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Recessió
Ja sigui pels bancs centrals, determinats en la lluita contra la inflació, 
ja sigui per la destrucció de renda disponible d’aquesta última, és difícil 
pensar que no acabem assistint a una recessió més aviat que tard, que 
encara no està en preu en els actius financers. 

Si seran els bancs centrals els que con-
trolaran	 la	 inflació,	 només	 poden	 fer-ho	
provocant un ajust de la demanda d’aquest 
calibre —vist que es troben lluny de la neu-
tralitat	 de	 la	 política	 monetària	 (és	 encara	
extremament	expansiva)—	que	seria	gairebé	
miraculós si no acabessin provocant una re-
cessió.	I	aquesta	vegada,	si	depèn	d’ells,	no	
hi	dubtaran.	El	seu	actiu	més	poderós	no	és	
la	fixació	dels	tipus	d’interès,	ni	la	impressió	
de moneda. És la seva credibilitat. Si se’ls 
escapa	 la	 inflació,	 quedaria	 seriosament	
malmesa,	cosa	que	no	es	poden	permetre.	

Però probablement no seran els bancs 
centrals els que provocaran la contracció 
econòmica. No són tan poderosos. Els 
preus	pugen	o	baixen	fins	que	equilibren	els	
mercats	subjacents.	Quan	sobra	demanda,	
o	cau	l’oferta,	els	preus	pugen.	No	se	solen	
produir els dos casos a la vegada (els pro-
ductors	produeixen	més	quan	els	preus	són	
més	atractius).	Però	ara	vivim	el	resultat	de	
xocs	 simultanis	 d’oferta	 (per	 la	 pandèmia,	
que	 ha	 dificultat	 producció	 i	 distribució)	
i	 de	 demanda	 (pels	 estímuls	 rebuts),	 que	
han	 tensat	fins	al	 límit	els	preus.	Com	que	
no	s’han	vist	acompanyades	de	pujades	de	
salaris	 equivalents,	 la	 capacitat	 adquisitiva	
dels	 ciutadans	 es	 destrueix	 a	 marxes	 for-
çades.	Dit	d’una	altra	manera,	cada	vegada	
podem	 fer	menys	 amb	 els	 diners	 i	 podem	
consumir	menys	béns	i	serveis.	La	inflació	és	
la causa de l’ajust de la demanda. Els bancs 
centrals	són	només	la	cirereta	del	pastís,	ja	
que	dificulten	el	crèdit	i	incrementen	el	cost	
de	satisfer	el	deute	prèviament	adquirit	(via	
hipoteques	més	cares,	per	exemple).	

Tanmateix,	 una	 cosa	 és	 pensar	 que	 aca-
barem en recessió i una altra la magnitud 
que pot tenir. Probablement serà suau. El 

punt	 de	 partida	 és	molt	millor	 que	 altres	
vegades	 (més	 renda	 disponible	 prèvia,	
nivells	de	desocupació	més	baixos,	banca	
més	 ben	 capitalitzada)	 i	 hauria	 de	 servir	
d’amortidor.	 A	més,	 les	 recessions	 solen	
ser	lleugeres.	Si	la	història	serveix	de	pre-
cedent,	 caigudes	 d’activitat	 dramàtiques	
no	són,	en	cap	cas,	el	més	habitual.	

Com	a	inversors,	ens	ha	de	preocupar	molt	
menys la recessió en si —si s’acaba pro-
duint— que els preus als quals podem in-
vertir.	El	problema	és	que	els	preus	encara	
no	descompten	aquesta	recessió,	per	suau	
que	sigui,	i	per	tant,	previsiblement,	poden	
seguir	 corregint.	 La	 bona	 notícia	 és	 que,	
quan	 passi,	 tindrem	 una	 oportunitat	 d’in-
versió de les que tenim poques vegades. 
Comprar	bons	actius	a	preus	 interessants	
no sol passar quan l’economia està en ple 
apogeu.	Seguim,	per	tant,	amb	un	posicio-
nament	molt	prudent	a	les	nostres	carteres,	
amb liquiditat abundant i amb estratègies 
alternatives	a	 la	 renda	fixa	 tradicional	que	
aspirem que aturin una mica el cop i ens 
permetin	 aprofitar	 les	 oportunitats	 que	
tard	 o	 d’hora	 acabaran	 apareixent.	 D’allò	
que	estem	més	convençuts	és	que	el	can-
vi	 d’objectiu	 dels	 bancs	 centrals	 redueix	
la liquiditat en el sistema i incrementa la 
volatilitat.	 I	 això	equival,	 amb	paciència,	a	
oportunitats.	Les	aprofitarem.	

