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Emergents
Aquest any, els actius dels països emergents estan patint caigudes que en 
alguns casos són més per contagi que per problemes reals. Creiem que cal 
aprofitar-ho molt selectivament.

A vegades, la tendència a generalitzar 
dona lloc a greus errors de percepció 
(en	 mercats	 financers	 és	 molt	 freqüent	
i	 acostuma	 a	 equivaler	 a	 molt	 bones	
oportunitats	 d’inversió).	 Aquest	 any,	 els	
emergents estan patint de valent. Però 
l’etiqueta	 emergent	 la	 reben	 països	 que	
són	del	tot	diferents	entre	ells.	

Veneçuela,	 el	 Brasil,	 Turquia	 o	 l’Argentina	
copen titulars, però no són representatius 
de	 la	 resta.	 Veneçuela	 és	 un	 despropòsit	
majúscul. Tot i ser un país amb enormes 
reserves	 de	 petroli,	 no	 pot	 explotar-les	 (ni	
pot		abastir	els	supermercats	perquè	la	gent	
pugui menjar). L’espantosa gestió econòmica  
—ha	caigut	en	el	 recurs	 fàcil	de	finançar	el	
dèficit,	que	excedeix	el	30%	del	PIB,	a	base	
d’imprimir moneda, entre altres mesures poc 
assenyades—	ha	elevat	la	inflació	fins	a	nivells	
desorbitats	 (l’FMI	 calcula	 que	 aquest	 any	
estarà	per	sobre	del	milió	per	cent!).	Van	haver	
de	suspendre	un	concurs	televisiu	perquè	el	
premi,	que	equivalia	a	cent	mil	dòlars	al	gener,	
ja no valia ni deu centaus de dòlar a l’agost. El 
Brasil	pateix	una	de	les	pitjors	recessions	de	
la	seva	història	i	ha	d’elegir	aquest	octubre	si	
el	governa	l’extrema	dreta	(Bolsonaro	fa	que	
Trump	sembli	un	angelet,	si	més	no	pel	que	
fa	a	declaracions	polèmiques)	o	el	populisme	
d’esquerres	que	encapçala	un	 representant	
de Lula (empresonat per corrupció). A 
Turquia,	 Erdogan	 té	 amenaçat	 el	 seu	 banc	
central i ha col·locat el seu gendre de ministre 
de	Finances	mentre	la	inflació	es	dispara	i	la	
lliura	turca	es	desploma.	I	a	l’Argentina,	Macri	
prova	de	seguir	el	guió	dictat	per	l’FMI	—ha	
apujat	els	impostos	i	han	elevat	els	tipus	fins	
al	 60%	per	 provar	 de	 contenir	 la	 inflació—,	
però	ha	heretat	dels	Kirschner	una	disbauxa	
econòmica	 tan	 gran	 que	 arreglar-ho	 el	 farà	
suar de valent. 

Com dèiem, els casos anteriors, ja 
heterogenis	 de	 per	 si,	 són	 extrems	 i	 no	

representen	el	grup.	El	que	sí	que	tenen	en	
comú	 tots	 els	 països,	 emergents	 o	 no,	 és	
que	competeixen	entre	ells	pels	capitals	amb	
què	finançar	els	seus	projectes,	tant	privats	
com	públics.	A	mesura	que	els	EUA	pugen	
els tipus d’interès i/o el dòlar s’aprecia, els 
americans es tornen una enorme aspiradora 
de capitals (els inversors es veuen molt 
temptats	 de	 desfer	 inversions	 arreu	 i	
portar-les	 cap	 allà).	 Els	 capitals,	 doncs,	 se	
xuclen	 i	 deixen	 al	 descobert	 les	 misèries	
d’alguns,	però	també	les	fortaleses	d’altres.	
A	 diferència	 de	 crisis	 anteriors,	 molts	
països emergents tenen bancs centrals 
independents	i	àmplies	reserves	en	divisa	
estrangera, i mantenen nivells de deute 
molt	sanejats,	majoritàriament	denominats	
en	la	divisa	pròpia,	que	a	més	deixen	flotar	
lliurement (en el passat havien emès molt 
deute en dòlars i tenien la seva moneda 
lligada	 al	 bitllet	 verd,	 cosa	 que	 resultava	
un	 suïcidi	 econòmic	 quan	 les	 coses	 es	
torçaven). La Reserva Federal americana 
va esgotant les pujades de tipus (no creiem 
que	passin	del	3%,	des	del	2,25%	actual)	i	
pensem	que	el	dòlar	 ja	recull	el	millor	dels	
escenaris	i	no	s’hauria	d’apreciar	gaire	més.	
La	guerra	comercial	de	Trump	és,	al	nostre	
parer, un acte propagandístic de cara a 
les	 eleccions	 del	 novembre,	 per	 la	 qual	
cosa s’hauria d’esvair un cop superades i 
alleugerir els temors dels inversors. 

