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*Presentació de Banco Bilbao Vizca ya Argentaria. * Gestión de
Patrimonios Mobil iarios A.V., S. A. s’incorpora com a nou Membre de
la Borsa de Barcelona. * Revisió dels índexs BCN PER-30, BCN ROE-30
i BCN Profit-30 de la Borsa de Barcelona. * Operacions sobre valors
cotitzats .
* El dia 10 de novembre va
tenir lloc, al Saló d’Actes de la
Borsa de Barcelona, la presentació de l’operació de compra del 24,9% de Garanti
Bank i de l’ampliació de
capital de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria. L’acte
va ser presidit pel Sr. Joan
Hortalà i Arau, President de la
Borsa de Barcelona, i la
presentació va anar a càrrec
del Sr. Juan Asúa Madariaga,
Director General a Espanya i
Portugal de l’Entitat.
* El dia 11 de novembre,
Gestión de Patrimonios
Mobiliarios A.V., S.A. es va
incorporar com a nou
Membre de la Borsa de
Barcelona, amb autorització
per operar per compte de
tercers, havent-se-li assignat
per a la seva identificació en
les tasques de contractació
el codi 9441.
Amb aquesta incorporació, la
Borsa de Barcelona assoleix la
xifra de 33 Membres, dels
quals 19 són Societats de Valors, 12 són Entitats de Crèdit i
2 són Agències de Valors.
* En el mes de novembre, 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 tercer
trimestre 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
baix, registra la incorporació de Ferrovial, en
substitució de Telecinco. Els
valors més ponderats en
aquest índex són Ebro
Foods, Endesa, Criteria,
Gas Natural i Telefónica,
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 la
incorporació de Ferrovial,
en substitució de Sacyr
Vallehermoso. En aquest
índex les majors ponderacions corresponen a Telefónica, Técnicas Reunidas,
Ebro Foods i Bolsas y
Mercados Españoles, 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 les incorporacions
de Ferrovial i Obrascón
Huarte Laín, en substitució
de Técnicas Reunidas i
Telecinco. Pel que fa a les
ponderacions, Telefónica,
Banco Santander, BBVA,
Endesa i Arcelor Mittal 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 16 de
novembre 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/naveg
acion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?Ope
nDocument).

* Durant el mes de novembre
han tingut lloc les següents
operacions sobre valors
cotitzats: Inclusió d’Enel
Green Power el 04/11/10;
OPA de Banc de Sabadell
sobre Banco Guipuzcoano el
5/11/10; Ampliacions de capital de Vidrala (1 x 20),
BBVA (1 x 5), Gestevisión
Telecinco (5 x 14), SOS
Corporación (33 x 16), Papeles y Cartones de Europa
(1 x 12) i Amper (1 x 10).
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