David Macià, CFA
Director d’Inversions i Estratègia de Mercats 
de Crèdit Andorrà Asset Management (CAAM)
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Les últimes dades prospectives apunten 
a	un	augment	dels	riscos	a	 la	baixa	per	al	
creixement	a	la	zona	euro.	La	forta	desac-
celeració del PMI compost de la zona euro 
reflecteix	 l’empitjorament	 de	 les	 tensions	
entre Europa i Rússia pel subministrament 
de	 gas	 natural,	 cosa	 que	 afecta	 la	 moral	
empresarial	i	provoca	alta	inflació	i	la	inter-
rupció de les cadenes de subministrament. 

L’índex	principal	va	caure	fins	a	52	al	 juny	
des	del	54,8	del	maig,	 xifra	 inferior	a	 l’es-
timació	mitjana	dels	economistes,	de	54,0.	
La	 confiança	 dels	 consumidors	 a	 la	 zona	
euro	també	ha	caigut	 i	 les	 llars	estan	més	
preocupades per un possible tall energètic 
rus	 i	 l’impacte	de	 la	 inflació	 sobre	 la	 seva	
renda disponible. Rússia va reduir la capa-
citat del gasoducte principal cap a Alema-
nya	 un	 60%	 al	 juny	 sense	 establir	 altres	
vies	i	l’Agència	Internacional	de	l’Energia	ha	
advertit	 que	 Rússia	 podria	 tancar	 l’aixeta	
completament	 durant	 l’hivern,	 cosa	 que	
provocaria un gran impacte recessiu i col-
pejaria Alemanya en especial. Es tem que el 
gasoducte Nord Stream no es torni a obrir 
després	 del	 manteniment	 programat,	 de	
l’11	al	21	de	juliol,	i	els	inventaris	als	països	
europeus	 estan	 en	 nivells	 molt	 baixos.	 A	
més,	 les	 turbulències	financeres	 i	 els	pro-
blemes	econòmics	europeus	han	accentuat	
la	caiguda	de	l’euro	davant	el	dòlar,	amb	el	
consegüent	augment	de	la	factura	energè-
tica,	que	es	paga	en	dòlars.	

De	fet,	la	inflació	de	la	zona	euro	es	va	dis-
parar	fins	a	superar	les	expectatives	i	va	fer	
necessaris	 moviments	 més	 agressius	 per	
part	del	BCE	malgrat	 l’augment	de	signes	
de	 desacceleració.	 El	 BCE	 preveu	 apujar	
els tipus d’interès al juliol per primera vega-
da	en	més	d’una	dècada.	Com	sempre,	els	
bancs	centrals	s’enfronten	a	un	acte	d’equi-
libri	difícil.	La	perspectiva	de	tipus	d’interès	
a	 l’alça	amenaça	d’asfixiar	encara	més	els	
consumidors i podria posar en dubte la 
sostenibilitat	del	deute	perifèric.	

Als	 EUA,	 la	 situació	 no	 és	molt	millor.	 Els	
preus al consumidor van augmentar un 
8,6%,	el	màxim	en	40	anys,	 i	 la	confiança	
dels consumidors va caure al mínim dels 
16 mesos. El deteriorament addicional de 

la	confiança	dels	consumidors	nord-ameri-
cans al juny augmenta la probabilitat que 
les	 pors	 a	 una	 recessió	 s’autocompleixin.	
L’augment	 de	 la	 bretxa	 entre	 la	 situació	
actual	 dels	 consumidors	 i	 les	 seves	 ex-
pectatives	 de	 futur	 augmenta	 el	 risc	 de	
recessió.	La	creixent	preocupació	per	una	
possible	 caiguda	 econòmica	 podria	 influir	
en el comportament dels consumidors i 
provocar una espiral de caiguda de la moral 
i debilitament de la demanda. 

L’augment dels rendiments dels bons 
nord-americans	ha	fet	que	les	taxes	hipote-
càries	dels	EUA	arribin	a	nivells	que	no	s’ha-
vien	 vist	 des	 de	 fa	 anys,	 cosa	 que	 afecta	
el	poder	adquisitiu	dels	nous	compradors,	
alenteix	 les	vendes	d’habitatge	 i	perjudica	
encara	més	la	confiança	dels	consumidors.	
En	la	darrera	reunió	de	la	Reserva	Federal,	
el	 president,	 Jerome	Powell,	 va	 dir	 que	 la	
restauració de l’estabilitat de preus era “in-
condicional” i va eliminar qualsevol dubte 
sobre la prioritat de l’autoritat monetària. 
Segons	 Powell,	 el	 camí	 per	 aconseguir	
l’anomenat aterratge suau	 s’ha	 tornat	més	
difícil,	 sobretot	perquè	 factors	externs	 tin-
dran un paper molt important. 