Tot	 plegat	 fa	 pensar	 que	 els	 factors	 que	
més	lesionen	el	comportament	dels	actius	
emergents	deixaran	de	ser	un	 llast	en	els	
mesos	vinents.	Per	tant,	deixaran	de	ser	les	
oportunitats	que	són	avui.	Amb	paciència,	
destriant el gra de la palla, i sempre molt 
gradualment,	 creiem	 que	 no	 s’han	 de	
deixar	escapar.

Informe trimestral  
La nostra visió dels mercats

David Macià, CFA
Director d’Inversions
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Situació macroeconòmica

La	 història	 es	 repeteix	 per	 a	 alguns	 països	
emergents. Quan el dòlar es revalora i 
la	 TIR	 dels	 bons	 americans	 augmenta,	
veiem	 entrades	 de	 fluxos	 als	 Estats	 Units	
i	 sortides	en	emergents,	 cosa	que	provoca	
la depreciació de la moneda local. Els 
actius	americans	 són	més	atractius	per	 als	
inversors,	 que	 aconsegueixen	 rendibilitats	
interessants	 amb	 menys	 risc.	 La	 pèrdua	
de	 valor	 d’una	 moneda	 té	 dos	 efectes	
contraposats, un per al mercat interior i un 
altre	per	a	l’exterior.	D’una	banda,	augmenta	
el nivell general de preus a l’interior d’un 
país,	ja	que	pugen	els	preus	dels	productes	
importats un cop convertits en moneda 
local,	 i,	 alhora,	 s’abarateixen	 els	 productes	
exportats	a	l’exterior.	A	més,	com	que	molts	
països	emergents	tenen	dèficits	fiscals	o	per	
compte corrent i depenen en gran mesura del 
finançament	extern,	quan	el	dòlar	 s’aprecia	
el deute contret augmenta i els països 
emergents	 pateixen	 repunts	 de	 volatilitat	 i	
sortides	de	fluxos	del	país.	Llavors,	els	bancs	
centrals	apugen	els	tipus	perquè	no	hi	hagi	
fugida	de	capitals.

En un estudi de la Reserva Federal elaborat 
per Scott Davis i Andrei Zlate, es va analitzar el 
comportament de les economies emergents 
en	el	cicle	financer	global.	L’informe	arribava	
a	 la	 conclusió	 que	 els	 països	 amb	 una	
balança	fiscal	 sòlida	 tenien	una	millor	 salut	
econòmica,	 tant	 en	 moments	 de	 fortalesa	
del	 dòlar	 com	 en	 períodes	 de	 fortalesa	
dels	 emergents.	 Per	 exemple,	 durant	 el	
taper tantrum,	quan	 la	Fed	va	anunciar	 la	fi	
del programa d’estímuls, els països amb 
més	 dèficit	 per	 compte	 corrent	 (el	 Brasil,	
l’Índia,	 Indonèsia,	 Sud-àfrica	 i	 Turquia)	 van	
experimentar	 depreciacions	 importants	 de	
les	 seves	 divises	 respecte	 als	 que	 tenien	
superàvit	 per	 compte	 corrent.	 Els	 països	
que	tenien	un	dèficit	per	compte	corrent	es	

van	veure	obligats	a	 recórrer	al	finançament	
exterior	per	poder	pagar	els	seus	 interessos	
de	deute	i	es	van	convertir	en	més	vulnerables	
davant	de	canvis	del	cicle	financer.

Mirem	els	 exemples	de	Turquia	 i	 Sud-àfrica,	
amb	notables	dèficits	bessons,	és	a	dir,	dèficit	
en	la	balança	comercial	i	en	la	balança	fiscal.	
Les sancions imposades pels Estats Units a 
Turquia,	 relacionades	 amb	 la	 detenció	 d’un	
pastor	 estatunidenc,	 retingut	 des	 del	 2016,	
van provocar una sortida de capitals i una 
depreciació	forta	de	la	divisa	turca,	cosa	que	
va	disparar	la	inflació,	que	va	passar	del	10%	
a	principis	 d’any	 a	més	del	 17,75%	el	 juny,	 i	
va	forçar	el	banc	central	a	augmentar	la	taxa	
d’interès	 fins	 al	 24%.	 Les	 empreses	 turques	
havien	 aprofitat	 l’entorn	 de	 finançament	
abundant	i	barat	d’aquests	últims	anys,	fins	al	
punt	d’augmentar	el	deute	extern	respecte	al	
PIB	fins	al	53%,	davant	el	36%	del	2011.	En	
el	 cas	 de	 Sud-àfrica,	 després	 de	 canviar	 el	
govern, acusat de corrupció i per la seva mala 
gestió econòmica, el país es troba en recessió, 
ja	que	ha	caigut	 un	0,7%	el	 segon	 trimestre	
després	de	fer-ho	un	2,6%	el	primer.	La	taxa	
d’atur	supera	el	26%,	la	més	alta	del	món.

