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BREU COMENTARI DELS MERCATS

Mercats de Renda Variable:
En el mes de Setembre els mercats van patir importants caigudes a nivell global.
Mercats molt volàtils en els que es destaca l’escàndol en les emissions de Volkswagen i la no pujada de tipus d’interès
esperada pels inversors. La Reserva Federal Nord-americana (FED) no va pujar els tipus pels baixos nivells d’inflació, la
desacceleració de la Xina i altres mercats emergents i per contra, amb dades positives de reducció d’atur, que va contribuir a
incrementar la incertesa en els mercats.
En general, dades macros mixtes en la zona Euro i EE.UU. encara que amb un caire negatiu que ha generat molta volatilitat en
els mercats provocant caigudes en les Borses: -4,10% a Europa, -2,6% a EE.UU., -5,8% a Alemanya i del -6,8% a Espanya.
Finalment el ministre japonès va anunciar noves mesures per impulsar el creixement del PIB injectant uns altres 600Tn de Iens
després de la seva reelecció com a líder del Partit Liberal Democràtic, la inflació va caure per primer cop des del mes d'Abril de
2013.

Mercats de Renda Fixa:
Novament caigudes en el present mes en els tipus d’interès de referència a 10 anys alemany i americà.
La decisió de la Reserva Federal Nord-americana (FED) en diferir l’esperada pujada de tipus ha reflectit caigudes en el tipus
alemany del 0,80% al 0,58%, mentre que l’americà queia fins a nivells del 2,04%, per sota dels nivells d’Agost.
Pujades molt significatives en els diferencials de tipus d’interès de crèdit, tant dels bons de grau d’inversió (+27%), com d’alt
rendiment (+15,36%) per la incertesa generada en els mercats degut al deteriorament en la economia de la Xina i la caiguda
lliure i efecte arrossegament de les companyies lligades al sector automobilístic (escàndol en les emissions de Volkswagen).
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