
Estiu
Per bé que és previsible més volatilitat, els bancs centrals han canviat 
completament el to, i semblen decidits a emprar nous estímuls, cosa que 
hauria de servir per contrarestar més que àmpliament el soroll polític que 
pugui haver-hi.

Arriba l’estiu. Toquen maletes, piscina, molt de 
sol i uns quants gelats. Però, sobretot, deixar 
enrere preocupacions i recarregar piles amb 
un merescut descans. Desgraciadament, els 
mercats financers no se’n van de vacances 
(qui els va inventar va ser molt desconsiderat, 
tampoc no hauria passat res per tancar-los 
un parell de setmanetes). I solen ser mesos 
moguts. A mesura que es retira la liquiditat, 
les notícies tenen un impacte més gran (és 
com circular amb un cotxe al qual han tret 
els amortidors; els sots són els mateixos, 
però es noten molt més). No ajuda tampoc 
la proliferació dels algoritmes, responsables 
d’una part cada vegada més substancial dels 
volums executats i que decideixen segons 
regles preconcebudes que no tenen gens en 
compte si les platges estan plenes de gom 
a gom o no. Afegeixin a la poció uns quants 
tuits de Trump o la interminable telesèrie 
sobre el Brexit, i és probable que ens costi 
concentrar-nos a llegir el que realment ens 
interessa en aquesta època de l’any (a saber, 
on estiuegen els famosos de torn i a qui 
fitxarà el nostre club de futbol).

I no seran només Trump o el Brexit. Al marge 
de l’imprevisible —m’hi jugo el que vulguin 
que alguna cosa nova hi ha de què haurem 
de parlar, i que ningú no té ara en el radar— 
no falten elements capaços de protagonitzar 
algun ensurt estiuenc. Trump té una capacitat 
innata d’obrir nous fronts —serveixin 
d’exemple les topades amb l’Iran–. A Draghi 
cal trobar-li un substitut abans que venci 
el seu mandat a finals d’octubre, i entre els 
candidats continua Weidmann, el menyspreu 
de l’envers per les polítiques monetàries que 
sostenen els mercats  —i la mateixa Unió, 
probablement— és manifest. A Itàlia donen 
tombs a la idea de crear mini-BOTs —noves 
emissions de deute a molt curt termini 
que s’assemblen massa a una moneda 

paral·lela a l’euro. Afortunadament, cadascun 
d’aquests fronts hauria de tenir bon pronòstic. 
L’economia, per bé que desaccelera, segueix 
sent sòlida, sobretot en el sector serveis, 
que al final n’és el gran gros (molta debilitat 
que observem queda restringida al sector 
industrial, probablement per la incertesa 
generada per Trump). El president americà 
ha d’afrontar la reelecció d’aquí a uns mesos 
amb les enquestes en contra. Com a la Xina, li 
interessa arribar a un acord. La polarització al 
voltant del Brexit és evident, però una sortida 
no negociada suposaria autolesionar-se 
greument, i no és més probable que un segon 
referèndum. Weidmann hauria de ser vetat 
per tots els països del sud, França inclosa. 
I la coalició que sustenta el govern actual 
sembla extremadament fràgil, amb la qual 
cosa, abans de cap mini-BOT, sembla més 
probable que hi hagi noves eleccions a Itàlia. 

Però, sobretot, no hem d’oblidar que els 
bancs centrals s’han posat en mode pausa, i 
fins i tot prometen directament més estímuls. 
Això seria molt mala senyal si estiguéssim a 
prop d’una recessió, però és una cosa que al 
nostre entendre encara queda llunyana. A la 
nostra professió ens encanten els acrònims. 
No oblidin el TINA (there is no alternative). 
Amb tipus d’interès baixíssims, i fonamentals 
encara sòlids, no hauríem d’ignorar els actius 
de risc. Això sí, de forma compensada. És la 
millor manera de menjar-nos aquest merescut 
gelat tranquils. Si les borses pugen, sabran 
que els seus diners segueixen treballant per 
a vostès. I si hi ha corbes, que la part de la 
cartera que tenen en actius més defensius 
pugui ser emprada per a compres a preus 
que segur ens donaran alegries en un futur.