La	 bona	 notícia	 és	 que	 en	 altres	 països	
emergents	 la	 situació	 financera	 és	 més	
positiva, encara	que	hagin	estat	castigats	pel	
mercat.	És	el	cas	de	Rússia,	amb	un	superàvit	
fiscal	del	0,6%	del	PIB	gràcies,	en	part,	al	fort	
augment del petroli i al control de la despesa 
pública.	Mèxic,	de	la	seva	banda,	té	un	full	de	
ruta	marcat	per	assolir	un	2,5%	de	dèficit	fiscal	
i reduir el deute públic com a percentatge del 
PIB	fins	al	45,4%	des	del	47%.

Encara	que	el	mercat	els	hagi	castigat	a	tots	
de	 la	mateixa	manera	pel	 simple	 fet	de	ser	
emergents, hem de distingir entre els dos 
grups	 explicats	més	 amunt	 i	 diferenciar-ne	
la situació macroeconòmica. En general, la 
majoria	 d’aquests	 països	 es	 troben	 en	 una	
situació	 millor	 que	 en	 ocasions	 anteriors,	
amb	 una	 inflació	 més	 controlada	 i	 un	
creixement	econòmic	més	sostenible.

No tots els emergents són iguals
Durant els últims mesos, els països emergents han estat en el punt de mira dels 
inversors i han patit grans episodis de volatilitat. Les pujades de tipus d’interès 
de la Fed, l’apreciació del dòlar i les tensions comercials han posat en dubte 
l’estabilitat econòmica d’alguns països emergents, entre els quals destaquen 
Turquia, l’Argentina, Mèxic, Sud-àfrica i el Brasil.

Sergi Casòliva                                                                                                                                         
                                                                                                                                 Analista macroeconòmic

Evolució del PIB i de la inflació 
dels països emergents (%)

Font: Bloomberg

Malgrat que alguns països tinguin una inflació elevada, els 
països emergents tenen de mitjana la inflació en mínims.

Els països emergents 
amb una balança 
fiscal	sòlida	estan	
més	ben	preparats	
davant moments de 
fortalesa	del	dòlar

Balanç pressupostari i compte 
corrent de Turquia i Rússia (% PIB)

Font: Bloomberg

Turquia té dèficits bessons (compte corrent i pressupostari), 
mentre que Rússia presenta superàvit per compte corrent, 
i la situació del seu balanç pressupostari està millorant.
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Renda fixa
El final de la flexibilització quantitativa
Després d’una dècada en què els bancs centrals han aplicat polítiques 
monetàries summament expansives i no convencionals basades en 
programes de compres d’actius (Quantitative Easing) i en el manteniment 
dels tipus propers a zero, ara es preparen per a la normalització monetària i 
per desfer el seu balanç (Quantitative Tightening).

Aquest	 mes	 de	 setembre	 es	 complia	 el	
desè aniversari de la caiguda de Lehman 
Brothers,	 que	 va	 significar	 l’inici	 de	 la	 pitjor	
crisi	financera	global	de	 les	últimes	dècades.	
L’hiperendeutament no va poder aguantar 
més	 el	model	 econòmic	 existent	 i	 els	 bancs	
centrals, en una acció coordinada, van haver 
de	 sortir	 al	 rescat	 aplicant	 polítiques	 no	
convencionals (conegudes com a Quantitative 
Easing) basades en programes de compra 
d’actius,	que	facilitaven	la	injecció	de	liquiditat	
al	mercat	amb	l’objectiu	de	reactivar	el	flux	de	
crèdit	 a	 l’economia,	 i	mantenint	 artificialment	
els	tipus	d’interès	baixos.

En	aquest	moment	en	què	sembla	que	es	van	
superant	 l’última	crisi	financera	 i	 la	depressió	
econòmica posterior, i amb l’economia mundial 
en	expansió	 (en	 la	seva	última	publicació	del	
World Economic Outlook,	 l’FMI	 espera	 un	
creixement	a	escala	global	del	3,9%	tant	per	
a	 l’any	 2018	 com	 per	 al	 2019),	 els	 principals	
bancs	 centrals	 comencen	 a	 preparar-se	 per	
desfer	el	seu	balanç	 i	 iniciar	el	camí	cap	a	 la	
normalització	 de	 la	 política	 monetària.	 És	 el	
que	es	denomina	ajust	quantitatiu	(Quantitative	
Tightening)	i	és,	per	tant,	el	procés	de	reversió	
del	Quantitative	Easing.	Així,	la	Reserva	Federal	
va	començar	aquest	procés	el	 novembre	del	
2017	i	ja	ha	reduït	el	balanç	en	237.900	milions	
de	dòlars.	El	Banc	Central	Europeu	reduirà	el	
ritme mensual de les compres netes d’actius 
a	 15.000	 milions	 d’euros	 fins	 a	 finals	 de	
desembre	del	2018	i	a	partir	de	llavors	preveu	
deixar	de	comprar-ne.	

