisi	de	refugiats	
a	Europa.	Ucraïna	produeix	el	13%	de	 les	
calories	del	món	i	no	és	clar	que	les	collites	
de primavera arribin als nivells anteriors. Ja 
es	calcula	que	el	70%	de	 la	producció	de	
blat d’Ucraïna podria estar en risc. Men-
trestant,	 Rússia	 és	 el	 proveïdor	 d’energia	
més	 important	 d’Europa	 i	 aquesta	 gran	
dependència ha estat objecte d’un enorme 
escrutini, ja que moltes nacions europees 
busquen fonts alternatives.

A banda de la invasió, la covid-19 es nega 
obstinadament	a	marxar.	Això	ha	compor-
tat a una sèrie de bloquejos draconians 
entre	 les	 principals	 ciutats	 xineses,	 cosa	
que	ha	accentuat	encara	més	les	ja	proble-
màtiques cadenes de subministrament.

La	 confiança	 del	 consumidor	 s’està	 des-
plomant	 davant	 unes	 taxes	 d’inflació	 de	
les	més	altes	en	quaranta	anys.	De	 fet,	 la	
lectura	 més	 recent	 de	 12	 mesos	 del	 PPI	
(índex	de	preus	 al	 productor)	 va	 arribar	 al	
10,0%,	mentre	que	l’IPC	(índex	de	preus	al	
consumidor)	va	arribar	al	7,9%.	

La Fed s’ha vist obligada a prendre nota 
d’aquesta situació greu i s’ha redoblat en 
el hawkishness adquirida últimament. La 
setmana passada, la governadora de la Fed 
Lael Brainard va indicar que l’entitat busca 
reduir	el	balanç	considerablement	més	de	
pressa	que	en	 la	recuperació	anterior.	Així	
ho	 van	 confirmar	 les	 darreres	 actes	 del	
FOMC,	que	parlaven	de	reduir	el	balanç	en	
95 mil milions de dòlars mensuals (60 mil 
milions de dòlars per a valors del Tresor i al 
voltant de 35 mil milions de dòlars per a va-
lors darrere de les hipoteques d’agències). 

No	 és	 estrany	 que	 la	 pujada	 dels	 tipus	 ja	
hagi	 començat	 a	 afectar	 el	 consumidor,	
com es pot comprovar en els tipus hipo-
tecaris.	Després	de	passar	bona	part	dels	
darrers	dos	anys	per	sota	del	3%,	els	tipus	
hipotecaris	 als	 EUA	 ara	 arriben	 al	 5,25%	
per	primera	vegada	des	del	2011,	i	això	està	
afectant	encara	més	l’accés	a	l’habitatge.

D’acord que hi podria haver un repunt 
important en el mercat si la invasió russa 
d’Ucraïna	arriba	a	un	final	negociat.	El	con-
sumidor veurà un alleujament instantani 
en	forma	de	preus	de	l’energia	més	baixos	
i	 potser	 la	 inflació	 total	 tindrà	 una	 mica	
menys	de	pressió.	Però	fins	i	tot	en	el	millor	
dels casos, el camí per a la borsa aquest 
any no serà fàcil.

La Fed, els preus de l’energia i Rússia
Per si darrerament no heu seguit el mercat, els tipus d’interès són molt més 
alts, la confiança del consumidor és feble, els preus de l’energia i els aliments 
s’han disparat, i hi ha una guerra al continent europeu.

Charles Castillo   
Gestor sènior

“La gent realment no 
creu en les paraules”, 
Volodímir	Zelenski,	
president d’Ucraïna

Renda variable
L’S&P 500 des de l’inici de l’any

Diversos vents en contra han fet que sigui un any agitat per 
a l’S&P 500.

Font: Bloomberg

Rendiment del Tresor dels EUA 
a 10 anys

L’augment dels tipus ha sorprès molts inversors.

Font: Bloomberg

https://research.creditandorragroup.com/content/2022-el-ano-del-halcon


5

La Fed, els preus de l’energia i Rússia Prestatges buits i matèries primeres

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu 
i Clients Institucionals 

Allò que la pandèmia no va aconseguir sí 
que	pot	 aconseguir-ho	el	 conflicte	 a	Ucraïna:	
prestatges buits als supermercats com a 
conseqüència última del preu disparat de 
determinades matèries primeres.

S’ha parlat molt del paper de Rússia com a 
proveïdor de petroli i gas a la resta del món, 
però la seva condició de productor clau de 
mercaderia	agrícola	també	implica	que	hi	hagi	
un risc real d’escassetat d’aliments en el futur.

Rússia	 és	 un	 país	 exportador	 d’energia	
important, en forma de petroli. Per substituir 
la producció russa i estabilitzar el mercat del 
petroli,	caldria	que	l’Iran,	l’OPEP,	Veneçuela	o	
el petroli d’esquist dels Estats Units poguessin 
proveir de 3 a 4 milions de barrils diaris 
addicionals. Fa l’efecte que les tres primeres 
opcions	 seran	 més	 complicades,	 ateses	 les	
negociacions necessàries, i l’última opció 
trigaria	més	de	6	mesos	a	donar	 resposta	al	
problema per la manca actual d’inversions. 
D’aquesta manera, el preu del petroli 
segurament es mantindrà en tensió.

