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L’Índex d’Expectatives Borsàries dels economistes preveu que
l’IBEX 35 tanqui el 3r trimestre de 2019 al voltant dels 9.400
punts en un context de certa estabilitat
-L’Índex d’Expectatives Borsàries dels Economistes (IEBE), un indicador creat
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, calcula que l’IBEX 35 tancarà al voltant
dels 9.400 punts a finals del tercer trimestre d’enguany i identifica una “certa
estabilitat” en la borsa espanyola per al proper trimestre
-L’IEBE denota que la borsa espanyola sembla haver-se desvinculat de les
tendències alcistes de les borses internacionals i alerta que la seva estreta
vinculació amb el sector financer el fa sensible a les decisions polítiques i a
eventuals baixades dels tipus d’interès
Barcelona, 23 de juliol 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 tercer trimestre de 2019 al voltant dels 9.400
punts amb un marge d’error alcista del 3% i baixista del 4%. Aquestes previsions
denotarien una certa estabilització de l’índex borsari espanyol després dels períodes
en negatiu del segon semestre del 2018. La trentena d’experts que elaboren l’IEBE
destaquen que, a la darrera revisió, l’IEBE va predir que l’IBEX 35 tancaria el segon
semestre al voltant dels 9.100 punts en l’escenari més pessimista i que ha
acabat tancant en 9.199 punts en un període marcat per les incerteses polítiques.
Els experts consideren que perduren les incerteses polítiques dels darrers trimestres,
amb especial incidència de la política proteccionista de l’Administració Trump en clau
internacional i la incertesa sobre la formació de Govern a Espanya en el marc de la
política nacional. En aquest sentit, l’IEBE alerta que el fet que la borsa espanyola
estigui molt vinculada al sector financer la fa més sensible a les decisions polítiques,
cosa que no succeeix en altres índex on el pes específic de la banca és menor. Tot
plegat denota, segons l’IEBE, una desvinculació de la tendència de l’IBEX35 amb
les borses internacionals, on destaquen els màxims històrics de Wall Street.
D’altra banda, els experts que conformen l’IEBE identifiquen els resultats empresarials
com l’actor que podria jugar un paper revulsiu en els resultats de l’IBEX35 sempre que
se superessin les expectatives actuals, cosa que sembla improbable, i fet pel qual
s’albira un trimestre tranquil i estable per a la borsa espanyola. Pel que fa a la
política monetària, l’IEBE no preveu moviments significatius tot i que alerta que una
possible rebaixa dels tipus d’interès a la tardor perjudicarien a la banca i, en
conseqüència, a l’IEBEX 35 per la seva exposició al sector financer.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, es 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, i que 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.
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