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L’Índex d’Expectatives Borsàries dels economistes preveu que 
l’IBEX 35 tanqui el 1r trimestre de 2019 amb 8.800 punts 

 
-L’Índex d’Expectatives Borsàries dels Economistes (IEBE), un indicador creat 
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, calcula que l’IBEX 35 tanqui al voltant 
dels 8.800 punts a l’acabar el primer trimestre d’enguany, destacant-ne el Brexit i 
l’apropament de postures en política comercial entre els EUA i la Xina com a 
símptomes de major control de les incerteses de l’economia mundial. 
 
-L’IEBE recalca que la ràtio preu-benefici (PER) de l’IBEX35 és molt baix, cosa 
que podria estimular els inversors a cursar noves compres, estimulant igualment 
aquest índex borsari davant d’altres alternatives d’inversió. 
 
Barcelona, 24 de gener de 2019.- L'Índex d'Expectatives Borsàries dels Economistes 
(IEBE), un indicador creat per iniciativa del Col·legi d'Economistes de Catalunya, 
preveu que l’IBEX 35 finalitzi el primer trimestre del 2019 al voltant dels 8.800 punts 
amb un marge d’error, tant alcista com baixista, del 4%. La trentena d’experts que 
elaboren l’IEBE consideren que les incerteses en l’economia mundial hi perduren però 
amb un impacte potencial més controlat. D’aquesta manera, l’indicador preveu que a 
finals del primer trimestre d’enguany hi haurà major certesa en la situació del Brexit i 
de les postures en política comercial i aranzelària entre els EUA i la Xina. D’altra 
banda, l’IEBE considera que la pronosticada desacceleració de l’economia mundial no 
tindrà un impacte tan significatiu com el ressò mediàtic del qual s’està dotant.  
 
En referència al Pressupostos Generals de l’Estat, l’IEBE pronostica un eventual 
impacte negatiu en l’IBEX35 si es manté la incertesa sobre els mateixos. L’impacte, 
però, es traslladaria a l’índex borsari espanyol a partir del segon trimestre de l’any. 
D’altra banda, l’IEBE pronostica expectatives positives de cara als resultats 
empresarials de 2018, que es publicaran properament.  
 
En termes generals, l’IEBE recalca que la ràtio preu-benefici (PER) de l’IBEX35 és 
molt baix, cosa que podria estimular els inversors a cursar noves compres, estimulant 
igualment l’IBEX35 davant d’altres alternatives d’inversió. Pel que fa a la política 
monetària, l’IEBE pronostica certa estabilitat dels tipus d’interès a l’Eurozona, situació 
que es traslladarà als mercats borsaris europeus. Els experts que elaboren l’indicador, 
alerten, però, que una eventual disminució dels estímuls per part del Banc Central 
Europeu  podria provocar volatilitats més acusades.  
 
L'Índex d'Expectatives Borsàries dels Economistes (IEBE) és un indicador creat per iniciativa del 

Col·legi d'Economistes de Catalunya amb la finalitat de preveure els valors de tancament trimestral de 
l'IBEX 35. Aquest índex s'elabora a partir de les opinions de 30 experts en Borsa espanyola, que són 
posteriorment tractades amb la teoria dels subconjunts borrosos, que permet incorporar la incertesa 
existent a cada moment. L’IEBE és, per tant, un índex previsional de l'IBEX 35 que té en compte la 
incertesa del mercat. Des de l'any 2002, el Col·legi d'Economistes de Catalunya l'ha publicat cada 
trimestre. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i 
l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt 
diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió 
obert a la societat en general. 
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