
 

 

 

 

Conferència  “Inversió global a contracorrent” 

La inversió global a llarg termini històricament dona 

bons resultats 

• El soci i director d’inversions de Salmón Mundi Capital, Guillermo Nieto, 

explica durant una conferència a l’Institut d’Estudis Financers que la 

inversió a “contracorrent” permet trobar valor en països, sectors i actius que 

no estan de moda 

 

• Les matèries primeres agrícoles, les mineries d’or, les accions russes o les 

companyies de plataformes petrolíferes són exemples d’actius molt 

menyspreats als quals invertir 

 

• Nieto creu que la inflació, probablement sigui una de les sortides a l’excés 

de deute i a la poca probabilitat de creixement fort a nivell global  

Barcelona, 12 d’abril del 2018. La seu de l’Institut d’Estudis Financers ha acollit aquesta 

tarda la conferència “Inversió global a contracorrent” impartida pel soci i director 

d’inversions de Salmón Mundi Capital, Guillermo Nieto i per l’analista financera Marta 

Escribano. Durant la conferència, els ponents han explicat la filosofia d’inversió que 

desenvolupen des de Salmón Mundi Capital. Una filosofia d’inversió a llarg termini basada 

en el value investing i la teoria econòmica austríaca. “Amb el value investing busquem 

comprar accions que estiguin barates respecte a resultats històrics, amb marges de 

seguretat elevats; mentre que la teoria econòmica austríaca ens serveix per entendre els 

cicles econòmics” ha assegurat Nieto.  

D’aquesta manera, els ponents han afirmat que visualitzen oportunitats en actius 

menyspreats com les matèries primeres agrícoles, els metalls preciosos, les plataformes 

petrolíferes i les accions russes. “Les matèries primeres agrícoles són actius molt 

menyspreats que cotitzen a preus dels anys 70” ha assegurat el director d’inversions de 

Salmó Mundi Capital, tot afegint que aquest tipus d’actius es converteixen en “els que 

millor es comporten quan la inflació s’accelera”.  

Degut a l’excés de deute a nivell global i a la poca probabilitat de grans creixements com 

els vistos els últims anys al món, una de les poques sortides que veuen els ponents és 

un escenari inflacionari, i en aquest context, creuen que les matèries primeres es 

converteixen en un actiu amb gran possibilitat de revalorització. Segons els ponents, 

també es troben oportunitats en metalls preciosos, com el cas de l’or. “L’or ens protegeix 

contra baixades fortes de mercat i també es comporta bé en escenaris d’inflació” ha 

afirmat Nieto.  

Nieto i Escribano han remarcat que l’escenari viscut els últims anys, caracteritzat per 

pujades sense volatilitat, no els beneficia, però sí creuen que la seva cartera pot donar 

resultats en un escenari inflacionari o deflacionista fort. En aquest sentit, els dos experts 

han explicat que intenten protegir-se amb posicions curtes de riscos que preveuen, com 

un possible aterratge brusc de la Xina al mercat, les valoracions elevades a països com 

Australià o els EUA, o d’una bombolla de bons.   
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L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en la formació i 

divulgació bancària i financera, creada per les entitats de crèdit espanyoles més rellevants 

i per la Generalitat de Catalunya, per tal d'afavorir la competitivitat, l'eficiència i la 

internacionalització del sector financer, així com la promoció de noves iniciatives.  

 

 Per a més informació:  

Gabinet de premsa de l’Institut d’Estudis Financers 

Víctor Bottini victor@bottini.es / 679 983 346 

Adrià Gratacós bottini@bottini.es / 600 408 295  

Clara Bassols press@bottini.es / 620 037 450 
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