Durant	 el	 període	 dels	 deu	 anys	 compresos	
entre	el	2008	i	el	2017,	d’acord	amb	les	dades	
de Bloomberg, el conjunt dels bancs centrals 
han	 multiplicat	 més	 de	 tres	 vegades	 el	 seu	
balanç,	cosa	que	ha	significat	una	injecció	de	
14.245.600	milions	de	dòlars.	Aquesta	política	
expansiva,	 que	 ha	 inundat	 de	 liquiditat	 el	
mercat,	ha	ajudat	sens	dubte	a	fer	augmentar	
el	 preu	 dels	 actius	 i,	 a	 més,	 ha	 fet	 possible	

el	 que	 s’anomena	 efecte cartera,	 pel	 qual	
les compres per part dels bancs centrals 
d’actius	 de	 menys	 risc	 (bons	 del	 govern,	
crèdit	 IG,	 covered bonds) han empès els 
inversors	a	adquirir	bons	de	més	risc,	ja	sigui	
per	la	manca	de	bons	en	aquest	segment	o	
per	 la	 cerca	 d’una	 rendibilitat	 més	 alta.	 És	
lògic	 que	 els	 inversors	 estiguin	 preocupats	
per	intentar	saber	què	passarà	quan	es	dreni	
tota	 aquesta	 liquiditat	 i	 els	 tipus	 d’interès	
comencin	 a	 pujar,	 ja	 que	 hi	 ha	 el	 risc	 que	
aquest	 camí	 de	 reversió	 provoqui	 una	
caiguda en els preus dels actius.

En	aquest	moment	és	especialment	necessari	
que	els	bancs	centrals	mesurin	correctament	
els	 diferents	 factors	 de	 risc	 en	 els	 àmbits	
macroeconòmic (especialment les previsions 
d’inflació),	 financer	 i	 geopolític	 perquè	 la	
normalització	monetària	es	pugui	dur	a	terme	
minimitzant	 els	 ensurts.	De	 fet,	 els	mercats	
també	estan	sent	més	volàtils	aquest	any	en	
comparació	amb	el	2017.	La	guerra	de	tarifes	
o la crisi turca hi tenen molt a veure, però el 
QT	segurament	també,	ja	que	l’augment	dels	
rendiments dels bons del govern dels Estats 
Units	 i	 l’apreciació	del	dòlar	han	 influït	en	 la	
cotització	dels	bons	emergents,	per	exemple.

Davant	 d’aquest	 escenari,	 quins	 poden	 ser	
els	 grans	 guanyadors?	Doncs	 els	 inversors	
en	mercats	monetaris,	que	podran	invertir	a	
uns	tipus	més	interessants.	Un	exemple:	les	
lletres del tresor a tres mesos dels Estats Units 
han	passat	d’oferir	un	rendiment	per	sota	de	
l’1%	 fa	 només	 un	 any	 a	 un	 2,13%	 actual.	 I	
què	fan	els	grans	fons	de	pensions	de	treball	
per	 protegir-se	 contra	 l’alça	 de	 tipus	 o	 una	
volatilitat	 més	 elevada?	 Doncs	 incorporar	
actius	 reals	 que	 generen	 ingressos	 recur-
rents,	com	ara	béns	immobles	o	inversió	en	
infraestructures.	Molts	 ja	els	consideren	els	
nous	bons,	que	ajuden	a	millorar	el	 retorn	 i	
redueixen	el	risc	global	de	les	carteres.

Josep Maria Pon, CIIA
Responsable de Renda Fixa i AMM 

L’augment dels tipus als 
Estats Units i l’apreciació 
del	dòlar	han	influït	
en la cotització dels 
bons emergents

Evolució del balanç de la Fed

Evolució balanç principals bancs 
centrals (milers de milions d'USD)

Durant l’any 2018, i després de reinvertir durant uns anys 
els cupons i les amortitzacions dels bons que tenien en 
cartera, s’aprecia la reducció del balanç per part de la 
Reserva Federal.

Durant el període 2007-2017, els principals bancs centrals 
van augmentar els seus balanços en més de 14 bilions. 
Aquest any, i en relació amb l’anterior, es constaten unes 
compres menors, que previsiblement ho seran encara 
més en els pròxims anys, quan els bancs centrals que 
encara estan immersos en el QE finalitzin.
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Actius de la Reserva Federal

2018 2017 2007 2017-2007 2018-2017
FED        4.210,80      4.448,70         891,20      3.557,50   -     237,90   
BCE        5.398,70      5.375,70      2.223,30      3.152,40          23,00   
BoJ        4.964,50      4.631,50         995,50      3.636,00         333,00   

PBoC        5.302,40      5.577,80      2.317,90      3.259,90   -     275,40   
Resta           924,20         954,30         314,50         639,80   -      30,10   

TOTAL       20.800,60    20.988,00      6.742,40     14.245,60  -     187,40   
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Renda variable
Les accions dels EUA, en nous màxims
El mercat d’accions dels EUA es troba en el punt més alt gràcies a la 
combinació d’un fort creixement dels beneficis, una inflació modesta i un 
efecte econòmic poc visible dels aranzels.

