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L’Índex d’Expectatives Borsàries dels economistes
preveu que l’IBEX 35 tanqui el tercer trimestre al voltant
dels 8.300 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 tercer
trimestre del 2016 al voltant dels 8.300 punts amb una forquilla d’entre 7.750 i
8.750 punts. Els 30 experts que elaboren l’IEBE coincideixen a determinar que
aquest període estarà marcat per la volatilitat i les incerteses com ara el Brexit,
els resultats dels stress test de la banca italiana, la formació de Govern a
Espanya o les eleccions dels Estats Units.
Barcelona, Juliol 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 tercer trimestre de l’any al voltant dels 8.300 punts amb una
forquilla d’entre 7.750 i 8.750 punts. Els experts coincideixen que aquest tercer
trimestre de l’any estarà marcat per una volatilitat i incerteses que conviden a la
cautela.
D’una banda, el creixement dels resultats empresarials de les empreses de l’IBEX no
està sent l’esperat, cosa que limita el possible revulsiu que aquesta mateixa variable
semblava tenir en trimestres anteriors. Tanmateix, el resultat dels stress test de la
banca italiana a finals de juliol constitueix un altre risc que podria jugar en contra dels
mercats borsaris. El Brexit hi continua generant incerteses que no ajuden a animar els
mercats de renda variable podent afectar al turisme espanyol en el curt termini, a la
qual cosa s’hi suma la incertesa derivada de la formació de Govern a Espanya i les
eleccions dels Estats Units.
Per contra, els mercats semblen haver digerit la situació econòmica de Xina, amb
creixements més moderats però estables, així com la situació macroeconòmica de
Brasil, el preu del petroli i de les matèries primeres en general, contribuint tot això a
limitar el possible descens de l’IBEX 35. En quant als riscs geopolítics, si bé el mercat
ha descomptat els principals factors que havien marcat els darrers trimestres, s’hi
afegeix en canvi la incertesa derivada dels atacs terroristes a Europa.
Els experts apunten a que els riscs a la baixa tenen un pes més significatiu que els
factors positius, restant recorregut alcista de l’IBEX en un tercer trimestre que, una
vegada més, vindrà caracteritzat per la volatilitat i les incerteses. Malgrat les incerteses
esmentades anteriorment, els experts coincideixen en que no ens trobem en un estat
de crisi sinó d’estancament circumstancial de la borsa espanyola que es podrà
recuperar quan aquests riscos comencin a esvair-se, obrint-se així una oportunitat per
als inversors que apostin per la renda variable.
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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