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Pròleg

La joia no es pot polir sense fricció, ni l’home perfeccionar-se sense dificultats. 
Proverbi xinès

L’objectiu principal d’aquest llibre és posar a disposició dels estudiants d’Economia, Fi-
nances, Administració i Direcció d’Empreses i titulacions afins un material de consulta 
en català que inclogui els elements clau de la gestió de carteres de renda variable. Així, 
en aquestes pàgines es pot trobar una introducció senzilla i breu, que fuig d’una exces-
siva matematització, de conceptes tan essencials en finances com inversió, rendibilitat, 
risc, diversificació o construcció de carteres.

Tot i que el públic objectiu d’aquest material és l’alumnat de ciències socials i que 
el llibre és fruit del treball que s’ha fet amb ells durant els meus darrers anys com a 
docent, en la redacció de cadascun dels capítols s’ha procurat que aquesta obra pugui 
ser entesa per qualsevol persona interessada en la inversió, en la borsa, en els actius fi-
nancers..., tingui la formació que tingui. No hi ha prerequisits, ni coneixements previs 
necessaris per a aquesta introducció al fascinant món de les finances. Per aquest motiu 
al capítol 1 (i també a l’annex) es presenten i analitzen la gran majoria de conceptes i 
tècniques que són necessàries per entendre les finances actuals.

Un element importantíssim en finances és el concepte d’eficiència (capítol 2), a 
partir del qual s’articula una reflexió sobre la necessitat de gestionar carteres d’inversió, 
contraposant dues visions clàssiques i antagòniques: la inversió passiva (indexació) i la 
inversió activa. 

Els que creuen en l’eficiència de mercat poden trobar tractats en aquest llibre (ca-
pítols 3-5) els models que permeten gestionar carteres de forma passiva, com els cone-
guts models de Markowitz i Tobin, que donen lloc al model de Sharpe i al model de 
valoració d’actius de capital (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Aquestes aproxima-
cions s’introdueixen amb detall al llarg del llibre, posant especial èmfasi en la concepció, 
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utilitzat i aplicacions del mètode, i deixant lleugerament de banda la seva argumentació 
i demostració teòrica. 

Els inversors que no creuen en l’eficiència de mercat i sostenen que les ineficièn-
cies i anomalies s’apoderen de les cotitzacions dels diferents actius tenen unes pàgines 
dedicades a les diferents aproximacions, tècniques i estratègies de gestió activa. Fet això, 
es presta especial atenció a dues de les tècniques més conegudes i importants: l’anàlisi 
fonamental (capítol 6) i l’anàlisi tècnica (capítol 7). Aquestes dues eines han generat 
una indústria ingent al seu voltant, i és molt probable que un inversors se les trobi, en 
algun moment de la vida, quan hagi de decidir on invertir els seus estalvis.

Jordi Andreu Corbatón
www.classesdefinances.com

Reus, gener de 2013

http://www.classesdefinances.com
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1. Introducció a la gestió de carteres d’inversió

Qualsevol persona o institució es trobarà, al llarg de la seva vida, amb la necessitat de 
gestionar el seu patrimoni personal o el seu actiu o patrimoni net. Aquesta necessitat, 
en el camp financer, es converteix a la fi en l’obligació de gestionar «inversions» en actius 
financers i no financers i en la necessitat de construir carteres d’inversió. En les pàgines 
següents, presentem en primer lloc els conceptes bàsics que ens seran necessaris per 
entendre tot procés d’inversió i construcció de carteres, així com els objectius que per-
seguim amb aquesta construcció, i les diferents fases, metodologies i elements que s’han 
de tenir en compte en aquesta tasca. Finalment, dedicarem un espai als dos conceptes 
més importants en la gestió de qualsevol cartera, l’anomenat binomi rendibilitat-risc, 
així com a les diferents aproximacions que ens permeten mesurar aquests dos concep-
tes des d’un punt de vista matemàtic. Un dels objectius essencials d’aquest material és 
fugir de la complexitat matemàtica, de manera que s’ha reduït al màxim la formulació 
matemàtica, i s’ha confinat a l’annex informació addicional que pot ser necessària per 
entendre algunes de les fórmules o conceptes presentats en aquest material. 

1.1 Inversió: conceptes bàsics

1.1.1 Inversió: un punt de vista macroeconòmic

Segurament el lector ha tingut l’oportunitat de trobar-se en ocasions anteriors amb 
l’equació econòmica bàsica que es relaciona a continuació, i que forma part de qualsevol 
curs o manual dedicat a macroeconomia [Mankiw (2007)]. Concretament, en un mo-
ment temporal (t), tenim que el consum (Ct ) i la inversió productiva (It ) han d’igualar 
la renda o producció total (Yt ), és a dir, que tot el que es produeix en un país o societat 
(Yt ) va dedicat al consum o, per contra, forma part de béns d’inversió.

ttt ICY +=
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Analitzant l’expressió anterior,1 trobem tres conceptes d’extrema importància 
que ens agradaria recordar aquí, ja que són la base per entendre a què ens referim quan 
parlem d’inversió i de crear i gestionar carteres.