Charlie Castillo   
Senior Portfolio Manager

Després	de	les	baixades	del	gener,	en	què	el	
S&P	500	va	caure	més	d’un	10%	en	només	
dues setmanes, el mercat ha necessitat sis 
mesos	per	assolir	nous	rècords.	No	només	
puja	el	S&P	500,	sinó	que	Dow,	NASDAQ,	
Russell	 2000	 i	 Dow	 Transports	 també	
presenten	màxims	 històrics	 o	 hi	 són	molt	
a	 prop.	 En	 aquests	 últims	 sis	mesos	 s’ha	
vist	un	restabliment	de	les	expectatives	i	de	
la	confiança,	cosa	que	ha	ajudat	el	mercat	
a	 recuperar-se.	 Si	 hem	 de	 ser	 honestos,	
durant	el	2018	el	mercat	ja	s’ha	comportat	
millor	del	que	la	majoria	d’analistes	de	Wall	
Street	 creien	 possible	 a	 finals	 del	 2017,	 i	
certament	millor	 del	 que	ningú	no	hagués	
pensat	 quan	 ens	 trobàvem	 en	 els	mínims	
del	febrer.	

Evidentment, hi ha diverses dades tangibles 
que	 han	 ajudat	 el	 mercat	 a	 recuperar-se.	
Segons	 el	 nostre	parer,	 la	més	 important	
és	 que	 el	 creixement	 dels	 beneficis	 del	
primer	 trimestre	del	2018	del	S&P	500	va	
arribar	al	25%,	amb	un	altre	25%	el	segon	
trimestre.	 La	 fortalesa	 en	 el	 creixement	
dels	 beneficis	 és	 un	 potent	 elixir	 que	 ha	
compensat	les	preocupacions	pel	que	fa	a	
les guerres comercials. 

I	 parlant	 de	 guerres	 comercials,	 no	 hi	 ha	
gaires	proves	sòlides	que	els	aranzels	hagin	
afectat	l’economia	de	manera	significativa.	
El	 mercat	 tampoc	 no	 creu	 en	 un	 efecte	
econòmic	 futur	 excessiu	 de	 la	 guerra	
comercial,	ja	que	molts	inversors	continuen	
estant	 convençuts	 que	 finalment	 les	
disputes	 comercials	 es	 resoldran.	 Sí	 que	
hi ha hagut un parell d’empreses, com ara 
Micron,	que	han	culpat	els	aranzels	de	les	
decebedores previsions de resultats, però 
són	l’excepció	i	no	la	regla.	És	a	dir,	l’efecte	
econòmic	dels	aranzels	no	s’ha	manifestat	
de	manera	perceptible,	cosa	que	sí	que	han	

fet	els	beneficis	dels	impostos	més	baixos.	
Cal	no	oblidar	totes	les	recompres	que	les	
empreses	 estan	 fent	 gràcies	 a	 la	 reforma	
tributària.	 Durant	 el	 primer	 trimestre	 del	
2018,	 les	 companyies	 van	 recomprar	
189.000	 milions	 de	 dòlars	 de	 les	 seves	
pròpies	 accions,	 que	 empetiteixen	 els	
137.000	 milions	 comprats	 durant	 els	 sis	
trimestres	anteriors	a	 la	 reforma	tributària.	
I	 sembla	 que	 les	 recompres	 per	 al	 segon	
trimestre	 són	 encara	 més	 elevades	 que	
aquests	189.000	milions.	

Tot	el	que	es	diu	sobre	guerres	comercials	
i l’obsessió de l’administració Trump per 
reduir	 els	 dèficits	 comercials	 amb	 els	
aranzels	ha	despertat	el	temor	d’una	inflació	
creixent,	que	sufocarà	el	 creixement.	Això 
es	relaciona	amb	la	nostra	segona	dada,	que	
és	 que	 l’IPC	 s’ha	 recuperat	 lleugerament,	
però	 l’IPC	 subjacent	 (exclou	 aliments	 i	
combustible)	gairebé	no	s’ha	mogut	(vegeu	
la	gràfica).	

La	nostra	tercera	dada	és	el	creixement	real	
del	 PIB.	 Per	 descomptat,	 vam	 començar	
el	 2018	 amb	un	prosaic	 2,2%,	que	 llavors	
es	va	accelerar	fins	a	un	destacat	4,2%	el	
segon	trimestre,	cosa	que	va	fer	realitat	 la	
promesa	de	campanya	del	president	Trump	
d’un	 creixement	 del	 4%	 del	 PIB	 (encara	
que	 sigui	 només	 per	 a	 un	 trimestre).	 Les	
seqüeles	 de	 l’huracà	 Florence podrien 
afectar	 el	 creixement	 del	 PIB	 del	 tercer	
trimestre, però la Fed d’Atlanta preveu un 
fort	increment	del	4,4%	(vegeu	la	gràfica).	

Fins	 ara,	 el	 2018	 ha	 estat	 bo	 per	 als	
inversors i no es pot demanar gran cosa 
més	al	mercat	d’accions	(llevat	de	la	petició	
egoista	que	continuï	marcant	nous	màxims).	
De	totes	maneres,	esperar	un	altre	any	bo	el	
2019	podria	ser	una	tasca	difícil,	si	tenim	en	
compte	que	els	interessos	haurien	de	pujar,	
les	comparacions	de	guanys	no	seran	 tan	
favorables,	 no	hi	 ha	un	 final	 a	 la	 vista	per	
a la guerra comercial i, sí, Donald Trump 
continuarà	sent	president!

