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Quan baixi la marea
Els mercats financers s’han quedat enquistats després del rebot del març, 
i sembla que no saben decidir si continuar amb les pujades o desfer part 
dels guanys. Creiem que es descompta molt ja, i ara toca ser prudents, 
dins de l’optimisme.

Si fóssim capaços d’anar enrere en el temps 
i tornar al gener d’aquest any (sembla una 
eternitat, però només són uns mesos), i algú 
ens	expliqués	que	el	que	passava	a	Wuhan	
aviat seria un fenomen planetari, molt pocs 
haurien	 aconseguit	 traduir	 aquesta	 infor-
mació en diners. La devastació econòmica 
causada pel tancament amb pany i clau de 
les	economies	ha	tingut	el	seu	contrapunt	
en	un	esforç	fiscal	sense	precedents,	finan-
çat pels sempre disposats bancs centrals. 
És innegable, però, que les ferides que 
deixarà	la	pandèmia	trigaran	molt	a	cicatrit-
zar,	 i	això	comptant	amb	una	vacuna	més	
o	menys	 imminent	que	ens	permeti	deixar	
enrere aquest virus infame. La borsa ameri-
cana puja des de principi d’any. L’europea 
cau un 14% en l’acumulat anual —tampoc 
no sembla molt, és el que solen corregir les 
borses	per	 coses	molt	menys	greus.	Això	
és raonable?

El	cert	és	que	no	tot	puja.	Bàsicament,	 la	
pandèmia	 ha	 deixat	 tres	 tipus	 d’accions.	
Les	que	es	beneficien	de	la	narrativa	post-
virus (tot el que faci olor de tecnologia o 
comerç electrònic de sobte val molt més 
que	 abans);	 les	 que	 no,	 però	 que	 s’han	
comportat com si fos el cas (cotitzen a 
nivells prepandèmia, tot i que els seus 
beneficis	tardaran	a	recuperar	nivells	sem-
blants), i les accions amb unes cotitzacions 
que	reflecteixen	les	dificultats	anteriors.	A	
tots	tres	grups	hi	pot	haver	bones	oportu-
nitats, però cal ser molt prudents. 

Al primer cal rebuscar per trobar empre-
ses que, tot i semblar cares, realment no 
reflecteixen	tot	el	potencial	que	tenen.	És	a	
dir, que no siguin només narrativa, sinó que 
siguin una realitat i que, a més, tinguin unes 
valoracions raonables; una combinació 

molt escassa. El segon grup és el menys 
atractiu	 i	només	hem	d’agafar	petites	po-
sicions en els líders incontestables per 
poder augmentar pes a les correccions. El 
tercer és el més atractiu, però segurament 
també	és	el	que	exigeix	més	cautela.	Hi	ha	
empreses que no sortiran ben parades de 
la crisi, segurament perquè ja eren nego-
cis	poc	atractius	anteriorment.	No	hem	de	
caure en la temptació de comprar una cosa 
dolenta només perquè sigui barata. Però sí 
que	hi	ha	empreses	que	cotitzen	com	si	la	
pandèmia	hagués	de	ser	permanent,	cosa	
que	no	succeirà.	

Aquesta pandèmia, com totes les ante-
riors,	passarà.	I	no	només	per	les	vacunes	
en	marxa	(ja	n’hi	ha	nou	a	la	fase	3,	i	sembla	
molt	probable	que	tinguem	una	confirma-
ció positiva d’alguna abans d’acabar l’any). 
També tindrem medicaments millors i es-
tem més ben preparats per conviure amb 
el virus mentre estigui amb nosaltres. Però 
això	 no	 implica	 que	 puguem	 comprar	 al	
mercat cegament. Si no discriminem bé on 
invertim, als nivells actuals, no guanyarem 
diners	quan	hàgim	vençut	definitivament	la	
Covid-19.	Deia	Warren	Buffett	que	només	
se	sap	qui	ha	estat	nedant	nu	quan	baixa	la	
marea. Toca nedar, però ben enfundats en 
un vestit de neoprè. 

