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L’Índex d’Expectatives Borsàries dels economistes 
preveu que l’IBEX 35 tanqui el primer trimestre al 

voltant dels 9.400 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 el primer 
trimestre del 2016 al voltant dels 9.400 punts amb una forquilla entre ±5%. Els 30 
experts que elaboren l’IEBE coincideixen a determinar que en els tres primers 
mesos de l’any el mercat vindrà marcat per una notable volatilitat a causa de la 
desacceleració de l’economia xinesa, la caiguda dels preus de les matèries 
primeres i el conseqüent impacte a les economies del continent sud-americà, 
així com la incertesa política a l’Estat espanyol. 
 
Barcelona, Gener de 2016.- 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 tanqui el primer trimestre de l’any al voltant dels 9.400 punts amb una 
forquilla d’entre ±5%. Els experts coincideixen que durant aquest primer trimestre el 
mercat vindrà marcat per una notable volatilitat. La desacceleració de l’economia 
xinesa pot continuar essent un factor decisiu, si bé els experts coincideixen que els 
mercats han d’aprendre a conviure amb taxes de creixement més moderades del 
gegant asiàtic, que en qualsevol cas continuen essent molt atractives. Tanmateix, tota 
vegada que es pugui valorar el possible impacte de l’economia xinesa a l’economia 
real mundial, es contribuirà a generar certa normalitat als mercats financers. 
 
En segon lloc, la caiguda dels preus de les matèries primeres i el negatiu impacte a les 
economies del continent sud-americà pot afectar a la vegada a les empreses de l’IBEX 
35 que hi tenen interessos econòmics en aquell continent.  
 
Tanmateix, la incertesa política a l’Estat espanyol pot ser un factor que afegeixi certa 
volatilitat a l’IBEX, si bé s’haurà d’esperar la formació del nou Govern i com els 
mercats acullen la notícia. 
 
Pel que fa als factors positius destaquen l’efecte revulsiu que podria tenir la publicació 
dels resultats empresarials de 2015, així com la millora dels comptes de resultats que 
es pot derivar de l’abaratiment del preu del petroli, el costos financers i els preus de les 
matèries primeres.  
 
Tanmateix consideren que els estímuls previstos pel Banc Central Europeu durant el 
primer trimestre de 2016 han tingut un efecte anunci positiu, atenuant així les recents 
sessions baixistes de l’IBEX, cosa que pot contribuir a generar certa estabilitat en un 
trimestre marcat per les incerteses. En referència al tipus d’interès i al tipus de canvi 
no esperen que tinguin un efecte decisiu en l’esdevenir dels mercats borsaris. Pel que 
fa als tipus d’interès preveuen alguna pujada durant el 2016, mentre que en els tipus 
de canvi calculen que es mantindrà durant el primer trimestre una paritat EUR/USD 
similar a l’actual. 
 
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. El 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 2.000 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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