David Macià, CFA
Director d’Inversions
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Situació macroeconòmica

Fins fa poc, semblava gaire probable que els 
Estats Units i la Xina arribessin a un acord 
comercial. No obstant això, a principis de 
maig es van trencar les negociacions entre 
els dos països. A més, les tensions han anat 
més enllà del comerç i podrien afectar molts 
més fronts, com la tecnologia, el robatori 
de la propietat intel·lectual i les normes 
que governen les aliances amb entitats 
xineses locals. La Xina també ha amenaçat 
de limitar les exportacions de materials 
especials i elaborar una llista d’entitats poc 
fiables que perjudiquen seriosament els 
interessos de les empreses nacionals. Les 
repercussions d’aquests fets poden tenir 
un greu impacte negatiu en l’economia.

Tot i que no podem ignorar els riscos, 
considerem que les previsions del mercat 
han esdevingut excessivament pessimistes 
en aquest moment. És cert que, si es 
mantenen en el temps, les repercussions 
transcendiran l’impacte directe dels 
aranzels. Per començar, no serà possible 
repercutir completament l’increment dels 
costos de les empreses i això n’erosionarà 
la rendibilitat. En segon lloc, l’augment 
dels preus es propagarà a les cadenes 
de subministrament nacionals i globals. 
Els consumidors finals també hauran de 
suportar preus més alts, fet que podrà reduir 
la demanda. A curt termini, la incertesa 
retarda les inversions i frena la demanda 
d’equipament. A llarg termini, és probable 
que la guerra comercial comporti costos 
més alts, ja que les empreses buscaran 
alternatives i hi invertiran. Per això, molts 
operadors del mercat han rebaixat les 
seves previsions de creixement econòmic i 
reaccionen molt negativament a les males 
dades recents. Les dades nord-americanes 
del maig sobre l’ocupació han mostrat 
l’empitjorament en la creació de llocs de 

treball, en la mitjana d’hores treballades i 
en els salaris. Per a alguns, això significa 
que ja estem veient que el debilitament 
del sentiment empresarial, les inversions 
retardades i la caiguda del comerç frenen 
la contractació, cosa que finalment farà 
disminuir la demanda dels consumidors. A 
més, el PMI global és el centre d’atenció, 
ja que actualment reflecteix una contracció 
de l’activitat manufacturera i es troba en 
un nivell inèdit durant els darrers sis anys 
i mig. Finalment, les dades sobre inflació 
han continuat decebent, ja que l’IPC dels 
Estats Units va baixar a l’1,8% des del 2%, 
per sota de les previsions generalitzades.

Per què pensem que el mercat preveu 
un escenari massa pessimista? Estem 
d’acord que les perspectives no són tan 
esperançadores com semblava fa uns 
mesos, però no creiem que l’evolució 
econòmica indiqui una recessió. En primer 
lloc, una mala dada d’ocupació no mostra 
una tendència. El mercat laboral segueix 
fort, les sol·licituds de subsidi d’atur es 
troben en mínims i la taxa d’atur se situa 
en un mínim històric del 3,6%. La demanda 
interna dels Estats Units es manté forta, tal 
com indica el sentiment del consumidor, 
actualment per sobre de la mitjana anual. 
Les vendes al detall sense automòbils van 
superar les expectatives al maig i el mes 
anterior es va tornar a revisar a l’alça, la qual 
cosa encara indica expansió. Mentre que el 
sector manufacturer podria estar deprimit, 
l’indicador PMI de serveis és superior a 50, 
que també indica expansió. Els serveis són 
cada vegada més vitals per al creixement 
econòmic de molts països i segueixen 
mostrant una tendència saludable. Per 
contra, la fabricació és un component 
minvant del PIB. 

Del resultat de la reunió del G-20 de finals de 
juny en depenen moltes coses. No esperem 
un acord ferm entre els Estats Units i la 
Xina, però creiem que les negociacions 
es reprendran. Una crisi econòmica no 
interessa a ningú; per això, esperar el pitjor 
ens sembla una mica prematur.

Massa aviat per parlar de recessió
Les males dades recents, la intensificació de les tensions comercials i la reacció 
prudent dels bancs centrals han estat motiu suficient perquè el mercat temi una 
forta desacceleració de l’economia.