Els	bancs	centrals	d’arreu	del	món	han	ma-
nifestat	 la	 voluntat	de	combatre	 la	 inflació	
a	qualsevol	preu,	fins	i	tot	arriscant	el	crei-
xement	econòmic.	Perquè	no	es	produeixi	
una	recessió,	probablement	caldria	un	fort	
retrocés	 de	 les	 dades	 d’inflació	 o	 un	 final	
brusc	de	 la	 guerra	 russa,	 ambdues	coses	
possibles però no gaire probables.

Els riscos de recessió augmenten
El trimestre passat, malgrat la guerra, l’augment de la inflació, la posició 
agressiva dels bancs centrals i els confinaments a la Xina, pocs economistes 
pronosticaven una recessió. Ara, amb més factors en contra, augmenten els 
temors i la pregunta ja no és si podria produir-se, sinó quan arribarà.

Rússia podria tancar 
l’aixeta	a	l’hivern,	cosa	
que provocaria un gran 
impacte recessiu

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu
i Clients Institucionals

Situació macroeconòmica

La forta desacceleració del PMI compost de la zona euro 
reflecteix l’empitjorament de les tensions entre Europa 
i Rússia pel subministrament de gas natural, cosa que 
afecta la moral empresarial.
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La inflació de la zona euro es va disparar fins a superar les 
expectatives.

La confiança dels consumidors a la zona euro també ha 
caigut, i les llars estan més preocupades per un possible 
tall energètic rus i l’impacte de la inflació sobre la seva 
renda disponible.

IPC de la zona euro

PMI de la zona euro

Índex de confiança  
del consumidor de la zona euro
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La tempesta perfecta
Coneixíem la intenció dels bancs centrals de posar fi a la política ultraex-
pansiva, però un augment acusat de la inflació, exacerbat per la guerra a 
Ucraïna, ha fet que es mostrin més agressius per tractar de controlar-la. 
L’elevada volatilitat dels tipus i la por d’una recessió econòmica han provo-
cat l’ampliació dels diferencials de crèdit.

El	primer	semestre	ens	deixa	una	pujada	de	ti-
pus	del	Bund	i	del	Treasury	amb	venciment	a	10	
anys	de	prop	de	150	pb	i	ampliacions	del	mer-
cat	de	crèdit	de	70	pb	en	els	bons	investment 
grade,	i	de	prop	de	300	pb	en	el	món	high	yield.

Per què han pujat els tipus? L’augment de 
la	 inflació	exacerbat	per	 la	guerra	a	Ucraïna	
i els problemes en la cadena de subminis-
traments,	 i	 el	 final	 de	 la	 política	 monetària	
ultraexpansiva	dels	principals	bancs	centrals	
en serien les causes principals. Els bancs 
centrals	s’han	tornat	més	agressius	per	mirar	
de	contenir	l’augment	de	la	inflació,	i	és	aquí	
on	han	posat	el	focus,	encara	que	les	seves	
decisions	afectin	el	creixement	econòmic.	El	
mercat	ja	compta	que	a	final	d’any	els	tipus	de	
referència	de	 la	Reserva	Federal	se	situaran	
en	el	3,5%	i	els	del	BCE	en	l’1%.	El	BCE	podria	
començar a apujar els tipus aquest juliol.

L’ampliació	 dels	 diferencials	 de	 crèdit	 és	
degut	a	 tres	 factors	principals:	 la	volatilitat	
dels	tipus,	el	xoc	de	creixement	i	el	deterio-
rament	d’aspectes	 tècnics	com	el	 final	del	
quantitative easing i la reducció del balanç 
iniciat per la Fed i el Banc d’Anglaterra. 

Així,	el	preu	dels	diferents	productes	de	ren-
da	fixa	ha	caigut	 i	 les	rendibilitats	han	aug-
mentat a uns nivells que podríem considerar 
d’estrès.	Per	exemple,	la	rendibilitat	de	l’índex	
Bloomberg	Euro-Aggregate,	que	agrupa	els	
bons del govern i de companyies investment 
grade	en	euros,	és	la	més	alta	que	hem	vist	
en deu anys. En aquesta tipologia d’actius 
amb	bona	qualitat	creditícia,	 líquids	 i	a	curt	
i	mitjà	termini,	hem	vist	els	principals	fluxos	
d’entrades en l’últim trimestre.