David Macià, CFA
Director d’Inversions CAAM
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L’alliberament inicial de la demanda acu-
mulada	ha	començat	a	disminuir	i	hi	ha	un	
risc	 creixent	 que	 s’hagin	 d’aplicar	 noves	
limitacions, ja que les infeccions tornen a 
augmentar i frenen la recuperació. Aquest 
ha	estat	el	cas	durant	l’estiu	als	Estats	Units	
i	ara	està	passant	a	Europa,	després	de	la	
reobertura	de	 les	 escoles.	De	 fet,	 els	PMI	
més recents a Europa van caure per sota 
dels 50 a mesura que els consumidors 
es preocupaven per una nova onada del 
coronavirus i els governs restablien les 
restriccions.	Tanmateix,	tot	i	que	el	nombre	
de	casos	continua	creixent,	la	taxa	de	mor-
talitat	disminueix,	 ja	que	les	noves	infecci-
ons afecten persones més joves i menys 
vulnerables, sense oblidar que estem més 
preparats per gestionar-ne la propagació.

Però una vegada més, els governs s’enfron-
ten a la difícil tasca de triar entre la salut 
pública o una economia sòlida. Tot i que 
és molt difícil, les autoritats intenten assolir 
tots dos objectius, ja que ara són plena-
ment conscients dels danys econòmics i 
han	après	a	 tractar	 i	gestionar	millor	el	vi-
rus. Malgrat tot, aquest equilibri no és gens 
fàcil	 i	 les	conseqüències	d’inclinar-se	més	
cap a una opció que cap a l’altra segur que 
xocaran	amb	la	dura	opinió	pública.

Continuem creient que l’impacte d’una se-
gona	onada	no	serà	tan	greu	a	causa	d’un	
millor tractament de la infecció i, sobretot, 
de la realització de proves que no només 
permeten un aïllament adequat dels infec-
tats, sinó també que la població torni a tre-
ballar més aviat. A més, es podria aprovar 
una	nova	vacuna	a	final	d’any	o	principis	del	
proper que, tot i que no resol el problema 
de la producció massiva, obre el camí cap 
a la normalització de l’activitat. 

No	 obstant	 això,	 hi	 ha	 altres	 riscos	 que	
podrien entelar la recuperació. El suport 
fiscal	a	Europa	i	als	Estats	Units	és	gairebé	
el doble dels estímuls implementats durant 
la crisi del 2008-2009 i la gran pregunta que 
es planteja és la rapidesa amb què es reti-
rarà	aquest	suport.	Diversos	ajuts	clau	als	
Estats	Units	van	vèncer	a	final	de	 juliol	 i	 la	
caiguda dels ingressos dels consumidors 
ja	ha	començat	a	afectar	l’economia.	El	nou	

paquet	fiscal	encara	s’està	discutint,	ja	que	
els	dos	partits	es	resisteixen	a	arribar	a	un	
acord abans de les eleccions. Segons el 
resultat dels comicis, el grau de suport de la 
política	fiscal	durant	els	propers	trimestres	
podria ser molt diferent, no només pel que 
fa a les dimensions, sinó també en mitjans. 
Una presidència de Biden amb els demò-
crates al Senat probablement veuria un risc 
a l’alça, mentre que un triomf de Trump i el 
Congrés dividit probablement comportarien 
un	bloqueig	i	un	risc	a	la	baixa.

Finalment,	els	bancs	centr´ls	han	anunciat	
que mantindran l’actual posició acomodatí-
cia durant els propers anys, cosa positiva, 
però la seva capacitat per afegir més estí-
muls	és	limitada.	La	Fed	també	ha	anunciat	
que	està	disposada	a	deixar	que	la	inflació	
superi el seu objectiu anterior del 2%. Tot i 
això,	les	forces	inflacionistes	no	sembla	que	
siguin	el	risc	principal:	tot	i	que	hem	vist	un	
cert augment de la mesura en els darrers 
mesos,	ara	l’IPC	es	troba	a	l’1,3%,	lluny	del	
llindar del 2%.