Tot i que no podem 
ignorar els riscos, 
considerem que les 
previsions del mercat 
han esdevingut 
excessivament 
pessimistes

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu
i Clients Institucionals

JP Morgan Global Manufacturing

El PMI global reflecteix una contracció de l’activitat 
manufacturera i es troba en un nivell inèdit durant els 
darrers sis anys i mig.

Les dades sobre inflació han continuat decebent, ja que 
l’IPC dels Estats Units va baixar a l’1,8% des del 2%, per 
sota de les previsions generalitzades.

Font: Bloomberg

Font: Bloomberg

La demanda interna dels Estats Units es manté forta, tal 
com indica el sentiment del consumidor, actualment per 
sobre de la mitjana anual.

Confiança del consumidor  
de la Universitat de Michigan

IPC
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Renda fixa
Els bancs centrals mostren el bazuca
La situació ha canviat des de l’inici d’any, quan els bancs centrals es preparaven 
per a una normalització monetària. L’actual entorn d’incertesa, sobretot per la 
guerra comercial, ha fet que s’orientin cap a una reducció dels seus tipus 
de referència, i impactin en la rendibilitat dels bons, que se situen en nivells 
baixos i sembla que ho faran durant més temps.

A principis d’any, els bancs centrals apuntaven 
a un procés de normalització de tipus: la Fed 
reduïa el seu balanç i augmentava els tipus 
d’interès des de l’1,75% al 2,5% durant els 
últims dotze mesos, i el BCE esperava iniciar 
la pujada de tipus a finals d’aquest any. Però 
la situació sembla que ha canviat a causa 
de l’augment de la incertesa. El principal 
focus: l’increment del proteccionisme i la 
guerra comercial entre els Estats Units i la 
Xina, però amb un ull a l’evolució del Brexit, 
la renúncia de Theresa May i l’elecció d’un 
nou primer ministre (per cert, el controvertit 
Boris Johnson encapçala les enquestes); en 
el procediment obert per part de la Comissió 
Europea sobre Itàlia per un dèficit excessiu; i 
en el preu del petroli davant la pujada del to 
entre els Estats Units i l’Irán.

Podem afirmar que aquest any està 
funcionant a cop dels tuits que escriu 
Donald Trump i que han incidit en el fet les 
notícies siguin més binàries. D’altra banda, 
s’observen més senyals de desacceleració 
econòmica: revisions a la baixa per part dels 
principals organismes internacionals, com 
l’OCDE o l’FMI, o, si observem els indicadors 
avançats, com el PMI manufacturer, que 
actualment se situa lleugerament per sota 
del nivell de 50 (que és el valor que separa 
la zona expansiva de la recessiva), tot això 
indicaria que entrem en una fase de debilitat 
econòmica.

Per tant, en l’entorn actual hi ha més risc 
d’acomodament monetari que de procés de 
normalització. El juny de 2019, la probabilitat 
que la Reserva Federal als Estats Units baixi 
els tipus durant aquest any és propera al 
90%. El BCE afirma que, si cal, utilitzarà tots 
els instruments al seu abast per reactivar 
l’economia. En conseqüència, la previsió 
de l’euríbor a 3 mesos a cotitzar comporta 
que els tipus d’interès a aquest termini no 
entraran en positiu fins al 2023. I no només 

es tracta de la Fed o el BCE; el Banc del 
Japó (BoJ) manifesta que pot seguir amb el 
procés de flexibilització quantitativa; el Banc 
Central Australià (RBA) recentment ha baixat 
tipus de l’1,5% a l’1,25%; i el Banc Central de 
Nova Zelanda (RBNZ) va baixar el seu tipus 
de referència de l’1,75% a l’1,5%. Només el 
Banc d’Anglaterra (BoE) està pendent de 
pujar els tipus, però a l’espera de com es 
desenvolupi el Brexit.