Què podem esperar en la segona part de 
l’any amb l’entorn econòmic actual? Que 
els tipus d’interès es mantinguin per sota o 
al	voltant	dels	màxims	 recents	 i	es	negociïn	

en	un	rang	lateral	volàtil.	També	la	feblesa	de	
l’economia,	amb	una	probabilitat	de	recessió	
cada	 vegada	més	alta.	 Les	 taxes	 reals	més	
elevades,	la	guerra	a	Ucraïna	i	l’afectació	en	el	
preu de les commodities,	a	més	dels	proble-
mes de la cadena de subministraments conti-
nuen	afectant	les	expectatives	de	creixement	
i	en	poden	limitar	l’alça.	El	BCE,	a	més,	ha	de	
bregar	 amb	 el	 concepte	 de	 la	 fragmentació	
i	 la	flexibilitat	que	pugui	donar	a	 les	 reinver-
sions dels venciments del seu balanç com-
prant	deute	perifèric	en	detriment	de	la	core 
(segurament	s’haurà	d’enfrontar	a	problemes	
polítics	i	de	regulació	interna	d’alguns	països).

Per	 veure	 una	 normalització	 dels	 diferencials	
de	crèdit	serà	clau	que	hi	hagi	una	estabilitat	de	
tipus i que els bancs centrals arribin al pic de 
la	seva	agressivitat	(les	millores	de	diferencials	
que	s’han	observat	han	estat	lligades	a	la	cai-
guda	d’aquesta	volatilitat).	Si	finalment	s’arriba	
a	una	recessió,	com	que	es	podrà	considerar	
que	està	induïda	per	l’augment	de	la	inflació	i	
la	pujada	dels	tipus	d’interès	per	controlar-la,	
el	temps	hauria	de	ser	més	curt	i	la	intensitat	
més	 baixa	 que	 en	 altres	 crisis.	Una	 evolució	
positiva	dels	beneficis	empresarials,	els	fona-
ments corporatius clau com el palanquejament 
i	la	cobertura	continuen	sent	els	més	sòlids	de	
l’era	posterior	a	la	crisi	financera	i	amb	un	fort	
poder	de	fixació	de	preus	en	general.

La volatilitat a curt termini continuarà i els 
temes	 clau	 per	 detectar	 futurs	 moviments	
en	els	mercats	de	renda	fixa	serien	els	se-
güents:	la	batalla	entre	creixement	i	inflació	
que	 incideix	 en	 uns	 bancs	 centrals	 més	
agressius	davant	 la	 lluita	contra	 la	 inflació,	
i	que	per	mantenir	la	seva	credibilitat	hagin	
sobrepassat els nivells neutrals dels tipus 
esperats;	el	risc	amb	l’evolució	del	gas,	par-
ticularment	a	Alemanya,	on	l’elèctrica	Uniper	
està negociant ajudes governamentals de 
fins	 a	 9.000	milions	 d’euros;	 les	 polítiques	
expansives	tant	del	Banc	del	Japó	com	del	
PBoC	 xinès,	 que	 podrien	 ajudar	 al	 creixe-
ment	global	en	la	segona	meitat	de	l’any,	i,	
finalment,	les	expectatives	de	beneficis,	que	
puguin ser massa optimistes.

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

L’augment de tipus i 
diferencials	comporta	
retorns negatius en el primer 
semestre.	També	rendibilitats	
més	altes	per	invertir

Renda fixa

L’augment de la probabilitat de recessió ha comportat 
ampliacions dels diferencials de crèdit, especialment en el 
segon trimestre.

