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L’Índex d’Expectatives Borsàries dels economistes
preveu que l’IBEX 35 tanqui el tercer trimestre del 2017
al voltant dels 10.600 punts
L’Índex d’Expectatives Borsàries dels Economistes (IEBE), un indicador creat
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, calcula que l’IBEX 35 es comporti de
manera estable el tercer trimestre i tanqui al voltant dels 10.600 punts. Entre els
factors que influiran l’evolució de l’IBEX 35 durant aquest període destaquen les
eleccions a Alemanya, els resultats empresarials, el creixement de l’economia
xinesa, el desenvolupament del Brexit o el canvi d’orientació en la compra de
bons del Banc Central Europeu.
Barcelona, Juliol de 2017.- 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 10.600 punts amb un
recorregut lleugerament alcista que podria arribar fins els 11.000 punts. Els 30 experts
que elaboren l’IEBE coincideixen en apuntar que les incerteses són menors que al
darrer trimestre, tant en els aspectes polítics com en els aspectes econòmics,
remarcant que venim d’un període caracteritzat per la reduïda volatilitat i volums
baixos de contractació. En aquest sentit destaquen que les eleccions a Alemanya
podrien tenir cert impacte en funció dels resultats, si bé les enquestes apunten a un
escenari continuista i revalidació del partit governant.
D’altra banda, les dades macroeconòmiques són positives i s’espera que els resultats
empresarials del segon trimestre que es publicaran properament també ho siguin, cosa
que podria jugar a favor del selectiu espanyol. No obstant, els experts coincideixen que
la revisió a l’alça dels resultats empresarials serà previsiblement més moderada durant
el que queda d’any. Tanmateix, l’IBEX 35 arrossega un increment de prop del 14%
acumulat el 2017, amb la qual cosa gran part del recorregut alcista ja s’hauria assolit.
A més, el creixement de l’economia xinesa per sobre de les previsions i la recuperació
del mercat immobiliari són factors addicionals que corroboren les bones dades
macroeconòmiques esmentades anteriorment.
Els experts de l’IEBE remarquen que caldrà estar atent a la manera com es
desenvolupi el Brexit i el seu eventual impacte sobre les borses europees, en especial
pel que fa al joc de forces entre els mercats de Londres i Frankfurt.
En matèria de política monetària apunten que cal tenir present el previsible canvi
d’orientació del Banc Central Europeu (BCE), que conduiria a una reducció en la
compra de bons. Aquesta notícia, que podria fer-se oficial properament, podria
provocar reaccions correctives a les borses europees. En referència als tipus d’interès
no s’esperen moviments per part del BCE durant el present exercici.
Finalment, cal recordar que la previsió del tercer trimestre ve marcada pel període
estival d’Agost, tradicionalment caracteritzat per l’estabilitat i amb més probabilitat de
baixades que d’alces. No obstant, les bones expectatives del turisme es presenten
com un factor que contribuirà a reforçar la senda del creixement domèstic.

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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