Abans de concloure, m’agradaria esmentar 
dos estudis recents. El primer, del BCE 
i titulat Is there a zero lower bound? The 
effects of negative policy rates on banks 
and firms, manifesta que els tipus negatius 
són molt efectius i que els bancs fins i tot 
incrementen el crèdit com a resultat. Sens 
dubte, un missatge dovish que reforça el 
manteniment dels tipus negatius. I l’altre, 
sobre el deute corporatiu, publicat per 
l’OCDE i titulat Corporate Bond Markets in a 
Time of Unconventional Monetary Policy, que 
alerta sobre l’augment del volum emès, que 
durant els últims deu anys s’ha multiplicat 
per dos i que és de pitjor qualitat creditícia 
(per exemple, el 50% del deute corporatiu 
investment grade als Estats Units és del tram 
BBB, el rating més baix de la categoria).

En definitiva, en absència d’inflació a 
l’alça i amb els bancs centrals disposats 
a fer servir les diferents eines que tenen a 
disposició en cas que fos necessari (rebaixa 
dels tipus d’interès, nou QE, etc.), sembla 
raonable esperar que es mantinguin els 
tipus d’interès baixos. No cal menysprear 
que la majoria d’inversors perceben que la 
política monetària pot encoixinar els shocks 
a què fèiem referència a l’inici. El sentiment 
canviaria, sens dubte, si s’esvaeixen les 
incerteses. Si, per exemple, Trump, immers 
en el seu procés de reelecció presidencial, 
es veu més pressionat a aconseguir un acord 
comercial amb la Xina, els tipus haurien de 
pujar en reduir-se les preocupacions sobre 
el creixement.

Forward d’inflació zona euro 
(FWISEU55 Index) vs TIR
Bund 10 anys (GTDEM10Y GOVT) 

Venciment al qual s’ha d’invertir 
per obtenir una TIR positiva de 
les corbes de govern d’Espanya, 
Itàlia, Portugal, França i Alemanya

Futurs euríbor a 3 mesos

La inflació futura no dona mostres de pujada, fet que 
proporciona arguments a la baixada de tipus dels bons 
del govern.

Per trobar un bo del govern alemany amb rendibilitat 
positiva s’ha d’invertir a un termini de 20 anys, mentre que 
per aconseguir una rendibilitat positiva en els bons del 
govern d’Itàlia cal invertir a 2 anys.

Tal com cotitzen els futurs de l’euríbor a 3 mesos, no 
entrarien en terreny positiu fins a mitjan 2023.

Josep Maria Pon, CIIA
Director de Renda Fixa i AMM

Els tipus han baixat 
dramàticament per 
l’aversió al risc i pel 
canvi de retòrica dels 
bancs centrals
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Renda variable
La Fed com a ostatge
Què va ser el que va causar un fort repunt en el mercat de valors a principis 
de juny? La guerra comercial amb la Xina no havia acabat, i el Congrés dels 
Estats Units no s’havia molestat a augmentar el sostre de deute. Potser va 
ser un tuit favorable del president Trump? No, va ser Jerome Powell.

Charlie Castillo   
Gestor Sènior

La tercera setmana del mes de juny, l’S&P havia recuperat 
totes les pèrdues de maig.

S&P 500

El mercat anticipa una probabilitat del 75% que hi hagi una 
retallada de tipus de 25 pb al juliol i del 25% que la retallada 
sigui de 50 pb. Els inversors no esperen que no hi hagi 
retallades.

El mercat prediu una retallada 
de tipus

Font: CME Group

El mes de maig va ser difícil per als mercats 
de valors dels Estats Units, ja que l’índex 
S&P 500 va registrar el seu primer descens 
mensual del 2019 i es va desplomar un 6,6%. 
Un retrocés sorprenent en les negociacions 
comercials entre els Estats Units i la Xina, 
juntament amb l’amenaça del president 
Donald Trump d’un aranzel del 5% per a tots 
els productes mexicans, va fer que una allau 
de diners deixés les accions i optés pels valors 
refugi, com els títols del Tresor estatunidenc. 
Afortunadament, el maig va passar i en només 
cinc dies l’S&P 500 va recuperar bona part 
de les pèrdues registrades durant el mes: 
va guanyar un 4,4% i tots els sectors van 
registrar beneficis. El pitjor mes de l’any anava 
acompanyat de la millor setmana de l’any. 