Del	començament	d’any	ençà,	els	preus	de	les	
matèries	 primeres	 han	 pujat	 de	 mitjana	 més	
d’un	25%,	que	se	suma	al	27%	de	pujada	que	
van	 experimentar	 el	 2021	 quan	 l’escassetat	
d’oferta	ja	era	generalitzada.	El	xoc	en	el	preu	
que ha provocat la invasió d’Ucraïna posa entre 
dos focs els governs, ja que la protesta popular 
comença	a	ser	evident.	

En	 aquest	 context,	 resulta	 crític	 disposar	
d’una cadena de subministrament sòlida, 
cosa que s’ha complicat temporalment a 
causa dels nous brots de covid a la Xina i el 
potent terratrèmol que ha sacsejat el Japó.

En	 termes	 de	 comerç	 mundial,	 Ucraïna	
representa	al	voltant	del	15%	de	les	exportacions	
de	blat	de	moro	i	el	10%	de	les	de	blat.	Sumant-
hi	Rússia,	representen	més	del	30%.	Com	més	
duri	la	guerra,	més	gran	seran	el	risc	que	s’ampliï	
l’abast de les sancions, els preus de les matèries 
primeres,	la	inflació	i	l’enrenou	social.

Tenint en compte les històriques sancions 
econòmiques aplicades pels EUA i els seus 
aliats contra Rússia, el mes passat vam saber 
que Aràbia Saudita estava considerant acceptar 
pagaments anomenats en renminbi en lloc de 
dòlars nord-americans (USD) per les seves 
exportacions	 de	 petroli	 a	 la	 Xina.	 Aquest	 fet	
posa en dubte el domini del dòlar pel que fa a la 
facturació comercial.

Les discussions sobre la possibilitat que el 
dòlar nord-americà perdi terreny com a moneda 
de	 reserva	 global	 sorgeixen	 periòdicament,	
però	 trobar-hi	 un	 substitut	 no	 és	 tan	 fàcil.	
El dòlar nord-americà domina clarament 
el	 comerç	 internacional.	 Segons	 el	 FMI,	 el	
2020,	 més	 de	 la	 meitat	 de	 les	 exportacions	
no nord-americanes i fora de la UE estaven 
denominades en dòlars. Aquesta participació 
puja	al	75%	als	mercats	emergents	asiàtics	i	al	
100%	a	Amèrica	Llatina.	Aquestes	xifres	han	
canviat poc en les darreres dues dècades.

A	més,	a	partir	del	setembre	de	2021,	els	dipòsits	
en eurodòlars (passius de dipòsits bancaris 
denominats en USD mantinguts fora dels EUA) 

van	 pujar	 a	 17	 bilions	 de	 dòlars	 americans,	 el	
doble de l’equivalent de totes les altres monedes 
del	món	combinades.	Si	bé	el	percentatge	de	les	
reserves dels bancs centrals en USD ha perdut 
terreny	 (ha	passat	del	71%	el	1999	a	només	el	
59%	 el	 2021),	 els	 beneficiaris,	 la	 majoria,	 són	
les monedes occidentals que han establert 
vincles amb el dòlar. El iuan, que se cita sovint 
com	un	possible	substitut	futur	de	l’USD,	només	
representa	 una	 mica	 més	 del	 9%	 d’aquestes	
reserves. La manca de voluntat de la Xina per 
afluixar	el	control	sobre	el	comerç	en	renminbi	a	
l’estranger, la manca de comptes de capital oberts 
i el seu model polític autoritari n’obstaculitzen 
l’atractiu com a moneda de reserva global.

La	fiabilitat,	 la	 flexibilitat	 i	 la	 liquiditat	 del	 dòlar	
també	expliquen	per	què	l’índex	del	dòlar	nord-
americà	ha	pujat	un	3,5%	fins	ara	durant	aquests	
temps	 de	 gran	 incertesa.	 No	 oblidem	 que	 els	
bons del Tresor dels EUA continuen sent l’actiu 
segur per triar quan els mercats van a la deriva!

Qüestionant el domini del dòlar

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista d’inversions

Matèries primeres i divises
MATÈRIES PRIMERES

DIVISES

Gas natural

Font: Bloomberg

L’índex del dòlar nord-americà

Font: Bloomberg

La fiabilitat, la flexibilitat i la liquiditat del dòlar expliquen per 
què l’índex de la divisa nord-americana puja un 3,5% des 
de principi d’any.