•	 Renda o producció total (Yt ): considerem en primer lloc tota la riquesa (o pro-
ducció) que es genera en un país o societat i l’agreguem. Aquesta renda total 
sumada s’expressa en l’equació a través de (Yt ).

•	 Consum (Ct ): en segon lloc, considerem consum aquella part de la renda 
(riquesa o producció) que es dedica a la compra d’actius que es gasten o es 
destrueixen en el seu ús, i que proporcionen la satisfacció immediata d’una 
necessitat.

•	 Inversió (It ): finalment, en contraposició al concepte de consum, la inversió 
productiva suposa la compra d’actius que no es gasten o destrueixen amb el 
seu ús (almenys no de manera immediata), que poden ser utilitzats almenys 
durant diferents exercicis o períodes per a finalitats productives. Per exemple, 
l’adquisició de màquines per tal de produir, la construcció d’una nau industri-
al, l’adquisició de vehicles comercials, etc.

D’altra banda, també és ben coneguda una altra expressió econòmica que asse-
gura que, a escala de país, tota la riquesa (Yt )es dedica a consum (Ct ) o a estalvi (St ), de 
manera que podem escriure l’equació com:

ttt SCY +=

De les dues expressions anteriors en podem concloure que, necessàriament, It = St 

, és a dir, que tota la inversió productiva que es realitza en un país ha d’anar finançada 
per l’estalvi d’algun dels agents que formen part d’aquella economia (o d’una altra). 
La inversió (It ) productiva, finançada a partir de l’estalvi (St ), serà la generadora d’un 
conjunt de productes d’inversió (de renda variable i renda fixa) que seran la primera 
matèria per a la construcció d’una cartera.

1.1.2 Inversió productiva vs inversió financera

Arribats a aquest punt, ens agradaria recordar la definició que fa P. Massé del concepte 
«inversió», extensament coneguda a la literatura. Concretament, Massé parla d’«acte a 
través del qual es produeix un canvi d’una satisfacció immediata i certa a què renunci-
em contra una esperança que adquirim i de la qual el bé en què invertim és el suport».

1 Aquesta expressió es pot completar amb la introducció d’impostos, transferències, i fent referència a la renda disponible, 
modificació que es pot trobar en qualsevol manual d’economia.



Introducció als mercats i actius financers

13

De la definició anterior de P. Massé se’n pot extreure que en tot procés d’inversió 
existeixen una sèrie d’elements importantíssims que hem de tenir molt en compte:

1. Subjecte (inversor): és la persona física o jurídica que pren la decisió d’invertir 
(renunciar a la satisfacció immediata) i que ha de subministrar els recursos líquids. Hi 
ha diferents entitats o subjectes que realitzen inversions de manera habitual.

a) Persones físiques: que disposen d’estalvi suficient i desitgen rendibilitzar-lo 
(individus, empresaris, autònoms que creen la seva empresa, etc.).

b) Persones jurídiques: empreses o societats (públiques o privades) que disposen 
de capacitat d'inversió i que participen en el mercat (real i financer) i corpora-
cions governamentals (estat, comunitats autònomes, entitats locals, etc.).

2. Objecte: bé o béns sobre els quals es materialitza la inversió.
3. Cost: que inclou la despesa realitzada per adquirir l’actiu en qüestió i que és, 

com a mínim, la renúncia a la satisfacció present (cost d’oportunitat).
4. Esperança: «estat d’ànim que ens presenta com a possible el que desitgem». Hi 

ha, per tant, una esperança de recompensa en un futur (expectatives), que és essencial 
en tot procés d’inversió, ja que, si no existís, ningú no renunciaria a una satisfacció certa 
a canvi d’un risc.

5. Temps: període temporal durant el qual es produeixen els diferents cobraments 
i pagaments derivats de la inversió. Hem de recordar aquí que, en l'àmbit de l’estructura 
financera, era interessant fer l'anàlisi dels projectes d'inversió a través de l'estudi dels 
fluxos nets de caixa [Borràs i Cámara (2009)].

6. Risc: entenem risc com a «proximitat d’un dany», «possibilitat o probabilitat 
que les expectatives no es materialitzin i que es produeixin fets perjudicials per a la 
nostra posició». En l'àmbit econòmic, els fets perjudicials poden comprendre pèrdues, 
avantatges menors dels esperats, costos superiors.

