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Els tipus d’interès a la zona euro pujaran entre un 0,25%
i un 0,4% el 2019, segons les principals gestores
independents
•

L’IEF Market Forecast analitza les oportunitats d’inversió a curt i mitjà
termini arreu del món

•

El deute global mundial, que ha augmentat en 60 bilions d’euros en
els últims 10 anys, principal risc

•

La falta de liquiditat del dòlar, la situació política mexicana i un
eventual creixement de la tensió comercial entre Estats Units i la Xina
esdevenen altres factors de risc per al 2019

•

Els països emergents estan protagonitzant el creixement econòmic
mundial, que se situarà en el 3,7% al 2018, principalment gràcies a
l’Índia i la Xina, tot i el moderat creixement dels EUA i la Zona Euro

Barcelona, 4 de desembre del 2018.- Borsa de Barcelona va acollir ahir la tercera
edició de l’IEF Market Forecast, una iniciativa que pretén analitzar els reptes i les
oportunitats d’inversió a curt i mitjà termini. El Director General de l’Institut
d’Estudis Financers, Josep Soler, va ser l’encarregat d’inaugurar la sessió, tot
remarcant el gran interès que desperten “els mercats en aquests moments
d’incertesa sobre la tendència.
Alex Fusté, Economista en Cap d’Andbank va iniciar el torn d’intervencions d’un
debat protagonitzat per representants de grans gestores del país i moderat per
l’analista financer i col·laborador estratègic de l’IEF, Lluís Torras. Segons Fusté,
es poden dibuixar cinc grans riscos globals per a la inversió: l’actiu intangible de
les companyies, la liquiditat, els marges de les empreses, les polítiques del govern
de Mèxic i les polítiques comercials del govern nord-americà. “Si sumem tots els
actius de les empreses del món, el 30% es tracta de goodwill, és a dir d’aquella
part intangible que teòricament genera valor” va assegurar Fusté. Segons
l’Economista en Cap d’Andbank, cal destacar la falta de liquiditat del dòlar com un
dels principals actors del mapa de riscos per a la inversió: “la Reserva Federal
està restringint la liquiditat del dòlar i hi ha una tendència de major demanda que
oferta”, va assegurar Fusté.
Pel que fa als Estats Units, Fusté va alertar que l’administració nord-americana
està utilitzant el comerç com a arma mitjançant sancions i aranzels i va pronosticar
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un terratrèmol mundial si s’agreuja la guerra comercial entre la Xina i els Estats
Units. D’altra banda, Mèxic també esdevé, segons Fusté, un dels elements de risc
per la tensió en el dèficit i en els inversors que està provocant el nou govern
mexicà. Per altra banda, la baixada del petroli està suposant un dels aspectes
positius per al mercat inversor. “Que hagi baixat un 32% des de maig allibera molta
liquiditat” va assegurar Fusté. També va destacar l’auge de l’economia índia, que
està creixent per sobre del 7% interanual i va trencar una llança a favor de Brasil,
sempre que sigui capaç de reprendre l’equilibri pressupostari.
A continuació, Jaume Puig, CEO&CIO de GVC GAESCO Gestión, va analitzar la
renda variable, la caiguda recent de la qual, per a Puig, té un component més
psicològic que fonamental i va destacar les seves valoracions atractives i el seu
creixement nominal, que se situa per sobre del 3%. Segons Puig, el creixement
empresarial es catapultarà en els propers anys degut a les previsions de
creixement del 3,7% mundial tant al 2018 com al 2019. “El consum de petroli no
para de pujar i el 2019 podria ser la primera vegada que es comprin més de 100
milions de barrils de petroli diaris i es venguin més de 100 milions de cotxes al dia”
va assegurar Puig. Segons el CEO&CIO de GVC GAESCO Gestión, els tipus
d’interès pujaran per fi en la Zona Euro durant el 2019, entre un 0,25% i un 0,4%,
mentre que en el cas d’Estats Units les pujades podrien ser “considerables”.
A la mateixa conclusió va arribar la directora de Renda Fixa Trea AM, Ascensión
Gómez, la qual va pronosticar que si bé els tipus d’interès pujaran l’any vinent ho
faran molt lluny de l’1%. Segons Gómez, els resultats del 2018 denoten que la
renda fixa segueix sent rentable i va pronosticar una consolidació de la rendibilitat
si el creixement econòmic a nivell mundial es segueix mantenint per sobre del 3%.
Finalment, al seu torn, Álvaro Antón, Country Head Península Ibérica de
Aberdeen Standard Investments, va voler destacar el motor que estan suposant
les economies emergents, especialment l’Índia i la Xina. D’altra banda, Antón va
voler rebaixar el creixement d’Estats Units: “Estats Units està creixent molt però hi
ha un estímul fiscal que suposa el 0,7% del creixement”, va assegurar, tot alertant
que el deute global ha pujat 60 bilions de dòlars en els últims 10 anys i pot suposar
un problema si es desaccelera el creixement.
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.
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