El catalitzador va ser el president de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, que va 
afirmar que l’organització “actuarà com 
sigui adequat per sostenir l’expansió”. Quan 
els inversors van sentir aquestes paraules, 
els principals índexs es van desbocar. De 
la mateixa manera que havia provocat 
que el mercat pugés al gener, la Fed put 
tornava a encendre el foc. L’única cosa que 
podrien desitjar els inversors que esperen 
que baixin els tipus per elevar el mercat de 
valors és que Mario Draghi abandoni el BCE 
i sigui el nou president de la Fed.

Durant el mes de juny, vam rebre un 
informe d’ocupació una mica feble i una 
enquesta manufacturera d’Empire State 
sorprenentment dolenta. Per descomptat, 
això indica que l’economia s’està debilitant, 
però dona cobertura a la Fed per facilitar la 
política monetària.

La Fed havia dit prèviament que seria pacient 
i que esperaria a veure com evolucionaven 
les dades rebudes. ¿Realment la Fed va 
fer un gir de 180 graus només perquè el 
mercat de valors va experimentar un lleuger 
retrocés o va ser a causa d’un parell de 
dades econòmiques tèbies? 

Considerem que les nòmines no agrícoles 
van augmentar en 75.000 durant el maig. 

Pot semblar negatiu, però no ho és tant quan 
comprovem que la taxa de desocupació 
encara està a prop d’un mínim de 50 
anys del 3,6%. Recordin que les dades 
d’ocupació són un indicador endarrerit de 
l’activitat econòmica i la desaparició de la 
mitjana acumulada de tres mesos per a les 
nòmines no agrícoles podria alarmar alguns 
economistes. En aquest sentit, potser Powell 
i la resta de membres de la Fed volen ser 
proactius en comptes d’aplicar les mesures 
reactives més típiques que generalment 
implementa la Fed. Això no és inèdit, ja 
que la Fed liderada per Alan Greenspan 
va reduir els tipus tres vegades a mitjan 
anys 90. En aquell moment, la Reserva 
Federal tot just acabava un cicle d’augment 
dels tipus i va considerar que, com que 
les tensions sobre els preus (inflació) 
eren baixes, podien rebaixar els tipus per 
evitar una desacceleració econòmica. Per 
descomptat, els anys següents van veure 
com avançava l’economia i Greenspan va 
rebre una part del reconeixement per això.

Encara que la situació actual pugui semblar 
la de mitjan anys 90, ja que la Fed acaba 
d’acabar un cicle de contracció monetària, 
poca pressió inflacionària i una economia 
que es podria afirmar que està en perill 
de desacceleració, no creiem que la Fed 
estigui sent proactiva. De fet, creiem que 
s’ha convertit en un ostatge. Durant el 
mes de juny, alguns dels principals bancs 
d’inversió van predir que no hi hauria 
retallades de tipus el 2019. En qualsevol 
cas, el mercat a futur de fons de la Fed 
demana a crits que l’organització redueixi 
els tipus. El mercat ja ha anticipat més de 
dues reduccions aquest any! Això deixa 
Powell contra les cordes i l’obliga a reduir 
tipus, perquè si no compleix els desitjos del 
mercat, probablement serà responsable 
d’una correcció. El mercat farà que la Fed 
sigui proactiva.

“Hauríem de tenir  
Draghi a la Fed”, 
Donald Trump
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Matèries primeres i divises
La Fed com a ostatge Encara constructius en matèries primeres

MATÈRIES PRIMERES

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu i 
Clients Institucionals

Se sol dir que les matèries primeres són un 
dels actius que millor es comporten al final 
de cicle. Som ara en un final de cicle? Molts 
analistes macroeconòmics insisteixen que sí.

El mercat de matèries primeres s’ha tornat 
molt volàtil durant les últimes setmanes a 
causa de la combinació de les preocupacions 
relacionades amb la guerra comercial i 
l’escassetat d’oferta d’algunes d’aquestes, 
com el petroli, amb sancions i retallades de 
producció pel mig. Per ara, encara tindria 
sentit comprar les matèries primeres de 
manera generalitzada. D’una banda, els 
metalls industrials estan barats i, a més, un 
increment en els esforços de flexibilització 
de la política monetària xinesa probablement 
n’apuntalaria la demanda. Per l’altra, en un 
terreny més tècnic, el carry positiu, gràcies 
al backwardation en què es troba el Brent, 
hauria d’ajudar a reforçar el retorn.