Segons aquesta definició, la compra per part d’una empresa de maquinària, de 
patents, d’immobles, per produir és una inversió. També ho és la compra d’accions, o la 
subscripció d’un fons d’inversió per part d’una persona determinada, i fins i tot casos 
més extrems com el següent: imaginem que a una persona li encanta el golf, i que va a 
jugar dues vegades la setmana al camp que hi ha situat a la ciutat de Reus. Les despeses 
de compra de pals, el pagament de l’abonament de soci del camp, ho podem considerar 
una inversió? Segons la definició de Massé, la resposta és no. En canvi, si aquesta per-
sona va al camp de golf per conèixer magnats i empresaris amb els quals pot entaular 
amistat per després convèncer-los que ha de ser el seu assessor financer, llavors, sí que 
podem considerar-ho una inversió, ja que aquesta persona està dedicant uns diners 
(que es podria gastar en pastes o en pujar al Dragon Khan per obtenir una satisfacció 
immediata) a adquirir una esperança de rendiment en un futur.
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Veiem, per tant, que la definició de Massé permet entendre com a processos d'in-
versió moltes situacions. Dins de totes aquestes possibles inversions, ens agradaria ara 
parlar de dos grans grups, en funció de la finalitat i els instruments que s’utilitzin per 
realitzar-les:

Inversió real (inversió productiva): consisteix a vincular actius líquids (diners) a 
l'adquisició d’actius reals (materials o immaterials), que seran incorporats (en certa ma-
nera) a tasques productives concretes. Suposa, per tant, participar en l’economia real. 
Es poden posar diversos exemples, com la compra d’una determinada maquinària per 
produir, la inversió en patents, la compra o construcció i manteniment d’una fàbrica, 
etc. Aquest tipus d’inversions són les pròpies d’anàlisi en la branca de direcció financera, 
gestió financera o finances empresarials [Borràs i Cámara (2009)].

Inversió financera: consisteix a vincular els actius líquids (diners) a l'adquisició 
d’actius financers. Suposa participar en els mercats financers (i no en el mercat real) i 
posar els excedents de renda no consumits (l’estalvi) en actius que prometen un rendi-
ment determinat en el futur. Podem posar com a exemple l'adquisició de títols emesos 
per institucions deficitàries (accions, obligacions, participacions preferents, quotes par-
ticipatives, pagarés) o altres actius (futurs, opcions, warrants, etc.) Aquest tipus d’inver-
sions seran les que analitzarem a fons en aquest material.

1.1.3 Característiques de les inversions financeres

Les inversions financeres presenten una sèrie de singularitats o particularitats respecte 
a les productives que ens agradaria ressaltar, ja que són essencials per entendre’n la seva 
importància dins de l’economia capitalista en què tots vivim:

•	 Fraccionabilitat (divisibilitat): mentre les inversions productives difícilment 
són fraccionables, les inversions financeres es poden considerar, a la pràctica, 
perfectament fraccionables. Encara que no puguem comprar una fracció d’un 
títol (no és possible comprar 0,3 accions de Telefónica), els actius financers 
solen tenir un reduït valor nominal, fet que permet més divisibilitat de les 
inversions financeres.2 Al gràfic 1 es pot veure un cas d’aquesta realitat, amb 
els preus en dòlars de 15 accions que formen part del Dow Jones Industrial. A 
la taula, l’acció més barata val tan sols 10,79 $, mentre que la més cara arriba 
als 165,68 $. Per tant, la característica de divisibilitat permet treballar amb 
models i tècniques que consideren els actius, els preus, els rendiments, com a 
variables contínues, i no es cometen per això grans errors de càlcul ni d’apro-
ximació.

2 Sempre hi ha excepcions. Per exemple, alguns actius de renda fixa a llarg termini presenten nominals molt importants 
(a partir de 50.000 euros). El fet que aquests actius vagin dirigits a grans inversors institucionals que disposen de milions 
d’euros fa que puguem considerar aquests actius com a fraccionables o divisibles per a aquest tipus d’inversor.
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Gràfic 1. Components del Dow Jones Industrial

Nota: 10 accions de l’índex Dow Jones Industrial. Gràfic extret d’Invertia.com.

•	 Liquiditat:3 els actius financers són extremadament líquids, gràcies al fet que 
tenen a la seva disposició mercats secundaris4 (o de negociació) on els inver-
sors poden intercanviar els actius sense necessitat d’esperar que vencin. Si 
aquests mercats secundaris són desenvolupats (o molt desenvolupats), podem 
considerar que els actius financers són (en condicions normals)5 totalment 
líquids, ja que són convertibles en diners al cap de pocs segons. A més, l’exis-
tència dels mercats de negociació permet al posseïdor d’una cartera d’actius 
financers conèixer en qualsevol moment el valor de realització (venda), fet que 
afavoreix un seguiment més continu de la inversió.

Aquesta característica diferencia clarament les inversions financeres (alta-
ment líquides) i les productives, que presenten una liquiditat molt més reduï-
da (que obliga de vegades a vendre actius pel seu preu de liquidació si es vol fer 
la desinversió ràpida). Paradoxalment, uns dels elements més importants per 
a la liquiditat d’un actiu financer són els agents inversors (i especuladors) que 

3 Facilitat que té un actiu per ser convertit en diners a través de la venda, sense que es produeixi pèrdua significativa del 
valor.

