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BREU COMENTARI DELS MERCATS
Mercats de Renda Variable:

En el mes d'Octubre, van acaparar l'atenció els Bancs Centrals.
La FED, va mantenir els tipus d'interès sense variació enviant un missatge d'una possible pujada per a finals d'any.
El BOJ, també va mantenir tipus d'interès. A Europa, el BCE ha obert les portes a augmentar el QE fins al març de 2017 degut a les amenaces
deflacionistes en la zona Euro.
Després del mal comportament de les borses durant els dos últims mesos, el mercat torna a recuperar-se registrant pujades en totes les
places: a EEUU el S&P (+8,30%), a Europa el SX5E (+10,24%), a España el IBEX (+8,38%), i finalment a Alemanya l'índex DAX (+12,32%).

Mercats de Renda Fixa:

En el mes s'han observat moviments laterals tant en el tipus d' interès de referència a 10 anys alemany i americà.
El bo alemany s'ha mogut en un rang entre 0,55%-0,60% arribant a tocar puntualment el nivell de 0,42%, mentre que, el bo americà va
fluctuar en una banda entre el 2% - 2,10% arribant a tocar nivells de 2,14% descomptant una possible pujada de tipus a Desembre.

De nou gràcies als missatges positius per part dels Bancs Centrals, s'han tornat a estrènyer de manera significativa els diferencials tant de
bons de grau inversió com els bons d'alt rendiment.
Aparentment s'ha dissipat l'aversió al risc tornant la liquiditat al mercat en part gràcies al BCE, que va anunciar en cas necessari augments
dels estímuls via compra de bons, comprometent-se a seguir injectant liquiditat a la economia per a continuar el creixement.
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