Rendibilitat al venciment de l’índex Bloomberg Euro- 
Aggregate, la més alta en 10 anys.
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L’S&P	 500,	 amb	 una	 baixada	 de	més	 del	
20%	el	30	de	juny,	va	tenir	la	pitjor	primera	
meitat	de	l’any	des	del	1970.	El	Nasdaq	era	
encara	pitjor:	havia	caigut	casi	un	30	%	en	
la	 primera	 meitat	 de	 2022.	 Tanmateix,	 la	
situació	encara	feia	pitjor	aspecte	a	mitjan	
juny,	quan	l’IPC	de	maig	va	augmentar	més	
del	que	s’esperava,	el	preu	del	petroli	WTI	
superava	 els	 120	 dòlars	 per	 barril,	 el	 gas	
natural	 s’apropava	 als	 9	 dòlars	 per	 milió	
de	BTU	i	el	rèdit	a	10	anys	del	Tresor	dels	
Estats	Units	va	arribar	al	3,5	%.	Les	dades	
de	la	 inflació	eren	especialment	dures	per	
al	mercat,	 ja	que	l’IPC	total	havia	pujat	un	
8,6	%	interanual,	mentre	que	l’IPC	bàsic	va	
registrar	un	6,0	%,	que	queda	molt	allunyat	
de	 l’objectiu	 del	 2,0	%	de	 la	Reserva	 Fe-
deral. L’augment dels preus va ser ampli 
i	 va	 afectar	 els	 automòbils,	 l’habitatge	 i	
l’energia,	 i	 l’índex	 de	 preus	 dels	 aliments	
va	registrar	l’augment	més	important	en	12	
mesos	des	del	1981.	

Tenint en compte la tendència ascendent 
de	 la	 inflació,	 els	 inversors	 s’han	 mostrat	
temorosos de les accions agressives dels 
bancs centrals líders al món. Junt amb 
això,	els	inversors	creuen	que	les	despeses	
dels	consumidors	es	veuran	afectades	per	
l’augment	del	cost	dels	aliments	i	l’energia,	
la caiguda dels preus dels actius i l’aug-
ment	del	cost	del	deute.	Com	calia	esperar,	
aquest pessimisme va provocar que l’S&P 
500	caigués	per	sota	de	3.700.	

No	obstant	això,	el	mercat	s’ha	estabilitzat	
durant les últimes dues setmanes de juny. 
Irònicament,	la	idea	que	les	accions	agres-
sives del banc central castigarien l’econo-
mia	global	ha	tingut	un	impacte	significatiu	
en	fer	caure	els	preus	dels	productes	bàsics	
i	els	tipus	d’interès.	L’1	de	juliol,	el	cru	WTI	
costava	108	dòlars	per	barril,	el	gas	natural	
va	baixar	a	5,7	dòlars	per	milió	de	BTU	i	el	
rèdit	a	10	anys	del	Tresor	dels	Estats	Units	va	
caure	al	2,89	%.	Els	preus	d’altres	produc-

tes	bàsics	també	han	caigut:	aquest	any,	el	
coure	ha	baixat	un	19	%	i	la	fusta,	un	40	%.	
Semblava que la Reserva Federal estava 
controlant	amb	èxit	el	descens	de	la	inflació,	
i els inversors van començar a creure que 
la	Reserva	Federal	podria	finalitzar	el	cicle	
de	 restricció	 abans	 del	 previst.	 L’S&P	 500	
mostrava alguns senyals de vida a mesura 
que el mercat anava trobant un optimisme 
al	qual	aferrar-se	tossudament,	encara	que	
la situació continua sent inestable. 

No	hem	d’oblidar	que	les	previsions	del	PIB	
tant dels Estats Units com de l’economia 
mundial	 segueixen	 baixant.	 Durant	 els	 úl-
tims	dies	de	 juny,	 la	previsió	de	 la	Reserva	
Federal d’Atlanta per al PIB nord-americà 
del	segon	trimestre	ha	caigut	del	+0,7	%	al	
-2,1	%.	Si	és	correcte	que	el	PIB	s’ha	con-
tret	durant	el	segon	trimestre,	això	indicaria	
que els Estats Unitats ja estan en recessió. 
Aquesta suposició va seguir a la predicció 
econòmica actualitzada del Banc Mundial 
de	principis	de	juny,	que	va	reduir	el	creixe-
ment	global	per	al	2022	del	4,1	%	al	2,9	%.

És agradable veure alguns senyals potenci-
als	que	la	inflació	ha	arribat	al	punt	màxim,	
però	no	és	gaire	reconfortant	saber	que	en	
part s’està provocant a causa de la des-
trucció	de	la	demanda	i	de	les	expectatives	
d’una	 activitat	 econòmica	 reduïda.	 	 Tradi-
cionalment,	 el	mercat	 no	 celebra	 les	 eco-
nomies	dèbils.	En	un	món	 ideal,	el	mercat	
busca	 un	 creixement	 econòmic	 sòlid	 que	
pugui	impulsar	el	creixement	dels	beneficis	
corporatius.	 	Malauradament,	 no	 vivim	 en	
un	món	ideal	i	hem	de	conformar-nos	amb	
el	que	ens	ha	tocat.		