En	conclusió,	encara	hi	ha	incertesa	pel	que	
fa	a	estímuls	fiscals	i	monetaris,	la	propaga-
ció del virus i la severitat de les restriccions 
resultants	i,	finalment,	l’eventual	aprovació	i	
possible aplicació d’una vacuna. A mesura 
que es desvelin aquests interrogants, les 
previsions econòmiques es revisaran signi-
ficativament	a	l’alça	o	a	la	baixa.

La recuperació total encara està molt lluny
L’economia ha viscut com en una muntanya russa: es va endinsar en una 
profunda recessió a final de l’hivern i es va recuperar després, quan va fina-
litzar el confinament i es van implementar estímuls. Per al quart trimestre, 
diversos senyals apunten a una desacceleració de la recuperació i el camí 
sembla ple d’incerteses però també d’algunes promeses.

Segons el resultat de 
les eleccions als EUA, 
el	suport	fiscal	durant	
els propers trimestres 
podria ser molt diferent

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu
i Clients Institucionals

Situació macroeconòmica

Font: Bloomberg

Els PMI més recents a Europa van caure per sota dels 50 
a mesura que els consumidors es preocupaven per una 
nova onada del corona virus i els governs restablien les 
restriccions.

PMI de serveis Markit, zona euro
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L’economia ha viscut com en una muntanya russa: es va 
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L’IPC es troba a l’1,3%, lluny del llindar del 2%.

IPC anual americà
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El verd és el color de moda
L’anomenada “transició verda” esdevé una nova tendència a la política i als 
mercats financers. La crisi de la Covid-19 ha causat que els paquets d’estí-
muls s’adrecin cap a una recuperació verda, social i sostenible, i que es doni 
impuls al desenvolupament dels bons coneguts com a ESG.

Els bons ESG (per les sigles en anglès d’am-
biental,	social	i	bon	govern)	han	esdevingut	
els instruments més adequats a l’entorn 
actual,	 ja	 que	 el	 finançament	 que	 s’obté	
mitjançant l’emissió d’aquest tipus de bons 
es	 destina	 a	 finançar	 projectes	 ecològics	
(energies	renovables,	edificis	amb	eficiència	
energètica), socials (ajuts al treball, igualtat 
de gènere, temes relacionats amb salut) o 
sostenibles, que seria una combinació dels 
dos anteriors.

L’impuls de les institucions implica un suport 
més per a aquest actiu. La UE vol convertir 
els bons ESG en la pedra angular del seu pla 
de	recuperació	gràcies	als	225.000	milions	
d’euros	que	preveu	emetre.	Si	ho	posem	en	
perspectiva, aquest import és el que es va 
emetre per a aquests instruments durant 
tot	el	2019	i	es	tradueix	en	un	22,5%	de	les	
emissions	 vives	 actuals.	 La	 importància	
també rau en el fet que a mesura que se’n 
vagin	 emetent,	 es	 conformarà	 una	 nova	
corba verda sobirana al mercat. El 2019 la 
UE també va aprovar un sistema de clas-
sificació	 que	 es	 coneix	 com	 a	 taxonomia	
per determinar què es pot considerar com 
a	sostenible	(no	tot	és	vàlid	per	tal	de	con-
siderar	que	un	bo	és	ESG).	El	BCE	ha	estat	
més	actiu	a	l’hora	d’adquirir	aquest	tipus	de	
bons per als seus programes de compres i, 
fa	poc,	ha	anunciat	que	acceptarà	els	bons	
amb cupons vinculats a objectius de sos-
tenibilitat com a elegibles a partir del 2021. 
Però la zona euro no és l’única on trobem 
exemples:	el	candidat	demòcrata	a	 la	pre-
sidència	dels	Estats	Units,	Joe	Biden,	s’ha	
compromès a obrir el camí per aconseguir 
una energia neta al 100% per al 2050 i el 
Regne	Unit,	per	part	seva,	ha	presentat	una	
estratègia	en	favor	de	l’hidrogen.