Alta volatilitat al gas natural pel conflicte Rússia - Ucraïna.
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El fort increment del preu de les matèries 
primeres	 té	 efectes	 importants	 en	 l’eco-
nomia d’una regió molt dependent. En 
primer lloc, la pujada dels hidrocarburs 
està	 beneficiant	 els	 països	 productors	
com	 el	 Brasil,	 Colòmbia,	 Mèxic	 o	 Vene-
çuela,	 i	 castiga	 els	 no	 productors,	 com	
els centreamericans o Xile. D’altra banda, 
Llatinoamèrica	 és	 productora	 de	 referèn-
cia global de metalls i d’entrades agrícoles 
que	segueixen	aquesta	mateixa	tendència	
provocada	per	la	crisi	de	l’oferta.	Xile	és	el	
líder	mundial	en	obtenció	de	coure,	Mèxic	
el	més	gran	en	plata	i	el	Brasil	el	tercer	en	
ferro.	El	Perú	té	els	tres	metalls	anteriors	i	
d’altres,	com	el	plom,	mentre	que	Cuba	i	el	
Brasil	també	tenen	pes	en	la	producció	de	
níquel.	A	més,	l’Argentina	i	el	Brasil	tindran	
la	possibilitat	d’impulsar	 les	exportacions	
de blat i de blat de moro, ja que el graner 
d’Europa i part del món, Ucraïna, es troba 
en mínims.

El	mercat	no	ha	deixat	passar	desaperce-
buda la situació i ha situat el mercat d’acci-
ons de Llatinoamèrica al capdavant global 
en	termes	de	rendiment	des	de	comença-
ment	de	2022.	L’índex	Bovespa	del	Brasil	
avança	 un	 32%	 en	 el	 moment	 d’escriure	
aquestes	línies,	el	Mexbol	mexicà	ho	fa	un	
6%	 i	els	 índexs	de	 referència	de	Xile	 i	de	
Colòmbia	pugen	un	24%,	respectivament,	
per	parlar	de	 les	borses	més	grans	de	 la	
regió.	També	les	divises	locals	s’han	reva-
lorat respecte del dòlar, i destaquen el real 
brasiler	 (18%),	 el	 peso	 colombià	 (9%)	 i	 el	
sol	peruà	(8%).

Tot	i	això,	no	totes	les	implicacions	són	po-
sitives.	L’entorn	inflacionari	global	deterio-
rarà	les	estimacions	de	creixement	globals	
i Llatinoamèrica no se n’escapa. S’estan 
veient	importants	pressions	a	l’alça	en	els	
preus de la benzina, els aliments o els fer-
tilitzants, que minoren sensiblement la ren-
da disponible de la població, que alhora no 

sent	directament	els	beneficis	esmentats.	
Les	tensions	socials	creixen.	Les	protestes	
al	Perú	són	probablement	un	avançament	
del que ha de venir i l’espectre polític està 
cada	cop	més	polaritzat	en	un	any	d’elec-
cions	al	Brasil	i	a	Colòmbia.	Els	bancs	cen-
trals llatinoamericans van ser els primers a 
prendre	mesures	per	combatre	 la	 inflació	
pujant	taxes,	però	per	descomptat	això	té	
un	preu,	cosa	que	amenaça	la	recuperació	
postcovid	i	encareix	el	finançament.

Amb tots aquests ingredients, pensem que 
hi ha oportunitats interessants a la regió, 
encara que cal ser molt selectius. Diver-
sos factors donen suport a l’aposta de 
comptar	amb	exposició	d’actius	de	renda	
fixa	 corporativa	 llatinoamericana:	 els	 es-
deveniments recents han reduït l’univers 
d’inversió en mercats emergents; el pes 
important dels sectors energètic i de mate-
rials;	les	taxes	d’impagament	se	situen	per	
sota de la mitjana d’aquesta classe d’ac-
tiu	 (estimacions	 de	 2,5	%	aquest	 any);	 el	
deute	corporatiu	llatinoamericà	té	un	millor	
retorn ajustat per risc que els seus parells 
emergents;	i,	finalment,	els	balanços	de	les	
empreses	 gaudeixen	 en	 general	 de	 bona	
salut, amb un notable despalanquejament 
els	 darrers	 anys.	 Geogràficament,	 afavo-
rim	Mèxic	i	el	Brasil,	infraponderant	Xile	(la	
probable	rebaixa	de	la	qualificació	credití-
cia sobirana pot contagiar la corporativa) i 
l’Argentina. Sectorialment, ens agraden els 
serveis	públics,	els	exportadors	de	matèri-
es primeres i els productors de proteïnes.

Juan Gestoso Ruiz 
Analista d’inversions

Costos i beneficis
Llatinoamèrica assisteix a l’agressió russa contra Ucraïna des d’una llu-
nyania tant geogràfica com política. No obstant això, no s’escapa de les 
conseqüències globals que suposa i, a més, sí que hi té un paper rellevant 
de manera indirecta.

Llatinoamèrica lidera el 
mercat de renda variable 
mundial en termes 
de rendibilitat des de 
començament	de	2022

 
Font: Bloomberg

Font: Bloomberg

Borses de valors llatinoamericanes 
- Retorn YTD

El mercat d’accions de Llatinoamèrica se situa al capdavant 
global en termes de rendiment aquest any 2022.

Divises locals llatinoamericanes 
vs. USD

Les principals monedes locals de la regió s’han revalorat 
respecte del dòlar americà el primer trimestre del 2022.

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).	
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