Això	 significa	 que	 el	 pròxim	 trimestre	
haurem	 d’enfrontar-nos	 a	 un	 creixement	
econòmic	 debilitat	 que	 és	 possible	 que	
produeixi	menys	beneficis	corporatius.		Fi-
nalment,	la	debilitat	econòmica	serà	la	cura	
d’aquest	mercat	baixista,	perquè	convidarà	
a	estimacions	d’ingressos	més	creïbles	que	
proporcionaran una millor determinació del 
valor.	Això	hauria	d’impulsar	 una	 reducció	
en la volatilitat i una convicció dels inver-
sors	més	sòlida.	

Una medicina amarga
Després d’una primera meitat de l’any brutal (la pitjor en més de 50 anys), sem-
bla que el mercat de valors s’ha estabilitzat una mica arran d’un descens en els 
preus de l’energia i els tipus d’interès.

Charles Castillo   
Gestor sènior

“La possibilitat d’aconseguir 
un aterratge suau 
serà	difícil”,	Jerome	
Powell,	president	de	
la Reserva Federal

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

Ha tocat fons el mercat al juny?

Font: Bloomberg

Rendiment del Tresor dels EUA 
a 10 anys

El debilitament de les perspectives econòmiques ha provo-
cat un retrocés dels tipus.

Font: Bloomberg
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Una medicina amarga Es tanca l’aixeta

Jadwiga Kitovitz, CFA
Directora Gestió Multiactiu 
i Clients Institucionals 

El preu del gas està pels núvols. El tall de 
l’aixeta	 del	 gas	 rus	 posa	 Europa	 contra	 les	
cordes.	 Alemanya	 és	 el	 motor	 d’Europa;	 si	
no	 hi	 ha	 creixement	 econòmic	 a	 Alemanya,	
difícilment	n’hi	 haurà	a	Europa.	Si	 no	arriba	
gas	 des	 de	 Rússia,	 Alemanya	 es	 veurà	
abocada a racionalitzar el consum del gas. 
Algunes indústries podrien veure’s obligades 
a aturar la producció.

Quan es veuen aquesta mena de moviments 
extrems	com	el	del	preu	del	gas,	el	més	normal	
és	que	després	aquest	preu	s’estabilitzi	a	un	
nivell	més	moderat.

Què	hem	d’esperar,	 doncs?	Hi	 ha	dates	clau	
que poden seguir tensant el preu del gas a curt 
termini,	però	hauria	de	ser	només	a	curt	termini.	

Durant	la	primera	quinzena	de	juliol,	el	govern	
alemany legislarà el retorn de reserves 
estratègiques	 de	 carbó,	 que	 potencialment	
substituiran	uns	10-20	bcm	de	demanda	de	gas	
per	demanda	de	carbó.	Ho	podria	aprofitar	per	
actualitzar	el	mecanisme	de	preus	per	fer	que	
els	preus	deixin	de	ser	fixos	 i	fluctuïn	segons	
els	preus	del	gas,	amb	la	qual	cosa	traslladaria	

als clients la decisió de racionalitzar el gas si 
no	els	compensa	a	determinats	preus,	i	algunes	
indústries podrien optar per aturar la producció.

L’11	 de	 juliol	 el	 gasoducte	 Nord	 Stream	 1	 ha	
entrat	 en	 fase	 de	 manteniment.	 Ja	 estava	
planejat	i,	per	tant,	ja	s’esperava	(els	volums	de	
gas	passaran	a	0).

El	22	de	juliol,	Nord	Stream	1	hauria	de	sortir	de	
la	fase	de	manteniment.	Si	aquest	flux	de	gas	
no	 torna	per	decisió	de	Rússia,	aleshores	els	
preus del gas pujaran.

Després	del	22	de	juliol,	en	funció	de	l’escenari	
anterior	pel	que	fa	a	Nord	Stream	1,	el	govern	
alemany i la UE podrien intervenir el mercat del 
gas.	Si	el	flux	de	Nordstream	1	torna,	es	podria	
revisar	 al	 setembre	 o	 a	 l’octubre,	 però	 si	 no	
torna,	podrien	avançar	la	decisió	a	l’agost.

Tempesta	d’estiu	per	al	preu	del	gas,	un	preu	
que	 s’hauria	 de	 normalitzar	 quan	 passi	 la	
tempesta.