L’expansió	 dels	 bons	 ESG	 es	 pot	 veure	 en	
els	fluxos	que	reben	per	part	dels	inversors.	
En el mercat primari són els que tenen més 
demanda	 i	 contribueixen	 perquè	 els	 emis-
sors puguin reduir més la prima d’emissió 
si els comparem amb els bons tradicionals. 
Segons	Bloomberg,	els	fluxos	d’ETF	centrats	
en	ESG	han	experimentat	els	fluxos	d’entra-
da més grans durant tots els mesos del 2020. 
Altres	dades	 rellevants	que	ofereix	el	Banco	
Santander	són	que	enguany	(fins	al	setembre)	

i en relació amb l’any anterior, l’emissió de 
bons	 socials	 s’ha	multiplicat	 per	 10	 i	 la	 de	
bons	verds	ha	crescut	un	54%.	Per	sectors,	
destaquen	 el	 sobirà,	 el	 financer	 i	 l’elèctric	
juntament amb l’energètic, i per països, els 
més actius són França i després Alemanya. 

Que sigui una moda o esdevingui una ten-
dència	amb	èxit	a	llarg	termini	dependrà,	en	
bona mesura, no tan sols que l’inversor tin-
gui	la	sensació	que	compleix	la	seva	cons-
ciència social, sinó de la rendibilitat que 
n’obtingui.	 En	 aquest	 sentit,	 el	 naixement	
dels nous bons ODS (objectius de desen-
volupament sostenible), que cada vegada 
són	més	 freqüents	 i	 vinculen	 la	 rendibilitat	
als objectius de sostenibilitat plantejats, pot 
ser una bona línia per al seu desenvolupa-
ment	futur.	Un	exemple	recent	el	trobem	en	
una emissió de la farmacèutica Novartis de 
1.850 milions d’euros amb un venciment a 
8 anys, en què es compromet a augmentar 
el cupó un 0,25% els 3 darrers anys si no as-
soleix	 l’objectiu	marcat:	 augmentar	 l’accés	
als medicaments dels pacients amb pocs 
ingressos per al 2025. 

El	que	sí	que	es	podria	afirmar	és	que,	amb	
la quantitat de recursos que s’estan assig-
nant	a	aquestes	àrees,	s’entreveu	un	 futur,	
podríem	 dir,	 més	 ESG:	 l’energia	 provindrà	
principalment	 d’energies	 renovables	 i	 hi	
haurà	menys	treballadors	en	sectors	perillo-
sos	que	malmeten	el	medi	ambient;	gràcies	
a	l’augment	dels	cotxes	elèctrics	caldrà	més	
coure	 i	 menys	 petroli,	 alhora	 que	 sorgiran	
noves sinergies entre les indústries auto-
mobilístiques tradicionals i les empreses 
tecnològiques	 per	 donar	 impuls	 al	 vehicle	
autònom,	per	exemple.

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

Ja no es tracta d’una 
estratègia	de	nínxol	en	
l’univers	de	la	renda	fixa	
amb	els	grans	fluxos	que	
reben aquests instruments

Renda fixa

L’emissió prevista per la UE com a part del pla de recu-
peració podria aportar un gran impuls al mercat global de 
bons verds.

Fins ara el rendiment dels bons ESG i els tradicionals han 
tingut un comportament similar. En la gràfica podem ob-
servar el cas del mercat americà.

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg

Emissió global  
de bons verds (milions)

Bloomberg Barclays MSCI US 
Agg ESG Focus vs Bloomberg
Barclays US Agg
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El 2020 ha posat a prova la nostra paciència
L’índex S&P 500 va experimentar al setembre un lleuger augment durant 
l’exercici. Això no ens hauria de sorprendre si ho comparem amb el ren-
diment de gairebé el 30% del 2019, però és força sorprenent si tenim en 
compte la situació esdevinguda el 2020.

