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L’Índex d’Expectatives Borsàries dels economistes 

preveu que l’IBEX 35 tanqui el 4rt trimestre de 2019 al 

voltant dels 9.250 punts en un context volàtil 

 

-L’Índex d’Expectatives Borsàries dels Economistes (IEBE), un indicador creat pel 

Col·legi d’Economistes de Catalunya, calcula que l’IBEX 35 tancarà l’any al voltant 

dels 9.250 punts en un context de molta volatilitat marcat pel Brexit i la política 

proteccionista del president dels Estats Units Donald Trump. 

-L’IEBE considera que la borsa espanyola ja ha descomptat aquests factors 

polítics i adverteix que només notícies molt inesperades podrien afectar el 

selectiu espanyol de manera rellevant. 

Barcelona, 21 d’Octubre de 2019.- L'Índex d'Expectatives Borsàries dels Economistes 

(IEBE), un indicador creat per iniciativa del Col·legi d'Economistes de Catalunya, preveu 

que l’IBEX 35 finalitzi el quart trimestre de 2019 al voltant dels 9.250 punts, amb una 

forquilla del ±3,5%. La trentena d’experts que elaboren l’IEBE coincideixen que el darrer 

trimestre de 2019 serà bastant pla, tot i que pot venir acompanyat de molta volatilitat 

associada a factors de caire polític. D'una banda apunten al Brexit, “que s’espera que 

tingui un efecte negatiu sobre les empreses de l'IBEX que tenen inversions al Regne 

Unit, sempre en funció del seu grau d'exposició”. D'altra banda senyalen “la política 

proteccionista del president dels Estats Units Donald Trump, que afecta ja als productes 

espanyols amb el conseqüent efecte negatiu que pot suposar per a les exportacions 

nacionals.” També subratllen la inestabilitat dels països emergents, la qual afegeix un 

altre component addicional de risc durant el proper trimestre 

Malgrat tot, els experts de l’IEBE asseguren que “la borsa espanyola ja ha descomptat 

aquests factors amb escreix, de manera que només notícies molt inesperades podrien 

afectar el selectiu espanyol de manera rellevant”. Segons els experts, “aquesta 

anticipació de la borsa ha provocat el trasllat de la liquiditat cap a la renda fixa, de tal 

manera que si es confirma que aquest escenari tan negatiu no és tal, es podria recuperar 

aquesta liquiditat en benefici de la renda variable”. 

Entre els factors positius destaquen una elevada rendibilitat per dividend, donant a la 

borsa espanyola un atractiu en termes de retorn respecte la renda fixa. Igualment, 

esperen que els beneficis empresarials de 2019 siguin positius, cosa que podria afavorir 

la recta de final d'any en la mesura en que aquesta expectativa es vagi consolidant.  

Tanmateix, la suspensió per part dels Estats Units del pla d'apujar els aranzels a la Xina 

pot contribuir a tranquil·litzar els mercats després de molts mesos de turbulències entre 

ambdós països. Aquest fet pot afavorir a més a generar una certa confiança molt 

necessària davant de l'estancament de l'economia mundial. A més, els experts no 

esperen canvis significatius en les polítiques monetàries del Banc Central Europeu i la 

Reserva Federal, si bé creuen que podrien donar-se alguns ajustos de menor 

rellevància. 



 

 

 

L'Índex d'Expectatives Borsàries dels Economistes (IEBE) és un indicador creat per 

iniciativa del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb la finalitat de preveure els valors 

de tancament trimestral de l'IBEX 35. Aquest índex s'elabora a partir de les opinions de 

30 experts en Borsa espanyola, que són posteriorment tractades amb la teoria dels 

subconjunts borrosos, que permet incorporar la incertesa existent a cada moment. 

L’IEBE és, per tant, un índex previsional de l'IBEX 35 que té en compte la incertesa del 

mercat. Des de l'any 2002, el Col·legi d'Economistes de Catalunya l'ha publicat cada 

trimestre. 
 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i 

l'empresa. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com 

un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la 

societat en general. www.coleconomistes.cat  
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