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* Public ació d el Butlletí de Co n juntura corresp onent al sego n
trimestr e d e 2010. * Seminar i: Les opci ons i el s fut urs
financer s. * O peracions sobre valors co titzats. * Revisi ó de la
composi ció i po nderaci ó dels í n dexs i ci stelles de la Bor sa d e
Barcelo na.
* S’ha publicat el Butlletí de
Conjuntura corresponent al
segon trimestre de 2010,
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: Continua la millora. Europa:
Consolidació amb disparitats.
IBEX 35®: Augment de la
volatilitat. BCN MID-50: Nova
caiguda. Deute de l’Estat:
Espectacular pujada dels
tipus.
Deute
de
la
Generalitat: Col·locacions a
entitats i creadors.
* Els passats dies 22 i 23 de
juny va tenir lloc, al Saló
d’Actes de la Borsa de
Barcelona, el Seminari: Les
opcions
i
els
futurs
financers, que l’Institut BME
organitza i imparteix al Cos
Nacional de Policia.
* Durant el mes de juny han
tingut lloc les següents
operacions sobre valors
cotitzats: Exclusió d’Aigües
de Barcelona el 01/06/10,
Ampliacions de capital de
Fergo Aisa (27 x 32), Mapfre
(1 x 31), Inmobiliaria Colonial
(11 x 5), Iberdrola (1 x 26) i
Zardoya Otis (1 x 20); Canvi
de denominació d’Inbesós

per Nyesa Valores Corporación el 16/06/2010.

Colonial en substitució de
Service Point Solutions.

* Amb efectes al dia 1 de
juliol, la Borsa de Barcelona ha procedit a modificar la composició i ponderació dels índexs BCN
Mid-50 i BCN INDEXCAT,
així com de les cistelles
de valors BCN-5 Construcció, BCN-5 Alimentació
i
Tabac,
BCN-5
Comerç, Oci i Turisme i
BCN Top Euro.

S’ha procedit a modificar la
composició de la cistella de
valors BCN-5 Construcció,
en la qual Obrascón Huarte
Laín
substitueix
Sacyr
Vallehermoso, la cistella de
valors BCN-5 Alimentació i
Tabac, en la qual Pescanova substitueix Natra, i la
cistella de valors BCN-5
Comerç, Oci i Turisme, en
la qual Amadeus substitueix
Service Point Solutions.

L’índex BCN Mid-50, representatiu del segment mitjà
del mercat de valors espanyol, que inclou els valors
que
formen
part
dels
indicadors IBEX MEDIUM
CAP i IBEX SMALL CAP ,
registra les següents modificacions: Altes: Amadeus,
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Inmobiliaria Colonial, Iberpapel i Pescanova.
Baixes: Afirma, General de
Alquiler
y
Maquinaria,
Natracéutical, Renta Corporación y Unipapel.
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 la
incorporació d’Inmobiliaria

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”,
Endesa
substitueix FCC.
La composició i ponderacions dels esmentats índexs i
cistelles de valors de la Borsa
de Barcelona, a 1 de juliol 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/nave
gacion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?Ope
nDocument).
Borsa de Barcelona- Servei d’Estudis.
Per a més informació trucar al telèfon:
93 401 35 55