Charles Castillo  
Gestor sènior

Si	 l’any	 passat	 ens	 haguessin	 dit	 que	 du-
rant el 2020 afrontaríem la pitjor pandèmia 
mundial dels darrers cent anys, una atura-
da econòmica massiva que provocaria que 
l’atur	fos	superior	al	de	la	crisi	financera	del	
2008-09	 i	 una	 caiguda	 del	 PIB	 trimestral	
mai	 vista,	 ens	 hauriem	 cregut	 que	 durant	
l’any	l’índex	S&P	500	pujaria?	De	fet,	abans	
que el mercat reculés una mica al setem-
bre,	 l’índex	 S&P	 ja	 havia	 crescut	 un	 11%	
durant	l’any.	I	no	oblidem	que	al	març	havia	
caigut un 32%!

Aquest	ha	estat	un	any	de	tensió	i	por	per	
als	inversors	i	molts	han	tingut	la	desgràcia	
de liquidar les seves posicions durant els 
dies foscos de març, només per fer tard 
per	 tornar-hi	a	ser	en	el	moment	de	 la	 re-
cuperació. Són temps en què la paciència 
dels inversors té recompensa. De vegades 
esperem durant anys per a una recuperació 
completa del mercat, com va passar des 
del	 2008	 fins	 al	 2013.	 Altres	 vegades,	 la	
recuperació	es	produeix	de	 forma	sorpre-
nentment	 ràpida	 i	 els	 que	 intenten	 predir	
els millors moments per entrar i sortir del 
mercat es queden enrere.

Dit	 això,	 durant	 la	 resta	 del	 2020	 ens	 tro-
barem amb més obstacles i catalitzadors 
potencials. Els inversors esperen que, 
abans que acabi l’any, s’aprovi una vacuna 
per a la Covid-19 als Estats Units. Es preveu 
que	Pfizer	en	publiqui	les	dades	d’assaig	de	
fase	3	a	finals	d’octubre,	i	aleshores	la	FDA	
disposarà	 d’un	 parell	 de	mesos	 per	 apro-
var-la abans d’entrar al 2021. Les eleccions 
presidencials dels Estats Units són el 3 de 
novembre. Finalment, el mercat encara es-
pera	una	altra	ronda	d’estímuls	fiscals.

Es podria argumentar que sortir del mercat 
abans de les eleccions seria l’opció més 

conservadora, ja que ens enfrontem a una 
situació desconeguda i amb risc de caigu-
da	 als	mercats.	 Tanmateix,	 no	 saber	 quin	
serà	el	resultat	de	les	eleccions	no	és	motiu	
suficient	per	abandonar.	

Per	 exemple,	 un	 escenari	 potencialment	
negatiu per al mercat seria unes eleccions 
que es resolguin amb una marea blava. En 
aquest escenari, el candidat demòcrata 
a la presidència, Joe Biden, guanyaria les 
eleccions i el seu partit controlaria les dues 
cambres del Congrés. És molt probable 
que augmentessin els impostos corporatius 
i	personals	i	que	s’intensifiqués	la	regulació.	
Si us sembla que aquest escenari es pot 
donar, és probable que estigueu temptats 
de vendre ara. Ara bé, un govern controlat 
pels demòcrates també podria comportar 
aspectes positius per al mercat. El principal 
seria que el Partit Demòcrata es mobilitza-
ria per aprovar un paquet massiu d’estímuls 
de 3 mil milions de dòlars. Recordeu que al 
maig la Cambra de Representants, contro-
lada pels demòcrates, va aprovar un paquet 
d’estímuls de 3 mil milions de dòlars que es 
va aturar en arribar al Senat, controlat pels 
republicans. En unes eleccions amb resul-
tat de marea blava, aquest projecte de llei 
sortiria	del	calaix	i	esdevindria	llei.	Però	po-
den passar més coses positives. Esperem 
que	si	 Joe	Biden	és	president	disminueixi	
les tensions comercials tant amb la Xina 
com amb la Unió Europea. 

No és gaire probable que intentar marcar 
els temps per a aquests esdeveniments 
sigui una feina que convingui als inversors; 
de fet, en el passat, tenir accions de qualitat 
a	llarg	termini	ha	demostrat	ser	un	encert.