“He parlat amb centenars 
de	directors	executius	
[...]	i	tots	inverteixen	
més	a	causa	de	les	
exempcions	fiscals”

Marc	Benioff

L’IPC subjacent pràcticament no ha canviat durant aquests 
últims anys.

Inflació dels preus  
de consum any/any (%)

Font: Bloomberg

El creixement del PIB del segon trimestre va ser d’un 
impressionant 4,2%.

Creixement del PIB real,  
anualitzat (%)

Font: Bloomberg
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Matèries primeres i divises
Les accions dels EUA, en nous màxims Aranzels, emergents i el Twitter de Trump

MATÈRIES PRIMES

Jadwiga Kitovitz, CFA
Responsable Gestió Multiactiu 
i Clients Institucionals

Després	 d’un	 començament	 d’any	 relativa-
ment sòlid per a les matèries primeres (i 
les	 companyies	 productores	 de	 matèries	
primeres),	alguna	dada	macro	de	la	Xina	més	
fluixa	del	que	s’esperava	 i	un	deteriorament	
en	 el	 sentiment	 han	 afectat	 el	 preu	 de	 les	
matèries	 primeres	 a	mesura	 que	 la	 retòrica	
de la guerra comercial anava en augment. La 
volatilitat s’ha incrementat amb noves notícies 
i	tuits	que	reflectien,	ara	una	suavització,	ara	
una	intensificació	de	la	guerra	comercial.

Sobretot,	 ho	 hem	 vist	 a	 través	 del	 preu	 dels	
metalls,	però,	què	ens	diu	el	preu	dels	metalls	
sobre	el	creixement	futur	esperat?	El	preu	dels	
metalls	 sembla	 anticipar-nos	 un	 creixement	
econòmic	 global	molt	 inferior	 que	 fa	 un	 any.	
En especial, el Doctor Copper ha estat un 
blanc	fàcil	per	als	especuladors	que	han	volgut	
aprofitar	 la	 tensió	 de	 les	 divises	 emergents.	
Turquia,	 un	 país	 amb	 problemes	 estructurals	
greus,	 va	 fer	 que	 aquest	 estiu	 es	produís	 un	
efecte	contagi	a	la	resta	de	divises	emergents.	
El	mercat	de	futurs	del	coure,	que	és	més	gran,	
més	 desenvolupat	 i	 més	 líquid	 que	 la	 resta,	
es	 va	 fer	 servir	 com	 a	proxy de la tensió en 
emergents	i	va	patir	una	correcció	que,	segons	
els	seus	fonamentals,	és	difícil	de	justificar.

Per descomptat, la Xina continua sent clau per 
a	l’evolució	de	les	primeres	matèries,	 ja	que	
representa	més	del	50%	de	 la	demanda	de	
les principals primeres matèries industrials. El 
Govern	xinès	és	clarament	proactiu	en	el	seu	
compromís	amb	el	creixement,	amb	estímuls	
fiscals	 i,	 si	 cal,	 una	 política	 monetària	 més	
laxa.	Més	 enllà	 dels	 titulars	 sobre	 la	 guerra	
comercial i la tensió en divises emergents, 
hem	 d’aprofitar	 les	 caigudes	 quan	 siguin	
exagerades.	 Així,	 doncs,	 aquest	 pot	 ser	 un	
bon moment per comprar metalls amb regust 
d’emergents	 però	 amb	 bons	 fonamentals,	
com el coure.

 

Un	 paquet	 d’estímuls	 agressius	 de	 la	 Xina 
durant	 la	 crisi	 financera	 va	 evitar	 una	
recessió econòmica, però el país va 
quedar	amb	un	deute	creixent.	Pequín	s’ha 
compromès	a	reequilibrar	 l’economia,	reduint	
la	 dependència	 excessiva	 en	 inversions	
ineficients	 i	 incrementant-la	 en	 la	 demanda	
del	 consumidor,	 per	 reduir	 el	 creixement	 del	
deute sense desaccelerar l’economia massa 
de	 pressa,	 però	 es	 preveu	 que	 la	 relació	
deute/PIB	s’estabilitzi	aquest	any	en	el	260%.	
Ara,	 les	 tensions	 comercials	 exerceixen	
pressió addicional sobre l’economia i les 
autoritats han de posposar els seus objectius 
de reducció de l’endeutament i tornar a 
aplicar mesures d’estímul, com ara injecció 
de	 liquiditat,	 polítiques	 fiscals	 i	 despesa	 
en	infraestructures.