Però fins i tot així, la combinació duradora 
d’una macro més feble i una micro més forta 
fa que calgui ser més selectiu. Per exemple, 
el coure és en aquest moment un dels que 
millor ràtio risc/benefici presenten.

Encara que costi de creure, que s’intensifiqui 
la guerra comercial té un parell de coses 
positives per a les matèries primeres. Una és 
que obliga la Xina a incrementar els estímuls, 
i l’altra és que provoca tanta por en l’entorn 
empresarial que les inversions es paralitzen 
i els nivells d’inventari de matèries primeres 
pugen de manera important, cosa que en 
perjudica el preu a curt termini, però és sabut 
que a mitjà/llarg termini aquest preu tendeix 
a normalitzar-se, cosa que genera una bona 
oportunitat. Actualment ens trobem en 
aquest punt.

Des de principis d’abril, el ien ha pujat més 
del 4% a causa de la cerca de seguretat per 
part dels inversors en la moneda asiàtica 
enmig de les tensions entre els Estats Units 
i la Xina, la preocupació per l’alentiment de 
l’economia i la disminució de les TIR globals.

Això contrasta amb la segona meitat del 
darrer any, quan existien aquests mateixos 
factors de por, però el ien es va depreciar. 
En aquell moment, la Reserva Federal havia 
emprès la trajectòria d’alces graduals de 
tipus d’interès, mentre el Banc del Japó 
havia anunciat que els tipus es mantindrien 
extremament baixos durant un llarg període 
de temps. El resultat d’això ha estat que el 
carry trade en iens ha esdevingut molt més 
atractiu. L’estratègia consisteix a obtenir 
un préstec de iens a un tipus d’interès 
baix i comprar dòlars, de rendibilitat més 
alta, i obtenir així un benefici de baix risc. 
Aquesta pràctica s’ha estès de manera 
molt accentuada i explica per què hi ha 
destacades posicions llargues al dòlar i 
posicions curtes al ien.

No obstant això, el ien acostuma a pujar 
en moments d’incertesa econòmica global, 
com va passar després de la crisi financera 
o el 2016. A banda d’això, actualment, les 

expectatives del mercat quant a diverses 
retallades de les tipus de la Reserva 
Federal i la por d’una davallada econòmica 
han provocat la caiguda del 0,60% de la 
TIR a 10 anys del Tresor dels Estats Units, 
mentre que el seu equivalent japonès s’ha 
mantingut estable. En conseqüència, els 
actius japonesos resulten més atractius i el 
ien en surt potenciat. A més, les destacades 
posicions curtes del ien que hem esmentat 
podrien funcionar com a amplificador: amb 
l’apreciació del ien, els inversors es veuran 
obligats a desfer les seves posicions quant al 
carry trade, ja que necessitaran més dòlars 
per retornar els préstecs de iens.

Per aquest motiu, pensem que el ien és un 
dels pocs actius que continuaran funcionant 
de coixí si els mercats corregeixen, per 
això aprofitaríem qualsevol feblesa per 
augmentar la nostra posició.

Equilibreu les vostres carteres amb el ien
DIVISES

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista d’inversions

Índex de preus  
de les matèries primeres

Tipus de canvi USD/JPY

Font: Bloomberg

Si hi ha acord pel que fa a la guerra comercial, les matèries 
primeres quedarien afavorides.

Font: Bloomberg

Des de principis d’abril, el ien ha pujat més del 4% degut a la 
cerca de seguretat per part dels inversors.
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El Fons Monetari Internacional va revisar 
a l’abril les expectatives de creixement de 
Llatinoamèrica per al 2019 a l’1,4%, des 
del 2% previ, situació que s’ha convertit en 
costum durant els últims anys. Des de l’any 
2000, la regió ha avançat al voltant del 2,7% 
anual i s’ha situat per damunt de la mitjana 
de creixement dels països desenvolupats 
(1,9%), però considerablement per sota de 
la resta de les economies emergents (5,7%). 
Més enllà d’aquestes xifres, és convenient 
analitzar quins factors han contribuït en més 
mesura al creixement, si són sostenibles a 
llarg termini i la capacitat d’adaptació a la 
canviant realitat global.