“Si som propietaris 
d’empreses destacades 
amb	gestions	excel·lents,	
el nostre període de 
tinença preferit és per 
sempre”,	Warren	Buffett

Renda variable
S&P 500 2020 YTD

El mercat ha trigat només 6 mesos en recuperar-se de la 
Covid.

Font: Bloomberg

S&P 500 01/2008-03/2013

El mercat ha trigat diversos anys a recuperar-se de les pèr-
dues de la crisi financera del 2008.

Font: Bloomberg
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El 2020 ha posat a prova la nostra paciència
Or

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu 
i Clients Institucionals 

Està	sent	un	any	d’or	per	a	l’or.	Hem	d’apro-
fitar	qualsevol	correcció	en	aquest	actiu	per	
invertir-hi?	Sembla	que	els	motius	que	han	fet	
que	l’or	s’apreciï	continuaran	a	mitjà	termini.

L’or	tendeix	a	comportar-se	inversament	als	
tipus d’interès reals. Quan els tipus se situen 
en negatiu o a prop, el preu de l’or puja. En 
un	any	en	què	la	Reserva	Federal	ha	hagut	
de	baixar	els	 tipus	d’interès	de	manera	 tan	
agressiva,	 l’or	 no	 ha	 faltat	 a	 la	 cita.	 No	 hi	
ha	previsió	que	la	Reserva	Federal	canviï	la	
seva	estratègia	i	continuarà	sent	acomodatí-
cia,	i	això	no	és	un	risc	per	a	l’or.

També	hi	ha	altres	motius	que	han	afavorit	la	
revaloració de l’or:

•	 Molts països emergents estan aug-
mentant les seves reserves d’or, espe-
cialment l’Índia i la Xina.

•	 La	 crisi	 financera	 provocada	 per	 la	
pandèmia	ha	 fet	que	 l’or	actuï	 com	a	
actiu refugi, i es considera que descor-
relaciona amb la resta d’actius.

•	 Cada vegada és més comú utilitzar 
ETF per invertir en or, l’accés al mercat 
de	l’or	s’ha	facilitat	i	popularitzat	molt,	
en	l’últim	any	hi	ha	hagut	una	entrada	
de volum rècord en els ETF sobre or, la 
qual cosa també fa que en pugi el preu.

A més, no sembla que cap dels factors 
descrits	 anteriorment	 hagi	 de	 canviar	 pro-
perament.

Quan	passi	l’actual	crisi	financera	i	s’esvaei-
xin	els	dubtes	de	com	en	sortirem,	tot	serà	
molt	 diferent.	 Però	 fins	 llavors,	 els	 factors	
descrits	en	aquesta	nota	no	haurien	de	can-
viar	i,	per	tant,	tampoc	no	ho	hauria	de	fer	la	
nostra visió constructiva en l’or.

Continuem mantenint la nostra visió d’un dòlar 
dèbil,	tot	i	que	recentment	el	canvi	ha	tingut	un	
cert descans. Probablement, darrere d’aques-
ta	inversió	hi	ha	una	acceleració	dels	casos	de	
Covid-19 a Europa, acompanyada de noves 
mesures restrictives en determinats països, i 
l’augment de la volatilitat dels mercats.

En l’informe de l’últim trimestre vam dir que 
no ens sorprendria veure una pausa en la 
tendència	a	la	baixa	del	dòlar,	ja	que	recupe-
ra el seu estatus d’actiu de refugi enmig de la 
volatilitat	dels	mercats.	Tanmateix,	 aquesta	
inversió	probablement	serà	de	curta	durada	
si una segona onada global de Covid-19 no 
afecta	 considerablement	 el	 creixement	 i	 la	
predisposició al risc.