Un	 iuan	 més	 dèbil	 semblaria	 una	 mesura	
òbvia	 per	 compensar	 els	 efectes	 dels	
aranzels dels Estats Units sobre les 
exportacions,	ja	que	abaratiria	els	productes	
xinesos	 en	 dòlars,	 però	 una	 correcció	
significativa	pot	ser	contraproduent.	El	2015-
2016,	 la	 depreciació	 del	 iuan	 va	 provocar	
grans sortides de capital i pressions sobre 
les reserves de divises. Entre l’agost i el 
desembre	 del	 2015,	 les	 sortides	 de	 capital	
de	la	Xina	van	arribar	a	una	taxa	anualitzada	

d’1	 bilió	 de	 dòlars,	 amb	 un	 efecte	 dominó	
als mercats globals. Des de llavors, la Xina 
ha	promès	un	règim	canviari	més	orientat	al	
mercat	per	tal	de	mantenir	la	confiança	dels	
inversors estrangers i evitar la inestabilitat 
financera.	 Les	 autoritats	 neguen	 les	 acusa-
cions de Trump sobre la manipulació de la 
moneda,	i	les	recents	mesures	que	fan	que	surti	
més	car	apostar	contra	el	iuan	també	subratllen	
la voluntat d’estabilitzar la seva moneda. 

Les	 polítiques	 acomodatícies	 de	 la	 Xina	 i	
les	 friccions	 comercials	 pressionen	 el	 iuan	
a	 la	 baixa,	 però	 esperem	 una	 depreciació	
molt	 controlada.	 El	 risc	 principal	 d’aquest	
pronòstic rau en una escalada important de 
les	 tensions	 comercials,	 que	 agreujaria	 les	
preocupacions	 dels	 inversors.	 7	 USD/CNH	
és	un	nivell	 psicològic	crític	 i	 si	 el	 tipus	de	
canvi	 se	 situa	 ràpidament	 i	 amb	 força	 per	
sobre	 d’aquest	 nivell,	 és	 probable	 que	 els	
mercats	pateixin.

 

Pressions a la baixa sobre el iuan
DIVISES

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista d’inversions

Evolució del preu del coure

Font: Bloomberg

El coure va estar pressionat pels emergents. 
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La Xina no vol que el iuan es continuï depreciant.  
7 USD/CNH és el nivell psicològic crític que cal vigilar.
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El	 2018	 no	 ha	 estat	 un	 any	 apte	 per	 a	
cardíacs.	 Els	 forts	 vaivens	 del	 mercat	 i	
l’alta	 incertesa	 han	 aconseguit	 que	 els	
nervis	 s’alterin	 i	 els	 núvols	 no	 s’esvaeixin.	
L’entorn	 sincronitzat	 vist	 a	 principis	 d’any	
es	va	esfumar	i	es	va	crear	una	divergència.	
Els grans retorns s’han concentrat en un 
únic	 país,	 els	 Estats	 Units,	 gràcies	 al	 seu	
favorable	entorn	macroeconòmic.	Les	altres	
regions es troben encongides d’espatlles 
i	 els	mercats	 emergents	 són	 els	 que	més	
han patit amb l’escalament de les tensions 
comercials,	 la	normalització	monetària	 i	 la	
fortalesa	del	dòlar	vista	des	de	 l’abril.	Des	
de	 començament	 d’any	 acumulen	 una	
caiguda	en	la	renda	variable	i	la	renda	fixa,	
tant	en	moneda	 forta	com	 local,	del	20%,	
8%	i	12%,	respectivament.

La conjuntura actual es va començar a 
gestar	l’any	2015,	quan	les	taxes	dels	fons	
federals	dels	EUA	estaven	en	un	rang	entre	
el	 0%	 i	 el	 0,25%	 i	 el	 desembre	 d’aquell	
any	el	banc	central	va	fer	el	primer	pas	per	
normalitzar	la	seva	política	monetària,	que	
des de llavors ja acumula vuit augments 
de	 25	 punts	 bàsics	 cadascun.	 A	 més,	
la	 reducció	 del	 seu	 full	 de	 balanç	 des	
de	 finals	 del	 2017,	 ja	 que	 reinverteix	 una	
quantia	 més	 baixa	 dels	 venciments,	 ha	
afectat	 la	 liquiditat	 a	 escala	 mundial.	
Aquest	 fet,	 juntament	 amb	 els	 diferents	
catalitzadors esmentats abans (tensions 
comercials	i	fortalesa	del	dòlar),	ha	empès	
les	 economies	 més	 fràgils	 contra	 les	
cordes.	 Segons	 Warren	 Buffett,	 “només	
quan	la	marea	baixa	se	sap	qui	nedava	nu”	
i,	en	efecte,	Turquia	i	l’Argentina,	que	estan	
patint	una	crisi	canviària	i	de	confiança,	en	
són	un	clar	exemple.