4 Mercats on els actius financers són negociats una vegada han estat emesos al mercat primari.

5 De nou hi ha excepcions, com els problemes de liquiditat i fixació de preus dels actius de renda fixa als quals es va assistir 
durant les diferents fases evolutives de la crisi subprime, amb la «desaparició de facto» del mercat interbancari i part del 
mercat de renda fixa davant la falta de confiança dels agents, fet conegut com a credit crunch.
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negocien amb ell, ja que de la seva activitat en depèn la profunditat del mercat, 
així com la possibilitat de liquidació ràpida d’actius financers.

•	 Diversificabilitat: com a conseqüència de la característica de fraccionament, 
l’inversor que disposa d’un cert volum de recursos pot invertir-los en diferents 
actius i no només en un. Aquest fet permet realitzar i valorar diverses com-
binacions abans de seleccionar una determinada cartera i permet «no apostar 
tots els diners a un únic cavall», o «no posar tots els ous al mateix cistell». La 
diversificació és molt fàcil amb actius financers. Així, per exemple, un inversor 
podria gastar-se els 10.000 euros que té estalviats en accions de Telefónica 
(2.000 euros), en accions d’Apple.Inc (5.000 euros), i la resta en obligacions 
d’alguna petrolera o empresa d’energia, la qual cosa faria que els seus diners 
«s’escampessin» en diferents sectors, activitats empresarials, etc. La diversifi-
cació presenta avantatges clars des del punt de vista de rendibilitat ajustada al 
risc, ja que permet crear carteres menys arriscades mantenint un nivell deter-
minat de benefici esperat, argument en el qual aprofundirem més endavant. 
La diversificació és un concepte clau en qualsevol procés d'inversió (i en finan-
ces) i permet diferenciar clarament una inversió financera i una de productiva. 
Així, en el cas exposat en aquest mateix punt, el nostre inversor pot distribuir 
fàcilment els seus diners en actius de diferents sectors econòmics, mentre que 
en les inversions productives, l'empresari es veu obligat a vincular una quanti-
tat ingent de diners en una sola aposta empresarial.

•	 Flexibilitat temporal: la gran flexibilitat temporal que presenten les inversions 
financeres està relacionada directament amb la liquiditat. Les inversions fi-
nanceres són molt més flexibles temporalment que les productives, fet que 
permet planificar-les, realitzar-les i ajustar-les a les necessitats temporals del 
subjecte inversor. D’aquesta manera es poden fer inversions financeres a curt 
termini (segons, minuts o hores, com ho fan els especuladors intradia), mitjà 
termini (mesos) o llarg termini (anys). D’altra banda, les inversions producti-
ves acostumen a comprometre a l’empresa per un període llarg de temps (vida 
útil de l'actiu), encara que és cert que es poden liquidar o vendre, situació que 
podria provocar certs problemes de liquidació. Posem un cas per acabar: un 
inversor pot comprar una acció del Banco Santander pensant de vendre-la al 
cap d’uns minuts si puja; doncs es pot comprar fàcilment al mercat secundari 
en pocs segons i tornar-se a vendre uns quants segons després si calgués, men-
tre que l’empresari que instal·la una fàbrica de tractament de residus no sol 
estar pensant en segons o minuts d’inversió, sinó més aviat en anys, ja que la 
vida útil dels actius l’obliga així.
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1.2 Carteres d’inversió

1.2.1 Definició, components i objectius

El següent pas en el nostre procés d'aproximació a la teoria de la inversió serà determi-
nar què entenem per cartera d'inversió. Podem definir cartera com «valors o actius que 
formen part de l’actiu, del patrimoni d’una persona (física o jurídica)». Una persona de-
terminada pot posseir, per exemple, un pis que consisteix en el seu primer habitatge, un 
apartament a la platja, un fons de pensions per a quan es jubili, un conjunt de 5 accions 
que formen part de l’IBEX, un compte corrent en una entitat financera, un dipòsit a 2 
anys, unes lletres del tresor, uns lingots d’or dipositats en una caixa forta… Tots aquests 
actius formen la cartera d’aquest inversor.

Com que en aquest material l’objectiu és centrar-nos en les inversions financeres, 
podem restringir la definició anterior i parlar de cartera d’inversió financera. Així, uti-
litzant Suárez (2005), definim cartera d'inversió financera (o cartera de valors) com 
«una determinada combinació de valors mobiliaris, adquirits per una persona física o 
jurídica, que passen a formar part del seu patrimoni».