Un element que podria amenaçar la nostra 
visió	 és	 el	Brexit,	 ara	que	 entrem	a	 la	 fase	
final	de	les	negociacions.	Un	resultat	sense	
acord seria molt negatiu per a la lliura ester-
lina i, en menor mesura, per a l’euro. Però el 
motor clau a curt termini seran les eleccions 
nord-americanes. Segons el resultat, les 

decisions	sobre	despesa,	política	fiscal,	po-
lítica	exterior	i	regulació	seran	molt	diferents.	
Si Trump és reelegit i el Congrés continua 
dividit, les preocupacions per l’augment dels 
impostos i la regulació disminuiran i proba-
blement donaran força al dòlar. Si, al contrari, 
Biden	i	els	demòcrates	aconsegueixen	gua-
nyar el Senat, més despesa, més impostos i 
més institucionalisme seran negatius per al 
dòlar. Però aquest també seria un escenari 
negatiu per als mercats i, per tant, el dòlar es 
podria utilitzar com a actiu de refugi. Final-
ment, una victòria de Biden però un Congrés 
dividit comportaria un bloqueig intern i el 
dòlar es podria debilitar encara més.

En	última	instància,	el	valor	a	llarg	termini	del	
dòlar	nord-americà	depèn	de	molts	 factors	
diferents, i l’any electoral pot proporcionar 
només alguns obstacles en el camí més que 
un canvi complet de la tendència.

Les eleccions afectaran el dòlar?

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista d’inversions

Matèries primeres i divises
MATÈRIES PRIMERES

DIVISES

Or

Font: Bloomberg

Ĺexpansió monetària influeix sobre el preu de l´or.

Tipus de canvi EUR/USD

Font: Bloomberg

Recentment hem vist una pausa en la tendencia baixista 
del dòlar.
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Llatinoamèrica és una de les regions més 
afectades per la Covid-19. Des del punt de 
vista	sanitari,	 hi	ha	diversos	països	de	 la	
zona entre els que tenen més contagis i 
morts	 per	milió	 d’habitants	 a	 tot	 el	món.	
L’impacte econòmic a la zona també és 
un fort sotrac. En l’última actualització, la 
Comissió Econòmica per a l’Amèrica Lla-
tina	i	el	Carib	(Cepal)	estima	que	el	PIB	de	
la	regió	es	contraurà	el	9,1%	el	2020,	amb	
caigudes de doble dígit en països com el 
Perú	o	l’Argentina,	i	Mèxic	i	el	Brasil	en	co-
tes molt properes al 10%. La resposta dels 
governs és diversa: Xile és el país que més 
estímuls	 fiscals	 ha	 aplicat,	 amb	 l’11,5%	
del	 PIB,	 seguit	 del	 Perú	 (10%)	 i	 el	 Brasil	
(7,4%).	D’altra	banda,	Mèxic	és	el	país	que	
menys	 recursos	 hi	 ha	 destinat	 en	 el	 pla	
fiscal:	 tan	 sols	 el	 0,6%.	Des	 del	 punt	 de	
vista monetari, Xile, el Brasil i el Perú són 
els	països	que	han	implementat	polítiques	
més	expansives.

L’augment	 dels	 dèficits	 se	 sufragarà	 mit-
jançant	 l’increment	 del	 deute	 extern	 dels	
països, tant en el mercat públic com en el 
privat.	En	aquest	últim,	hi	ha	un	país	que	
està	 guanyant	 cada	 vegada	 més	 pes	 a	
la regió: la Xina. A través d’empreses es-
tatals	 com	el	China	Development	Bank	o	
l’Export-lmport	 Bank	 of	 China,	 el	 gegant	
asiàtic	s’ha	convertit	els	últims	anys	en	el	
banquer de l’Amèrica Llatina. Els préstecs 
directes sumen més de 150.000 milions de 
dòlars. El cas més conegut és el de Vene-
çuela, immersa en una descomunal crisi 
social i econòmica i que no troba gaire més 
alternatives	 de	 finançament	 en	 el	 mercat	
internacional.	 No	 obstant	 això,	 altres	 na-
cions com el Brasil, l’Equador, l’Argentina 
o	Bolívia	 estan	 rebent	 suport	 financer	 de	
la Xina per aquesta via, i cada vegada en 
major mesura.

