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Economia
Les conseqüències econòmiques d’una crisi d’Estat

La borsa puja un 2,4% i recupera el
que havia perdut els dos últims mesos
L’Ibex destaca gràcies als bancs en un dia anodí als parquets europeus
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La borsa va recuperar ahir els ni
vells de mitjans d’agost després
de registrar una forta pujada del
2,4% en la primera jornada de ne
gociació posterior a tots els esde
veniments dels últims dies que
s’han anat coneixent des del tan
cament de divendres passat: la
destitució del Govern, la dissolu
ció del Parlament, la convocatò
ria d’eleccions per al proper 21 de
desembre i, ja ahir, l’anunci dels
partits sobiranistes que es pre
sentaran als comicis. No és que
no hi hagi encara dubtes o riscos
polítics, però sí que s’ha guanyat
una certa visibilitat i això implica
certesa, imprescindible per mou
re els diners.
Els inversors van celebrar la no
concreció –ja es veurà si tempo
ral o definitivament– de l’escena
ri més associat al caos i això ho
van agrair tots, però especial
ment els valors més castigats en
els últims temps. Les empreses
cotitzades que més van pujar van
ser tres firmes catalanes –ho con
tinuen sent, encara que la seva
seu ja no estigui a Barcelona–,
que van estirar la resta: Banc Sa
badell (+5,7%), Colonial (+4,5%) i
CaixaBank (+4,2%). Tot l’Ibex va
tancar en positiu, llevat de la tec
nològica Indra.
L’evolució de l’Ibex d’ahir con
trasta clarament amb el compor
tament de les principals borses
europees, que van tancar pràcti
cament planes. Londres va per
dre un 0,2%, París va acabar en
taules i Frankfurt va sumar un
miserable 0,1%. El pes dels set va
lors espanyols en l’Eurostoxx va
portar aquest índex a anotarse
una revalorització petita, del
0,3%, el dia.
Els mercats sembla que apos
ten per una certa tranquil∙litat en
els propers mesos. La prima de
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risc d’Espanya –que mesura el di
ferencial de rendibilitat dels bons
espanyols davant els alemanys–
va caure amb força des dels 121
punts bàsics de divendres fins als
112 punts bàsics d’ahir. El rendi
ment del bo espanyol a deu anys
va tornar a tancar per sota de
l’1,5%.
Amb el mar en calma, el Tresor
tornarà a demanar diners als in
versors aquesta setmana. Dijous
se celebrarà una nova subhasta
en la qual espera captar fins a
5.250 milions d’euros en diverses
emissions a llarg termini. En con
cret, el Tresor preveu aconseguir
una bona demanda per als seus
bons de l’Estat a 5 anys, obliga
cions a 10 anys i bons a 10 anys in
dexats a la inflació, així com obli
gacions amb venciment el 2040.
En totes les subhastes anteriors,
la demanda ha estat forta i les
rendibilitats, d’acord amb l’evo
lució de la prima de risc, s’han
mantingut baixes, com correspon
a un mercat encara amb forts es
tímuls monetaris i a un emissor
–el Regne d’Espanya– que creix
amb força i ha aclarit dubtes.

Malgrat tot, la recent crisi d’Es
tat ha servit per constatar que el
risc polític cotitza de forma rela
tiva, sense traslladar al mercat els
escenaris més extrems abans que
es materialitzin. En cap sector, ni
tan sols en els més sensibles, com
el financer. Així ho creu el direc
tor d’estudis financers de la Fun
dació de les Caixes d’Estalvis
(Funcas), Santiago Carbó, que va
assegurar ahir que la sortida de
dipòsits bancaris a Catalunya da

El Tresor torna aquesta
setmana a les subhastes
amb 5.250 milions
en bons i obligacions
a molt llarg termini
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Les compres es van imposar ahir a les vendes a la borsa espanyola

Inversió immobiliària alentida
]Les inversions immobilià

ries a Catalunya s’estan alen
tint des de l’octubre a causa
del “criteri de risc” al sector,
segons l’assessoria legal
CMS, la firma situada al top
10 europeu quant al nombre
d’advocats al sector. La in
certesa política a Catalunya
provoca que el client “no
està tan disposat a invertir i
s’ho pensa més”, va explicar
el soci de CMS, Álvaro Ote
ro. L’expert va admetre que
“encara no és gaire significa
tiu” el nombre d’operacions

immobiliàries que des dels
seus despatxos legals s’han
cancel∙lat des del referèn
dum de l’1O a Catalunya,
encara que va qualificar com
a “preocupant” la demora o
la paralització que plana
sobre les noves inversions.
Per tipologia d’immobles,
Otero va estimar que des de
Catalunya “es detecta un
flux” de les oficines per posi
cionarse a Madrid, mentre
que al sector hoteler les in
versions es van desplaçar
des d’aquella regió a llocs de

la Costa del Sol, a la provín
cia de Màlaga. Va insistir
que l’inversor privat “està
preocupat” per la situació
política catalana i va reco
nèixer que algun d’aquests
inversors “han aturat les
seves operacions” al sector
immobiliari. Al marge de
l’actualitat del sector a Cata
lunya, Álvaro Otero va pre
sentar un informe que mos
tra que al sector hi ha una
escassetat d’oferta immobi
liària davant una demanda
més gran. / Efe

vant la incertesa política i econò
mica que va generar la celebració
del referèndum de l’1 d’octubre
passat no van ser mai una amena
ça amb capacitat de tombar la
banca espanyola. “Les tensions
de liquiditat no van posar mai en
risc el sistema financer espanyol,
primer perquè l’import no va ser
tan elevat i també perquè es va
tractar d’institucions amb alts ni
vells de solvència”, va afirmar
Carbó en declaracions als mit
jans, segons informa l’agència
Europa Press.
A més, el que ha passat en els
dies més tensos ja és història,
afortunadament per a les entitats
més afectades i per al conjunt del
sistema. Segons Carbó, la sortida
de dipòsits “ja s’ha estabilitzat”,
encara que també cal tenir en
compte –diu l’economista de
Funcas– que, després d’una pro
funda reestructuració, el sistema
bancari és “molt més solvent”
que cinc anys enrere. Els benefi
cis trimestrals acabats de presen
tar ho corroboren.c