Els actius que pot contenir una cartera d'inversió són molts i diversos (primeres 
matèries o commodities —petroli, or, plata—, actius financers —bons, obligacions, pa-
garés, accions, participacions preferents, divises, futurs, opcions—, actius immobilia-
ris, actius alternatius —béns de col·lecció, obres d’art—), però en aquest material ens 
centrarem en carteres d’inversió financera i, per tant, en tots els actius de naturalesa 
financera que podem incorporar a una cartera. A continuació, presentem una classifica-
ció molt coneguda i tradicional que ens permet entendre una mica a quin tipus d'actius 
ens referim quan parlem d'actius, productes o instruments financers. Seguint aquesta 
classificació, podem trobar tres grans grups d’actius financers:

1. Actius de renda variable: es parla d’actius de «renda variable» perquè no es 
coneix a priori el rendiment que aportaran a la cartera. Aquest tipus d’actiu 
atorga al comprador el dret a participar en l’entitat emissora de l’actiu a través 
de la figura de soci o copropietari (passa a formar part dels fons propis de l’en-
titat). L’inversor, com a soci, rebrà una renda variable (dividends) que depèn 
de la marxa, del bon o mal funcionament de l’entitat. Un cas típic són les acci-
ons. Així, si jo adquireixo accions de l’empresa Repsol, em converteixo en soci 
d’aquesta companyia, i el rendiment que obtindré d’aquesta inversió dependrà 
directament del funcionament de l’empresa i de la seva activitat econòmica.

2. Actius de renda fixa: es parla d’actius de «renda fixa» ja que es coneix a priori 
el rendiment que aportaran (o, almenys, es coneix la base que generarà aquest 
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rendiment).6 En aquest cas, les unitats emissores d’actius de renda fixa donen 
a l’inversor la posició de creditor (i no de propietari). L’inversor presta diners 
a l’emissor de l’actiu i rep a canvi el títol justificatiu del préstec. En el moment 
de realitzar el préstec, els inversors coneixen els fluxos que generarà, uns fluxos 
que procedeixen bàsicament de l'interès pactat i de la devolució del nominal 
(que inclou les possibles primes amb les quals s’emeten els títols). Exemples 
típics d’aquest tipus d’actius són els bons i obligacions, lletres del tresor, pa-
garés, etc. Així, si jo com a inversor compro bons del tresor a 3 anys amb un 
rendiment del TIR = 4%, estic prestant-li a l’Estat espanyol uns diners (un 
préstec) i es compromet a remunerar-me’ls al 4% anual, i a tornar-me’ls al cap 
de 3 anys.

3. Actius derivats: no són actius financers purs, sinó que es construeixen sobre un 
actiu financer denominat subjacent. Són contractes (entre dues parts) que regu-
len una operació de compravenda sobre un actiu de referència (subjacent), ope-
ració que es farà en un futur. En el moment de formular el contracte, les parts 
determinen les característiques i condicions de l'intercanvi que s'haurà de rea-
litzar en el futur. Aquest tipus d'actius apareixen amb la voluntat de permetre 
a les parts cobrir els diferents riscos que patien amb les seves operacions, però 
el desenvolupament ingent d'aquests actius i dels mercats en què cotitzen fan 
que avui en dia esdevinguin instruments clau en tot tipus de cobertura, inversió 
o especulació. Són actius derivats els futurs, les opcions, els warrants, els swaps, 
etc. Finalment, per acabar d'entendre el concepte de derivat, posem un exemple. 
L'agent A i l'agent B contracten un futur sobre el petroli a 3 mesos. L'agent A es 
compromet a comprar petroli d'aquí a 3 mesos, mentre que l'agent B es com-
promet a vendre-li aquest petroli. A més de la posició (compravenda) de cada 
agent, en el moment de realitzar el contracte a futur, s'estableixen també altres 
condicions: així, agent A i B es comprometen a intercanviar ni més ni menys 
que 100 barrils de petroli Brent, i intercanviar-los a un preu de 130 $ el barril. 
Acaben d'aquesta manera de contractar un futur sobre el Brent a 3 mesos.

Hem vist en la classificació anterior els diferents tipus d'actius financers que po-
dem incorporar a la nostra cartera de valors, però ens podem preguntar ara amb quins 
objectius un agent pot decidir crear una cartera determinada, i construir-la utilitzant 
uns actius determinats. Així, els objectius que un agent pot perseguir a l'hora de cons-
truir una cartera d'inversió financera són:

6 Existeixen actius de renda fixa que contenen moltes característiques que podríem atribuir als actius de renda variable, 
de manera que podríem parlar-ne com a actius de renda mixta. Així, hi ha actius de renda fixa que, passat un període de-
terminat, es converteixen en accions (per exemple, els bons convertibles), o que, tot i ser de renda fixa, tenen vinculada la 
remuneració dels inversors que han adquirit l’actiu a índexs de referència (Euribor, IPC, etc.) o, fins i tot, als beneficis de 
l’empresa (per exemple, les participacions preferents). D’aquesta manera, una classificació complementària a la proposada 
parlaria de títols de renda variable, renda fixa, renda mixta i derivats.
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1. Control (cartera de control): en aquest cas, la compra d’actius financers té per 
finalitat aconseguir el control (o una participació important o significativa) 
dels òrgans de decisió de l’entitat que ha emès els actius. Un exemple clar seria 
l’adquisició del 51% del capital d’una empresa amb l’objectiu de disposar de la 
majoria absoluta de vots en el Consell d’Administració, fet que permet con-
trolar les decisions que es prenen al si d’aquest consell. Al gràfic 2 s’estableixen 
les participacions significatives, és a dir, la cartera de control que l'empresa 
International Consolidated Airlines (ICA) té en Amadeus i Vueling. Com es 
pot veure, l'empresa ICA és propietària ni més ni menys que d'un 45,85% de 
Vueling, amb la qual cosa posseeix una part molt important dels vots i del 
control d’aquesta companyia.

