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La formació de govern a Itàlia ha estat l'episodi que ha aportat més volatilitat als mercats 
financers durant el segon trimestre i ha provocat un increment de la prima de risc del deute 
italià i de la resta dels països perifèrics. Tanmateix, cal recordar que el referèndum sobre el 
Brexit o l'elecció del president Trump ens van ensenyar que les economies poden superar 
les expectatives dels economistes immediatament després d'un resultat populista en unes 
eleccions. Entenem aquest episodi com un element de risc polític i no com una variable que 
hagi d'influir en l'evolució del cicle econòmic 

Un altre punt d'atenció va estar centrat en l'anunci dels Estats Units de la imposició 
d'aranzels sobre l'acer (del 25%) i l'alumini (del 10%) importats. Es tracta d'una mesura que 
obre la porta a una resposta més que probable de la UE i la Xina i que propicia un augment 
de les tensions al comerç mundial. La resposta dels inversors a la notícia va ser un 
moviment de flight to quality, amb noves correccions en els actius de risc i on els sectors 
defensius van superar significativament els cíclics. 

En l'àmbit macroeconòmic, els ritmes de creixement tant als EUA com a Europa 
corresponen a cicles en expansió. Als EUA el PIB se situa al 3%, mentre que a l'Eurozona 
se situa al 2%. A més, s'ha allunyat l'amenaça de la deflació i s'estan assolint inflacions del 
2% a l'economia americana i de l'1,5% a l'europea. L'activitat global ha completat el primer 
semestre de l'any amb un creixement dinàmic, amb cotes properes al 3,8% de 2017. 
Aquestes xifres positives, que procedeixen de bons registres tant en les economies 
avançades com en les principals emergents, contrasten amb la intensificació dels riscos 
baixistes, especialment els de caràcter geopolític i comercial, i un canvi de to en l'àmbit 
financer.   

Al juny la Fed va anunciar una nova pujada dels tipus directes de fins a l'1,75% - 2%, tal com 
s'esperava. El discurs de Jerome Powell i les previsions dels membres del FOMC van 
centrar l'atenció. Mentre que al març van predir uns tipus dels fons de la Fed del 2,1% a 
finals de 2018, ara anticipen uns tipus del 2,4%, la qual cosa implica una pujada addicional 
dels tipus directes, de 3 a 4 augments de tipus el 2018. Els membres del FOMC també 
mantenen la idea de 3 pujades de tipus el 2019. A Europa, el Banc Central Europeu va 
anunciar el cessament del seu programa de compra d'actius a finals de desembre de 2018, 
cosa que disminueix a 15.000 milions mensuals les compres dels últims tres mesos de l'any.  

En aquest primer semestre la renda variable no ha respost a les expectatives generades a 
l'inici de l'exercici. Els principals índexs han obtingut rendibilitats negatives. El FTSE 100 (-
0,85%), el Nikkei 225 (-1,06%), el DAX (-4,73%) i l'Ibex 35 (-2,06%), l'Euro Stoxx 50 va 
tancar el trimestre amb un retrocés del -0,47%, al qual van contribuir tant els estils value 
com els growth. Tanmateix, els mercats emergents han estat la zona més castigada per la 
inestabilitat comercial i per la revalorització de l'USD en aquest segon trimestre, amb la qual 
cosa s'ha tancat el semestre amb una pèrdua de -6,60%. Al mercat de divises hem 
presenciat una acceleració en la revalorització del dòlar americà davant l'euro.  
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Després de començar l'any a la zona de l'1,20 €/$, el dòlar va iniciar una depreciació que va 
arribar a l'1,25 €/$ de tancament de trimestre i es va recuperar fins a l'1,16 davant d'episodis 
de volatilitat com la crisi italiana. La moneda americana ha actuat com a actiu refugi davant 
d'esdeveniments de volatilitat. 

Les carteres es mantenen sobreponderades en renda variable, amb més exposició a Europa 
respecte dels EUA. No obstant això, s'implementa una reducció de la sobreponderació en 
renda variable des del 110% fins al 105% respecte de la referència. El risc polític i la 
possibilitat d'una escalada en les tensions comercials a nivell global condicionen el flux 
inversor internacional cap als actius de risc.  

El nostre posicionament en renda variable dels EUA es manté en la neutralitat. Les 
valoracions resulten especialment elevades respecte d'altres mercats borsaris. Mantenim la 
neutralitat amb un biaix valor i cíclic, però incrementem el biaix a menys capitalització. 
L'enduriment de les condicions financeres als Estats Units va guanyant pes a l'escenari 
macrofinancer mundial i últimament ha penalitzat tant les borses com les divises emergents. 
Com a canvi rellevant hem reduït la nostra exposició, que ha passat de ser neutral a 
infraponderar en emergents, ja que es tracta de la zona més exposada a un possible 
conflicte comercial a nivell global. A Europa mantenim una sobreexposició basada en 
l'atractiva valoració de les empreses i en el seu potencial de creixement en beneficis.  

Els bons sobirans europeus s'han vist afectats per la inestabilitat, i en especial d'Espanya i 
Itàlia. La inestabilitat en el govern italià ha provocat increments en les rendibilitats dels bons 
a deu anys des de l'1,70% fins al 2,80%, fet que incrementa la prima de risc fins als 250 
punts bàsics. El mercat espanyol s'ha vist afectat en menor mesura, el bo espanyol a 10 
anys ha despuntat des de l'1,20% fins a l'1,40%, i ha cotitzat 112 pb davant del bund 
alemany.  

      
 