Prop del 80% d’aquest creixement s’explica 
per l’augment de la força laboral derivada al 
seu torn de l’increment demogràfic, mentre 
que tot just el 20% prové del creixement 
en productivitat, segons un informe del 
Banc Mundial i McKinsey. Aquestes dades 
situen Llatinoamèrica a la cua mundial 
en productivitat. El 2050 s’estima que el 
nombre de naixements per cada dona haurà 
baixat des de 2,1 fins a 1,8, la piràmide de 
població s’aplanarà i les possibilitats que la 
força laboral sigui el motor de creixement 
de l’economia s’aniran esvaint.

En el pla sectorial, l’exportació de matèries 
primeres ha liderat el creixement de les 
últimes dècades, en un context de forta 
demanda de les economies asiàtiques 
emergents, amb la Xina al capdavant. 
L’entorn actual de desacceleració 
d’aquestes últimes, unit a l’amenaça de 
més proteccionisme en el comerç global 
representen per a la regió importants reptes 
també en aquest àmbit. Si ens fixem en la 
despesa dels països llatinoamericans en 
investigació, desenvolupament i innovació 
(R+D+I), la regió amb prou feines assoleix 
el 0,75% del PIB, respecte al 2,30% global. 

Aquests i altres factors conviden a la 
reflexió sobre el futur de la regió en termes 
de creixement i desenvolupament. Les 
reformes per implementar són d’índole 
estructural, amb un horitzó de llarg termini 
i, afortunadament, amb un ampli marge de 
millora. L’augment de la inversió en innovació 
tecnològica i de processos, la reducció 
d’obstacles a la competitivitat fomentant 

un teixit empresarial menys concentrat en 
unes poques grans empreses, la promoció 
d’un sistema educatiu més connectat amb 
les necessitats del mercat laboral o l’impuls 
a la diversificació sectorial seran algunes 
de les accions necessàries per transformar 
unes economies amb un elevat potencial, 
però en molts casos estancades.

El Brasil, on el govern incorpora en 
el programa diverses d’aquestes 
mesures, primer té al davant l’aprovació 
i implementació de la seva reforma de 
pensions, a la qual en seguirà una de fiscal. 
Pensem que tiraran endavant, i la nostra 
visió és positiva per al gegant de la regió. 
L’Argentina, amb eleccions a l’octubre, té els 
recursos necessaris, però la seva estructura 
política i sindical frena els avenços 
estructurals. Les economies andines, molt 
diverses, i amb Xile, Colòmbia i el Perú al 
capdavant, han aconseguit incrementar la 
productivitat i fer les seves economies més 
competitives, amb la qual cosa encaren 
el futur amb més optimisme. Finalment, 
Mèxic està afrontant tensions comercials 
amb els Estats Units, el seu principal client. 
És possible que, malgrat un primer acord, 
presenciem algun capítol més d’aquesta 
disputa fins que tinguin lloc les eleccions 
nord-americans, a final de 2020. L’aportació 
exterior, tant a través de l’exportació com del 
turisme, són essencials per al present i futur 
del país asteca, amb la qual cosa apel·lar 
a l’autosuficiència domèstica no sembla el 
millor camí per enfocar els reptes futurs. 
En conclusió, Llatinoamèrica té al davant 
reptes importants que afecten el seu actual 
model productiu. Els països que treballin 
en la línia de més obertura, diversificació i 
innovació per elevar la productivitat tindran 
avantatge sobre la resta.

Juan Gestoso Ruiz
Analista d’inversions

Llatinoamèrica ha crescut per sota de la resta dels mercats 
emergents de manera constant.

 

Creixement real del PIB

Font: Fons Monetari Internacional 

La inversió en investigació i desenvolupament de les 
economies llatinoamericanes és notablement inferior a la 
mitjana global. El Brasil la lidera amb l’1,25% del PIB.

Inversió en R+D, % del PIB

Font: Banc Mundial

Reptes estructurals
Les economies llatinoamericanes mostren un significatiu endarreriment 
en termes de creixement respecte a la resta dels mercats emergents. 
L’estabilitat política i la voluntat dels governs seran fonamentals per 
implementar reformes necessàries de calat estructural.

La despesa mitjana 
de Llatinoamèrica en 
R+D+I tot just assoleix 
el 0,75% del PIB

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.
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