L’Argentina	 i	 Turquia	 comparteixen	 grans	
fragilitats,	com	ara	dèficits	similars,	reserves	
internacionals	 relativament	 baixes,	 alts	
nivells	d’inflació	i	endeutament.	No	obstant	
això,	una	diferència	important	és	la	manera	
en	què	s’ha	fet	front	a	la	crisi.	A	l’Argentina,	el	
suport	de	l’FMI	i	actuar	tal	com	ho	suggereix	
el	 llibre	 de	 text,	 amb	polítiques	 ortodoxes	 
—com	ara	un	augment	de	taxes	per	part	del	
banc	 central,	 ajustos	 i	 reformes	 fiscals—, 
podrien	 augurar	 un	 bon	 futur	 malgrat	 les	
contínues males notícies, com la recent 
renúncia del president del banc central de 
l’Argentina, Luis Caputo, un pes pesant en 
matèria	econòmica.	A	Turquia,	en	canvi,	el	

banc	 central	 es	mostra	 apàtic,	 el	 president	
intervé	en	les	decisions	i	s’anuncien	ajustos	
irrellevants	i	insuficients,	per	la	qual	cosa	és	
probable	 que	 els	 resultats	 no	 siguin	 gaire	
positius.	Encara	que	 fa	poc	el	banc	central	
de	Turquia	va	augmentar	la	taxa	de	referència	
en	600	punts	bàsics	 i	 va	generar	una	mica	
d’alleugeriment,	 és	 difícil	 creure	 que	 es	
tornarà	un	banc	transparent	d’avui	a	demà.

La	 tranquil·litat	 sembla	 que	 queda	 lluny	 i	
quan	es	mira	cap	a	terres	llatinoamericanes	
s’albiren grans reptes i riscos. En el cas 
del	 Brasil,	 el	 risc	 és	 clarament	 polític,	
encara	que	després	de	 les	eleccions	que	
se	celebraran	a	l’octubre	el	panorama	serà	
més	 clar	 i	 no	 es	 descarta	 una	 sorpresa	
positiva.	 A	 Mèxic,	 les	 bones	 notícies	 ja	
es troben en bona part descomptades. 
Després	de	dissipar-se	el	soroll	electoral,	
va	ser	un	dels	països	més	resilients,	per	la	
qual	cosa	en	un	escenari	de	risc	on	els	seus	
parells —Xile, el Brasil i, en menor mesura, 
el Perú i Colòmbia—	podrien	tenir	molt	més	
camp	 de	 millora.	 Així	 mateix,	 la	 política	
monetària	interna	serà	protagonista.

Malgrat	 que	 navegar	 el	 2018	 en	 mars	
emergents	 no	ha	 estat	 gens	 fàcil,	 tard	 o	
d’hora	hi	 haurà	una	 reversió	a	 la	mitjana	
en general, impulsada per un catalitzador 
econòmic	 o	 polític.	 A	 curt	 termini,	 és	
possible	que	la	volatilitat	i	el	deteriorament	
continuïn,	per	 la	qual	 cosa	 la	 selectivitat	
és	 clau.	 Els	 temes	 principals	 que	 cal	
analitzar són possibles canvis en les 
polítiques	 monetàries,	 el	 comportament	
del	 dòlar	 americà,	 les	 negociacions	 al	
voltant de tensions comercials, eleccions 
i indicadors econòmics en comparació 
amb	les	expectatives.

Diego Fernando Agudelo López
Analista LatAm

Llatinoamèrica, l’angoixa no cessa
L’any 2018 ha estat tot un repte. Les tensions comercials, un rebot sobtat 
del dòlar i la normalització monetària van passar factura als mercats 
emergents. A curt termini la pressió continuarà, però una reversió a la 
mitjana és probable, sobretot quan es dissipin les incerteses polítiques.

Malgrat	que	navegar	
el	2018	en	mars	
emergents no ha 
estat	gens	fàcil,	tard	
o	d’hora	hi	haurà	una	
reversió a la mitjana

  
Tant la renda variable com la renda fixa en moneda 
forta i local acumulen pèrdues YTD del 10%, 6% i 13%, 
respectivament.

 

Renda variable i renda fixa 
dels mercats emergents

Bloomberg JP Morgan Latin 
America Currency Index

Font: Bloomberg

Enmig d’una crisi canviària i de confiança, el peso argentí 
i la lira turca acumulen una depreciació del 52% i el 38% 
en relació amb el dòlar durant aquest any, respectivament.

Evolució del pes argentí  
i la lira turca

Font: Bloomberg

Les tensions comercials, el rebot sobtat del dòlar i la 
normalització monetària als EUA han portat les monedes 
llatinoamericanes a nivells no vistos des de la crisi del petroli 
del 2016.

Font: Bloomberg
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Pes argentí Lira Turca

50

60

70

80

90

100

ge
n.

 1
4

m
ai

g 
14

se
t. 

14

ge
n.

 1
5

m
ai

g 
15

se
t. 

15

ge
n.

 1
6

m
ai

g 
16

se
t. 

16

ge
n.

 1
7

m
ai

g 
17

se
t. 

17

ge
n.

 1
8

m
ai

g 
18

se
t. 

18

Bloomberg JP Morgan Latin America Currency Index

Llatinoamèrica



Diego Fernando Agudelo López
Analista LatAm
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Avís legal
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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 EUA:	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	Com-
mission (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-
gement	Advisors	Panamá,	SA,	entitat	autoritzada,	regulada	i	supervisada	per	la	Superintendencia	del	Mercado	de	Valores	(SMV).	


