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* La Borsa de Barcelona canvia la composició dels seus índexs i cistelles de valors
per a l’exercici 2010. * Publicació del Butlletí de Conjuntura corresponent al quart
trimestre de 2009. * Operacions sobre valors cotitzats. * Presentació de l’estudi
“Retos de financiación de las pymes y empresas en expansión. El Mercado
Alternativo Bursátil: el instrumento financiero alternativo”.
* La Borsa de Barcelona ha
procedit
a
modificar
la
composició dels seus índexs
i cistelles de valors amb
efectes al dia 4 de gener de
l’any 2010.
L’índex BCN Global-100 que
inclou els 100 valors més negociats en la Borsa de Barcelona i incorpora, a més de les
accions incloses en els índexs
IBEX 35 i BCN MID-50, les
accions de les societats amb
major contractació fins assolir
la xifra de 100 valors, registra
les següents modificacions:
Altes:
Unipapel,
Adolfo
Domínguez, Puleva Biotech,
ArcelorMittal, Indo, EADS i Caja
Mediterráneo. Baixes: Cintra,
Unión Fenosa, Renta 4, Aguas
de Barcelona, Cementos Molins,
Mecalux i La Seda.
L’índex BCN Mid-50, representatiu del segment mitjà del
mercat de valors espanyol i que
integra els valors que formen
part dels indicadors IBEX
MEDIUM CAP® i IBEX SMALL
CAP®, registra les següents
modificacions: Altes: Afirma,
Clínica Baviera, Unipapel i
Vocento. Baixes: Azkoyen, Ebro
Puleva, Renta 4 i Vértice 360º.
L’índex BCN INDEXCAT que
inclou els 15 valors de les empreses amb seu social a Catalunya, admesos a negociació en
la Borsa de Barcelona, de major
capitalització borsària ajustada
per capital flotant, registra les
incorporacions de Vueling i
Miquel y Costas en substitució
d’Aigües de Barcelona i La Seda.

Com a conseqüència de la revisió semestral de l’IBEX 35 , els
índexs BCN PER-30, BCN
ROE-30 i BCN PROFIT-30, que
integren la família d’indicadors
en la qual els beneficis de les
empreses formen part dels
criteris de ponderació, registren
les següents modificacions:
BCN PER-30: Ebro Puleva
substitueix Iberdrola Renovables.
BCN ROE-30: Ebro Puleva
substitueix Iberdrola Renovables.
BCN PROFIT-30: Ebro Puleva
substitueix Telecinco.
En funció de la liquiditat i
capitalització
dels
diferents
valors, s’ha procedit a modificar
la composició de la cistella de
valors: BCN-5 Metàl·liques en
la qual Construcciones y
Auxiliar FFCC “CAF” substitueix Azkoyen. En la cistella
BCN-5 Tèxtils, causa baixa
Dogi i passa a denominar-se
BCN-4 Tèxtils.
Així mateix, en la cistella BCN
Top Euro, que inclou els valors
espanyols de l’IBEX 35 , que
formen part dels indicadors
europeus “DJ Eurostoxx 50” i
“FTS Eurofirst 300”, causen
baixa Gamesa, Enagás i
Bankinter.
La composició i ponderacions
dels esmentats índexs i cistelles
de valors de la Borsa de
Barcelona, a 4 de gener de
2010, es pot consultar en la web
de la Borsa de Barcelona
(www.borsabcn.es),
apartat
d’Índexs-Cotitzacions, subapartat Composició Índexs BCN
(www.borsabcn.es/bolsabcn/nav

egacion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?
OpenDocument).
* S’ha publicat el Butlletí de
Conjuntura corresponent al
quart trimestre de 2009,
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:
Punt
d’inflexió?.
Europa:
Traces de recuperació. IBEX
35®: Revalorització del 30%.
BCN MID-50: Còmput anual
positiu. Deute de l’Estat:
Aturada del descens de tipus.
Deute de la Generalitat:
Nominal admès superior a
13.000 milions.
* Durant el mes de gener han
tingut lloc les següents operacions sobre valors cotitzats:
Agrupació
d’accions
de
Jazztel (1 x 10) el 18/01/2010.
* El proper dia 4 de febrer, a
les 12 h., tindrà lloc al Saló
d’Actes de la Borsa de Barcelona, la presentació de
l’estudi ”Retos de financiación de las pymes y empresas
en
expansión.
El
Mercado Alternativo Bursátil:
el instrumento financiero
alternativo”, en el marc de la
jornada de presentació l’Observatori MAB d’everis i DCM
Asesores.
Borsa de Barcelona- Servei d’Estudis.
Per a més informació trucar al telèfon:
93 401 35 55