Gràfic 2. Participacions significatives a l’empresa ICA

Nota: Informació extreta de la CNMV.

2. Rendibilitat i liquiditat: l’objectiu principal de la majoria de carteres d'inversió 
financera no és influir en els òrgans de direcció d'una empresa, sinó canalitzar 
l’estalvi o tresoreria existent (evitant disposar de recursos monetaris ociosos) 
cap a actius financers que permetin obtenir un rendiment determinat, mante-
nint en la mesura del possible la liquiditat i evitant la pèrdua de poder adqui-
sitiu que la inflació provoca. Podem parlar de diferents tipologies de cartera en 
funció del subobjectiu que persegueixin:

a) Carteres d’immunització davant la inflació: es tracta de carteres que perse-
gueixen rendibilitat i liquiditat però amb el propòsit principal d’eliminar 
els efectes erosius que genera la inflació, buscant aquells actius que evitin la 
pèrdua de poder adquisitiu i deixant en segon lloc, potser, actius que supo-
sin més risc (i, per tant, més possibilitat de rendiment en el cas d’una inver-
sió encertada). Són, per tant, carteres construïdes amb l’única preocupació 
d’aconseguir rendiments anuals que siguin iguals o superiors a la inflació.

b) Carteres de renda: es tracta de carteres que persegueixen rendibilitat i li-
quiditat però amb visió a llarg termini, buscant la inversió duradora i con-
tinuada en el temps de l’estalvi de què es disposa. També hauríem d’exigir 
a aquestes carteres que igualin o vencin la inflació, ja que en cas contrari, 
l’inversor a llarg termini estaria perdent poder adquisitiu. La rendibilitat en 
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aquest tipus de carteres s’aconsegueix, bàsicament, amb una bona estratègia 
d'asset allocation (SAA) i amb actius financers que generin bon rendiment 
a través de cupons (interessos pagats) o dividends. També juguen un paper 
essencial en aquest tipus de carteres les cobertures de posicions a través de 
productes derivats, en estar la cartera exposada als moviments continus que 
suposa la inversió a llarg termini.

c) Carteres especulatives: es tracta de carteres que persegueixen rendibilitat i 
liquiditat però amb perspectiva de curt termini. La font principal de ren-
dibilitat és la inversió (compra) i desinversió (venda) ràpida dels excedents 
monetaris amb l’objectiu d’aprofitar els preus volàtils i canviants dels di-
ferents actius financers aprofitant l’operativa en mercats secundaris (o de 
negociació). Solen ser carteres que busquen rendibilitat a través de guanys 
de capital més que a través de rendes.

3. Col·leccionisme: era relativament habitual que alguns agents disposessin de car-
teres d'inversió financera únicament amb un esperit col·leccionista, com hi ha 
agents que col·leccionen cromos, segells, monedes, etc. Això derivava del fet 
que els actius financers eren representats per títols timbrats o segellats i amb 
una aparença realment atractiva per a col·leccionistes i curiosos. Aquest tipus 
de carteres s’han reduït extraordinàriament, si no han desaparegut totalment, 
des que la majoria d’actius financers ja no tenen suport paper, sinó que existei-
xen únicament virtualment a través d’anotacions en compte.

4. Altres: qualsevol altre objectiu que porti un inversor a confeccionar una car-
tera de valors. Podem anomenar l’objectiu d’estar a la moda (en moments de 
bombolla on tothom té cert actiu financer o no financer), herència (construir 
un patrimoni per a les generacions futures), etc.

1.2.2 Fases de construcció d’una cartera de valors

En el procés de formació d’una cartera de valors, podem establir diferents fases amb 
l’objectiu bàsic i final d’ajudar a construir la millor cartera possible per a un inversor en 
funció d’uns criteris establerts prèviament. La millor cartera pot significar coses dife-
rents segons quin criteri s'hagi escollit: amb màxim rendiment, amb mínim risc, més 
diversificada, etc. La literatura financera tradicional, a partir de les idees de Markowitz 
(1952) i la seva teoria moderna de carteres (modern portfolio theory), convé considerar 
les millors carteres com aquelles que generen més rendiment per a un nivell de risc 
determinat (carteres eficients). Cada inversor, en funció de les seves característiques i 
tolerància al risc, escollirà entre totes les carteres eficients la que més s'adeqüi a les seves 
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necessitats i li ofereixi més satisfacció (cartera òptima). D'aquesta manera, i seguint 
l'aproximació de Markowitz i les ampliacions de la seva teoria fetes per Tobin, Sharpe, 
Mossin, Ross i Roll, entre d’altres, podem parlar que la construcció d'una cartera d'inver-
sió òptima hauria de seguir les fases següents:7

1. Anàlisi global dels diferents actius financers existents, disponibles al mercat i 
susceptibles de ser adquirits. L’objectiu d’aquesta anàlisi no és altre que deter-
minar quins actius poden ser incorporats a la cartera de valors i realitzar-hi 
una primera recerca d’informació. En aquest sentit, són de molta utilitat fonts 
d’informació com els webs dels diferents mercats financers, d’agents interme-
diadors (brokers o dealers), diaris, fonts d’informació especialitzats, organismes 
oficials, etc. Aquesta fase també ens serà útil per determinar quin model serà 
o és aplicable en la situació que hem d’analitzar i gestionar.

