‘Aquesta ha estat una edició en la que els participants s’han beneficiat del vent a
favor fet que la borsa ha registrat una dinàmica alcista. Les activitats del Club
varen començar trobant a l’IBEX a un nivell de 9418 punts i va enganxar una
pujada continuada, especialment forta des del mes de març, fins assolir els 10907
punts a final de maig. En els 4 mesos i mig de durada de les activitats del Club
l’índex de la borsa espanyola va pujar un 16%. La evolució alcista no ha estat
exempta de petites irregularitats que han generat les diferències entre els diferents
grups que han participat
Desfeta la incertesa política com a resultat de les eleccions espanyoles i l’elecció
presidencial dels EEUU, la borsa espanyola ha registrat una revalorització que s’ha
beneficiat de la bona marxa dels mercats financers nord-americans.
Les bones dades macroeconòmiques i l’inici de la normalització de la política
monetària nord-americana, cap a tipus d’interès més alts, que possiblement serà
seguida pel Banc Centra Europeu cap a final d’any o principi de 2018, han generat
bones perspectives que han alimentat les compres al mercat.
En aquest escenari favorable, la majoria de grups han obtingut rendibilitats
positives. Hem vist diferents estratègies d’inversió. Així doncs, hi ha hagut grups
que han fet les seves inversions majoritàriament a molt curt termini intentant
enganxar els petits rebots que registrava puntualment el mercat en la seva
trajectòria alcista. Altres han optat per estratègies més conservadores i a mig
termini amb compres que mantenien a les seves carteres i sense reaccionar als
canvis intra-dia.
Molts de grups s’han desanimat quan han vist que el resultats que acumulaven les
seves carteres eren inferiors als dels grups capdavanters oblidant que el vertader
premi de participar al Club d’Inversió és l’aprenentatge.
Valorem positivament el canvi que vàrem fer l’any passat d’eliminar les operacions
als mercats de derivats. Les rendibilitats dels grups han perdut aleatorietat i les
decisions han rebaixat el seu component especulatiu. Aquest canvi ha premiat als
grups que han estat perseverants i que han explorat el mercat cercant oportunitats
aïllades de benefici.
Vull tancar la meva intervenció agraint l’ajuda rebuda d’en Xisco Oliver com a
coordinador del Club, la feina feta pels alumnes en pràctiques, a en Gabriel Sunyer
per la seva col·laboració, a la Universitat, per la confiança depositada en mi per
dirigir el Club d’Inversió, i molt especialment a Banca Mare Nostrum SA NOSTRA
per donar-nos suport un any més.
Espero que aquesta confiança i aquest suport es prorroguin un any més fet que per
la propera edició, la 29, tenim pensats importants canvis i novetats que de ben
segur potenciaran l’aprenentatge dels participants’.
Xavier Capó, director del Club d’Inversió BMN-SA NOSTRA & UIB