De	començament	d’any	ençà,	el	ien	ha	tingut	
el pitjor rendiment entre les principals divises. 
Ha	caigut	un	18%	respecte	al	dòlar	durant	el	
primer	semestre,	per	arribar	al	punt	més	baix	
dels	últims	24	anys.	El	descens	significatiu	en	
una	època	de	dificultats	financeres	mundials	
i augment de les tensions geopolítiques pot 
semblar	contraintuïtiu,	 ja	que	normalment	 la	
moneda	és	considerada	un	valor	refugi.	Tan-
mateix,	la	crisi	energètica	i	alimentària	que	ha	
provocat	la	guerra	russo-ucraïnesa	ha	fet	pa-
leses les vulnerabilitats de l’economia nipona. 

El	Japó	importa	aproximadament	el	90%	de	
l’energia	 que	 consumeix,	 majoritàriament	
cotitzada	 en	 dòlars.	 El	 preu	 del	 petroli	 ha	
augmentat	 més	 d’un	 40%	 en	 dòlars,	 però	
el	 percentatge	 en	 iens	 quasi	 arriba	 al	 70%,	
alhora	que	el	cost	mitjà	per	importar	una	tona	
de	gas	natural	liquat	ha	crescut	un	120%.	Els	
preus dels aliments i altres matèries primeres 
també	s’han	incrementat	i	estan	afectant	una	
economia perjudicada per la variant òmicron 
de	la	covid	i	el	tancament	de	fronteres	per	a	
turistes	estrangers,	 la	qual	cosa	ha	alentit	el	
procés	de	reobertura	del	país.

Mentre les autoritats monetàries d’arreu 
del món estan apujant els tipus d’interès i 
reduint els programes de compra d’actius per 
combatre	 la	 inflació,	el	Banc	del	Japó	 (BoJ)	
està	fent	tot	el	contrari.	Aquesta	divergència	
creixent	entre	polítiques	monetàries	explica	la	
debilitat	del	ien.	El	BoJ	ha	mantingut	un	tipus	
d’interès	 a	 un	 dia	 del	 –0,1%	 i	 un	 programa	
de compra il·limitada de deute públic a 
10	 anys	 al	 0,25%	 i	 ha	 eliminat	 qualsevol	
especulació	 que	 el	 banc	 central	modificaria	
la	 seva	política	per	defensar	el	 ien.	Fa	anys	
que	 l’autoritat	monetària	prova	de	posar	fi	a	
la	deflació	mitjançant	aquests	mecanismes	i,	
tot	i	que	el	preu	de	cada	cop	més	béns	està	
pujant,	 la	 inflació	 requereix	 un	 augment	 de	
salaris i una certa recuperació perquè sigui 
sostenible.	Fins	que	això	no	es	produeixi,	és	
poc	probable	que	el	Banc	del	Japó	canviï	de	
posició	i	permeti	l’enfortiment	del	ien.

L’excepció

Miguel Ángel Rico, CAIA
Analista d’inversions

Matèries primeres i divises
MATÈRIES PRIMERES

DIVISES

Gas natural

Font: Bloomberg

Alta volatilitat del gas natural pel conflicte entre Rússia i 
Ucraïna.

Tipus de canvi dòlar - ien

Font: Bloomberg

El ien ha tingut el pitjor rendiment entre les principals divises 
en caure un 18% respecte al dòlar aquest any.
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D’un cop de ploma. Tot el que van gua-
nyar les borses llatinoamericanes durant 
el	 primer	 trimestre	 de	 l’any	 s’ha	 esborrat	
en aquest segon que tanquem. Els grans 
increments del preu de les matèries pri-
meres	de	 l’inici	de	 l’any	van	afavorir	bona	
part	 dels	 països	 de	 la	 regió,	 en	 especial		
els	 productors	 i	 exportadors	 d’entrades	
energètiques,	agrícoles	 i	 industrials.	Com	
a	mínim,	la	generació	de	caixa	de	les	seves	
principals empreses. El mercat va enten-
dre,	a	més,	que	 l’entorn	 inflacionari	no	és	
nou	 per	 a	 diversos	 d’aquests	 països,	 les	
institucions monetàries dels quals van ser 
les primeres del globus que van prendre 
mesures restrictives i van apujar les ta-
xes	 d’interès.	 Les	 seves	 monedes,	 com	
era	 previsible,	 també	 van	 ser	 partícips	
d’aquestes pujades; vam veure com les 
d’aquesta regió eren les úniques que s’en-
fortien	davant	 del	 dòlar	 estatunidenc	des	
de l’inici de l’any.