2. Classificació dels títols (per risc i rendibilitat): aquest segon pas és essencial, ja que 
permet classificar la gran quantitat d’actius disponibles en grups atès el seu risc 
i rendibilitat (recompensa pel risc assumit). Una aproximació senzilla que ens 
pot ser molt útil és la ja presentada amb anterioritat (actius de renda fixa, vari-
able i derivats), tot i que és recomanable representar els actius en l’eix esperança 
de rendiment–variància, marc d’estudi del model de Markowitz tradicional que 
s'analitzarà a fons més endavant en aquest material, i que ens ajudarà a tenir un 
mapa dels actius disponibles i del rendiment i risc que tenen associat.

3. Combinació de títols i generació de carteres alternatives: es tracta de combinar ac-
tius utilitzant diferents ponderacions i construir carteres d’inversió alternati-
ves, cadascuna amb un rendiment i risc concret. Aquesta fase en la construcció 
d’una cartera òptima permet crear i representar l’univers d’inversió o conjunt 
de possibilitats d’inversió (CPI).

4. Selecció de les millors carteres (determinació de la frontera eficient): la fase ante-
rior permet construir una multiplicitat de carteres alternatives que poden ser 
representades en el tradicional marc esperança-variància. Dins el conjunt de 
possibilitats d’inversió (CPI), és possible determinar aquells actius o carteres 
que són millors, que són eficients, és a dir, que ofereixen el rendiment més alt 
per a un nivell de risc concret. Les carteres que compleixen aquestes carac-
terístiques (carteres eficients) se situen en una paràbola que Markowitz va 
anomenar frontera eficient.

5. Selecció de la cartera «òptima» per a l’inversor: en aquesta fase es presenta la 
necessitat d’escollir entre les diferents possibilitats «desitjables» situades dins 
la frontera eficient, aquella combinació que satisfà millor les peticions de ren-

7 Vegeu els models de Markowitz, Tobin, Sharpe i CAPM per a una aproximació completa i exemples de construcció 
d’una cartera òptima (capítols 3, 4, 5).
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dibilitat-risc del client, les seves preferències, límits temporals i monetaris. Es 
tracta, per tant, d’escollir la cartera que se situï a la frontera eficient i que ofe-
reixi la satisfacció més elevada a l’inversor. Això es fa, com veurem en el des-
envolupament complet del model de Markowitz, a través de la utilització de 
funcions d’utilitat (corbes d’indiferència).

6. Liquidació de la cartera: finalment, l’últim pas en el procés de construcció d’una 
cartera d’inversió òptima és el de materialitzar la cartera, és a dir, realitzar to-
tes les activitats i negociacions (compres, vendes, subscripció de fons, cobertu-
res, etc.) necessàries per construir «físicament» la cartera, i passar del disseny 
teòric a la realitat pràctica.

Encara que l'aproximació de la modern portfolio theory és francament important i 
va permetre un gran avanç i sistematització del procés de construcció de carteres, en el 
moment històric en què vivim, caracteritzat per una gran globalització i incertesa, total-
ment dominat per la societat de la informació i el coneixement i la pressió competitiva 
salvatge del sistema capitalista, hem de reconsiderar les diferents fases de construcció 
d’una cartera, tot tenint en compte que existeixen dues grans aproximacions a l'hora 
d'invertir (gestió activa i passiva), i que s'han d'incorporar com a possibilitats en el 
procés de construcció d'una cartera d'inversió. A més, al nostre entendre, el client és el 
centre sobre el qual ha de pivotar la construcció i gestió de qualsevol inversió. Per tant, 
ens agradaria parlar de les següents fases en la construcció d’una cartera:

1. Determinació del perfil de l’inversor (investor profile): en aquest sentit, el perfil de 
l’inversor està definit per tres elements bàsics:

a) Preferències: bàsicament de risc (σ) i, associada ineludiblement al risc, la 
rendibilitat esperada (E).

b) Límits: bàsicament temporals (t) (és a dir, horitzó temporal) i financers (q), 
quantitat d’estalvis disponible per invertir.

c) Altres característiques importants per al rendiment i risc final de la cartera 
d’inversió, com pot ser el component fiscal (f).

