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* Revisió dels índexs BCN PER -30, BCN ROE-30 i BCN
Profit-30 de la Borsa de Barcelona. * Publicació del Butlletí
de Conjuntura corresponent al tercer trimestre de 2010.
* Jornada de Small Caps. * Operacions sobre valors
cotitzats.
* En el mes de setembre, la
Borsa de Barcelona, ha
procedit a revisar la composició i ponderacions de
les empreses incloses en
els índexs BCN PER-30,
BCN ROE-30 i BCN Profit30, en base als resultats
obtingut per les esmentades empreses en el
primer semestre de l’any
2010.
L’índex BCN PER-30, integrat
per les accions de les 30
empreses incloses en l’IBEX
35
que presenten el rati
preu/benefici
(PER)
més
baixa, registra les incorporacions
d’Acciona
i
Acerinox,
en
substitució
d’Inditex i Iberdrola Renovables.
Els
valors
més
ponderats en aquest índex
són
Endesa,
Criteria,
Banesto i Gas Natural, que
són els que tenen un PER
menor.
L’índex
BCN
ROE-30,
integrat per les accions de
les 30 empreses incloses en
l’IBEX 35
amb la relació
benefici/recursos propis (ROE)
més elevada i que, per tant,
ofereixen una major rendibilitat
sobre els esmentats recursos
propis, registra les incorporacions
d’Acerinox
i
Arcelor,
en
substitució
d’Acciona i Iberdrola Renovables. En aquest índex les
majors ponderacions corresponen
a
Gestevisión

Telecinco, Técnicas Reunidas, Telefónica i Bolsas y
Mercados Españoles (BME),
que són les societats amb
major ROE.
L’índex
BCN
Profit-30,
integrat per les accions de les
30 empreses incloses en
l’IBEX 35
amb majors
beneficis, registra la incorporació
d’Acerinox,
en
substitució de Grífols. Pel que
fa a les ponderacions,
Banco
de
Santander,
Telefónica, BBVA i Endesa
són els valors amb major
pes, en ser les companyies
que presenten majors xifres de
beneficis en termes absoluts.
La composició i ponderacions
dels esmentats índexs de la
Borsa de Barcelona, a 2 de
setembre 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/na
vegacion.nsf/vweb/ecoti_ci_es
p?OpenDocument).
* S’ha publicat el Butlletí de
Conjuntura corresponent al
tercer 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: Símptomes
d’esgotament. Europa: Dificultats. IBEX 35®: Trimestre
borsari positiu. BCN Mid-50:
Tornada també al terreny
positiu. Deute de l’Estat:
Descens de tipus en les
últimes subhastes. Deute de
la Generalitat: Es doblen les
rendibilitats a curt.
* El passat 27 de setembre
va tenir lloc, al Saló d’Actes
de la Borsa de Barcelona, la
Jornada de Small Caps,
organitzada
per
GVC
Gaesco i que va comptar
amb la intervenció de la Sra.
Mª Àngels Vallvé, Presidenta
del Consell d’Administració
del Grupo GVC Gaesco, del
Sr. Antonio Giralt, President
del Mercat Alternatiu Borsari
(MAB), del Sr. Luis Pérez del
Val, Conseller Delegat de
Bodaclick, del Sr. Juan
Sagalés,
President
i
Conseller
Delegat
de
Medcomtech i del Sr. Jaume
Puig, Director General de
GVC Gaesco Gestió SGIIC,
S.A
*
Durant
el
mes
de
setembre han tingut lloc les
següents
operacions
sobre valors cotitzats:
Ampliació de capital de
Duro Felguera (3 x 5).
Borsa de Barcelona- Servei d’Estudis.
Per a més informació trucar al telèfon:
93 401 35 55

