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1. S’ha publicat el Butlletí
de Conjuntura corresponent al quart trimestre de
2018, elaborat pel Servei
d’Estudis d’aquesta Borsa.
Aquest Butlletí exposa la
situació dels mercats de
valors mitjançant els indicadors econòmics i borsaris
més significatius i comentaris sobre els diferents mercats nacionals i internacionals. EUA: Caigudes a les
borses i novena pujada de
tipus. Europa: Relentització
econòmica. Espanya: Lleugera moderació del creixement. BCN Índexs: Pèrdues
rellevants. Àsia i Amèrica
Llatina: Desacceleració de
les economies emergents.
Deute Públic: Repunt dels
tipus a molt llarg termini.
2. Com cada any, s’han
actualitzat les evolucions i
característiques dels índexs elaborats per la Borsa de Barcelona: Índex
BCN GLOBAL-100, Índex
BCN INDEXCAT, Índex
BCN MID-50, Índex BCN
PER-30,
Índex
BCN
PROFIT-30 i Índex BCN
ROE-30. A les fitxes mencionades, es presenta informació anual referent als
índexs esmentats anteriorment, com per exemple les
rendibilitats i volatilitats des
de la seva creació o els màxims i mínims històrics registrats. A més, es relacionen totes les característiques de l’indicador, com per
exemple: Descripció, Número de valors, Fórmula de
Càlcul, Classe d’Índex, Ponderació i Ajustos. Finalment,
s’elaboren gràfiques de ca-

dascun d’ells de manera
individual i conjunta, comparant els seus comportaments històrics amb els de
l’IBEX 35 mitjançant gràfics
en base 100. Aquestes fitxes estan disponibles per
ser consultades a la pàgina
web de la Borsa de Barcelona.
3. Durant el mes de gener,
el departament del Servei
d’Estudis de la Borsa de
Barcelona ha realitzat canvis en la informació periòdica dels mercats que ell
mateix elabora. D’aquesta
manera, s’han substituït les
cròniques setmanals per
cròniques de caràcter mensual. Aquesta modificació
s’ha dut a terme amb la finalitat de poder oferir anàlisis
de manera menys recurrent
però de major profunditat,
potenciant el valor afegit
que s’aporta al lector.
Pel que fa al contingut
d’aquestes cròniques, es
seguirà realitzant un anàlisis
desglossat per zones geogràfiques,
tractant
així
l’evolució macroeconòmica
mensual
més
rellevant
d’Europa, Estats Units, Àsia
i Amèrica Llatina. A més, es
mostra l’evolució dels indicadors
macroeconòmics
més
rellevants
d’Estats
Units, Xina, Japó i dels principals països europeus.
Per últim, s’elabora una anàlisis a nivell mensual dels
principals selectius internacionals, divises, matèries
primeres i actius de renda
fixa, destacant els principals
factors que han vingut influenciant els mercats.

4. A principis de gener, la
Borsa de Barcelona, a través del departament del
Servei d’Estudis, ha publicat el BME Research anual
corresponent al 2018. En
aquest informe, s’ofereix
informació
referent
a
l’evolució dels principals
índexs internacionals i les
seves evolucions històriques, entre d’altres dades
d’interès. També s’analitza
el mercat de renda fixa, les
principals dades macroeconòmiques per països i les
principals divises i commodities, a més d’enumerar els
punts claus a nivell anual de
cada un d’aquests mercats.
5. El dia 7 de febrer tindrà
lloc, a la Sala d’Actes de la
Borsa de Barcelona, la sessió “Perspectives de mercat 2019”, organitzada per
Banca March. La sessió
serà impartida per l’equip de
Productes i Estratègies de
Mercats de Banca March.
La reunió comptarà amb la
col·laboració de la Borsa de
Barcelona. A la ponència hi
assistirà: el Sr. Joan Bonet,
Director d’Estratègia de Banca March, Sr. Carlos Andrés,
Director de Gestió i Assessorament de Banca March i Sr.
Juan Antonio Roche, Director l’Àrea de productes de
Banca March.

6. Operacions sobre valors cotitzats
Durant el mes de gener han tingut lloc les següents operacions sobre valors cotitzats: OPA
de DS Smith PLC sobre l’empresa Papeles y Cartones de Europa (Europac) el
18/01/2019; Ampliacions de capital d’Iberdrola (1 x 45), Sacyr (1 x 35), ACS (1 x 76),
Nueva Expresión Textil (1 x 13).
Servei d’Estudis de la Borsa de Barcelona
Per a més informació, trucar al 93 401 35 55