Els	bancs	centrals	de	 les	economies	més	
desenvolupades tot just estan començant 
a apujar els tipus per lluitar contra una in-
flació	que	s’apropa	al	doble	dígit.	Cada	ve-
gada	és	més	evident	que	aquesta	política	
monetària desencadenarà una desaccele-
ració	econòmica	 la	profunditat	de	 la	qual	
encara	caldrà	veure.	Els	 temors	d’inflació	
estan	deixant	pas	a	temors	de	recessió	en-
tre	aquestes	economies,	amb	implicacions	
directes a Llatinoamèrica.

Aquesta	por	ja	s’està	fent	notar	en	el	preu	
d’algunes matèries primeres molt vincu-
lades a l’activitat econòmica. El petroli 
retrocedeix	 a	 nivells	 pròxims	 a	 100	 USD	
per barril en el moment d’escriure aques-
tes	 línies,	 lluny	dels	màxims	de	 fa	només	
un	mes,	per	damunt	de	120	USD	per	barril.	
Companyies	referents	del	sector	a	la	regió	
com	 Petrobras,	 Pemex	 o	 Ecopetrol	 han	

vist com la cotització de les seves accions 
o	bons	han	amplificat	les	caigudes	del	cru.

Els	 metalls	 industrials,	 termòmetre	 de	
l’activitat	productiva,	també	han	caigut	de	
manera brusca. El coure arrossega caigu-
des	pròximes	al	30%	des	de	màxims,	cosa	
que	contribueix	en	gran	manera	perquè	la	
borsa	de	Xile,	el	productor	més	important	
del	món,	es	deixi	més	d’un	20%	en	un	mes.	
Altres	 metalls,	 com	 el	 ferro	 o	 l’alumini,	
han	 tingut	 comportaments	 similars	 i	 han	
pressionat les cotitzacions de nombroses 
mineres presents a les borses locals. Els 
metalls	 preciosos,	 com	 l’or,	 la	 plata	 o	 el	
platí,	 tot	 i	 que	 en	 menor	 mesura,	 també	
han	vist	minusvàlues	últimament.

Malgrat	 tot	 això,	 pensem	 que	 bona	 part	
de les empreses productores de matèries 
primeres	continuaran	tenint	bons	resultats,	
ja que els preus continuen en nivells amb 
els quals podran presentar marges atrac-
tius. Els arguments anteriors relacionats 
amb	 expectatives	 de	 recessió	 tenen	més	
a	veure	amb	la	demanda,	però	no	podem	
oblidar	que	encara	hi	ha	un	dèficit	d’oferta	
significatiu	en	diverses	de	les	commodities 
esmentades,	 i	 també	en	 les	agrícoles,	en	
què	Llatinoamèrica	també	té	un	paper	pro-
tagonista	amb	Ucraïna	i	Rússia	fora	de	joc.

L’atenció	 a	 Llatinoamèrica	 no	 només	 va	
estar en el preu de les matèries primeres. 
Als	 reptes	 estructurals	 al	 mercat	 laboral,	
l’economia	informal	o	l’educació,	s’hi	suma	
un	 altre	 sospitós	 habitual:	 la	 inestabilitat	
política.	Continuen	 les	batzegades,	 i	 l’es-
querra	 guanya	 pes	 a	 la	 regió	 després	 de	
les victòries de Boric a Xile i de Petro a 
Colòmbia,	als	quals	pot	seguir	 la	de	Lula	
da	Silva	al	Brasil,	amb	polítiques	econòmi-
ques que no agraden al mercat.

Juan Gestoso Ruiz 
Analista d’inversions

La tempesta després de la calma
Després d’un primer trimestre de l’any molt positiu per a les borses i di-
vises llatinoamericanes, les últimes caigudes de les matèries primeres, 
juntament amb la inestabilitat política, han esborrat pràcticament tots els 
guanys.

Els	temors	d’inflació	estan	
deixant	pas	a	temors	de	
recessió en les economies 
desenvolupades,	amb	
implicacions directes 
a Llatinoamèrica
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MSCI EM Latin America

Després d’uns guanys superiors al 20% el primer trimestre, 
l’índex MSCI de Llatinoamèrica ha entrat en terreny negatiu 
des de principi d’any.

Bloomberg Industrial Metals 
Subindex

L’evolució de les primeres matèries en general i dels metalls 
industrials en particular ha marcat l’evolució dels mercats de 
valors llatinoamericans.

Llatinoamèrica



Juan Gestoso Ruiz 
Analista d’inversions

7

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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