Però, què busca la Xina amb aquestes in-
versions a l’Amèrica Llatina? La resposta 
és	 força	 evident:	 guanyar	 influència	 eco-
nòmica	i	política.	En	l’àmbit	econòmic	sol	
exigir,	a	canvi	dels	préstecs,	que	els	països	
comprin	maquinària	i	productes	manufac-
turats	xinesos,	o	bé	que	siguin	companyies	
xineses	 les	 que	 duguin	 a	 terme	 determi-
nades	 obres	 d’infraestructura.	 Per	 exem-
ple, a Bolívia, des de 2013 les empreses 
xineses	 han	 estat	 adjudicatàries	 de	 més	

d’una vintena de projectes de carreteres i 
ponts. Una altra fórmula, ja emprada amb 
Veneçuela, són els anomenats loans-for-
oil, de manera que, en cas d’insolvència 
per part del país, la Xina rep petroli com a 
forma de pagament. Aquesta solució seria 
potencialment aplicable a altres matèries 
primeres que abunden a Llatinoamèrica i 
en	les	quals	la	Xina	hi	té	gran	interès.

Amb	 l’augment	 del	 deute	 extern,	 és	 ine-
vitable pensar en la dècada perduda de 
Llatinoamèrica dels anys vuitanta, quan 
diversos països es van veure incapaços de 
fer front a les seves obligacions creditícies 
després d’una crisi econòmica global i la 
caiguda del preu de les matèries primeres. 
Si bé és cert que la situació és diferent, 
ja que no s’esperen pujades de tipus d’in-
terès en els països desenvolupats que 
provoquin evasions de capital com les de 
llavors,	 qui	 no	 en	 coneix	 la	 història	 està	
condemnat a repetir-la.

En	l’àmbit	polític,	Llatinoamèrica	també	és	
interessant per a la Xina, en un moment 
clau de rivalitat amb els Estats Units, que 
històricament	 ha	 considerat	 la	 regió	 com	
una	 àrea	 natural	 d’influència.	 I	 no	 només	
en	els	països	amb	governs	de	major	afinitat	
ideològica;	 la	 Xina	 també	 ha	 estat	 capaç	
d’establir	 forts	 llaços	 diplomàtics	 amb	
nacions	 amb	 les	 quals	 històricament	 no	
havia	tingut	relació,	com	ara	el	Panamà	o	
la República Dominicana.

Juan Gestoso Ruiz 
Analista d’inversions

Préstecs de doble tall
L’expansió fiscal i monetària dels països llatinoamericans per fer front a la 
crisi econòmica comportarà un augment del deute extern, i el paper de la 
Xina és cada vegada més rellevant.

La Comissió Econòmica 
per a l’Amèrica Llatina i 
el Carib (Cepal) estima 
que	el	PIB	de	la	regió	es	
contraurà	el	9,1%	el	2020

 

Estimació de  
contracció del PIB el 2020

Font: Cepal

Préstecs de la Xina a  
Llatinoamèrica (milions de dòlars)

Font: Centre d’Estudis Diàleg Interamericà

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 Suïssa:	aquest	document	ha	estat	preparat	per	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	i	és	distribuït	per	Private	Investment	Management,	SA,	entitat	
autoritzada,	regulada	i	supervisada	per	l’Association	Suisse	des	Gérant	de	Fortune.	Aquest	document	no	és	producte	de	cap	“Financial	Research	Unit”	i	no	
està	subjecte	a	les	“Directives	on	the	Independence	of	Financial	Research”	de	l’Associació	de	Bancs	Suïssos.	Aquest	document	no	ha	estat	preparat	d’acord	
amb	els	requisits	legals	i	regulatoris	per	promoure	la	independència	del	research	i	no	està	subjecte	a	cap	prohibició	en	referència	a	la	seva	difusió.	Per	tant,	
les	restriccions	regulatòries	sobre	Crèdit	Andorrà	Financial	Group	en	relació	amb	qualsevol	instrument	financer	mencionat	en	qualsevol	moment	abans	de	la	
seva distribució no seran d’aplicació.
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-
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