D’aquesta manera, el perfil d’inversió d’un agent i la utilitat que una cartera li 
pot oferir (U) hauria de ser en funció d’aquests paràmetres:

U=f(σ, E, t, q, f)

2. Anàlisi global (global analysis): en aquesta fase es realitza l’anàlisi dels actius 
existents i realment disponibles en els mercats financers. Aquest estudi s’ha de 
fer guiat pel perfil de l’inversor, ja que les seves preferències de risc i rendibili-
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tat, així com les seves limitacions temporals i financeres poden permetre aco-
tar i excloure alguns mercats o actius. L’objectiu bàsic d’aquesta fase, de nou, és 
determinar quins actius estan disponibles i són més apropiats per a l’inversor. 
Hi ha una infinitat d’actius i mercats, així com ingent informació disponible 
i accessible a través d’Internet, diaris especialitzats, empreses proveïdores de 
dades i notícies, organismes oficials, etc. Un inversor o gestor ha de realitzar a 
consciència aquesta anàlisi inicial.

3. Classificació de títols (asset classification): aquesta fase permet classificar la gran 
quantitat d’actius disponibles en diferents grups. Existeixen molts i variats 
criteris de classificació. Per exemple, es pot classificar segons el tipus d’actiu 
(renda fixa, variable i derivats), segons la capitalització (small, medium, large 
capitalization), segons procedència de l’actiu (emergents vs desenvolupats, per 
països, etc.), segons liquiditat (alta o baixa liquiditat), perspectives de creixe-
ment (growth vs value), etc. Les empreses especialitzades en inversió i banca 
privada solen tenir especialistes i departaments per tipus o classes de pro-
ductes (taula de renda fixa, renda variable, traders en futurs, etc.). L’objectiu 
d’aquesta fase és disposar d’un pool d’actius catalogats i classificats en grups per 
a un ús posterior en la construcció de la cartera d’inversió.

4. Definició de l’estratègia d’inversió (investment strategy definition): un cop es dis-
posa de les característiques del client i dels actius disponibles (classificats con-
venientment), cal determinar l’estratègia d’inversió que guiarà la construcció i 
manteniment de la cartera. Aquesta decisió és clau i essencial i determina en 
gran manera el rendiment i risc que obtindrà i patirà un inversor. Podem par-
lar de dues grans aproximacions a l’hora d’invertir:

a) Gestió passiva: si el gestor o inversor combrega amb la idea que els mercats 
presenten una eficiència informacional important,8 creurà que és impossible 
batre’n el rendiment mitjà i apostarà per una estratègia passiva (de compra i 
manteniment de la cartera de mercat). És a dir, un inversor pot creure que és 
incapaç amb els seus coneixements d’obtenir més rendiment que l’S&P500, 
índex de referència del mercat americà, de manera que el que hauria de fer 
és «copiar» aquest índex. Aquest és el cas de molts fons d’inversió o plans de 
pensions, que segueixen una estratègia d’indexació o seguiment de mercats i 
índexs de referència. Encara que aquest tipus de gestió rep el nom de passiva, 
hem d’advertir que no ho és tant, ja que exigeix reponderacions i rebalanceig 
de la cartera d'inversió i el tractament correcte de la liquiditat, dels palan-

8 Vegeu el punt 2.3, dedicat a eficiència i hipòtesis del mercat eficient (HME).
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quejaments, dels canvis de components de l'índex9 i dels fets corporatius que 
són habituals (fusions, adquisicions, splits, dividends, etc.).

b) Gestió activa: si, per contra, l’inversor o gestor creu que l’eficiència infor-
macional dels mercats no és total i que es presenten amb més o menys assi-
duïtat anomalies i distorsions de preus que poden ser aprofitades, apostarà 
per una estratègia d’inversió activa que tingui per finalitat superar el ren-
diment de la cartera de mercat. En aquest cas, és necessari i imprescindible 
establir i definir clarament l'estratègia o estratègies actives que pretenen ser 
executades i realitzar o disposar (si és possible) d’una anàlisi clara dels ren-
diments i riscos que aquestes estratègies suposen. Hem recalcat, en la frase 
anterior, el «si és possible», ja que moltes d’aquestes estratègies no disposen 
d’«historial de rendiment i risc» per la seva novetat, o perquè no s’han re-
alitzat ni provat a una escala determinada. La gestió activa suposa sempre 
dipositar la confiança en les habilitats d’un inversor o gestor que creu poder 
vèncer el mercat amb una o diverses estratègies d’inversió concretes, més o 
menys comprovades i testejades estadísticament. Com menys fiabilitat es-
tadística o de resultats presenti una estratègia, més suposarà una «aposta», 
encara que hem de recordar aquí que «rendiments passats no asseguren 
rendiments futurs», i que l’habilitat d’un bon gestor / inversor actiu es basa 
precisament en la capacitat d’adaptació de les seves estratègies a l’entorn 
canviant i complex en què ens movem. A la pràctica hem de ressenyar que la 
majoria d’inversors individuals (per desconeixement i per pressió comercial 
dels intermediaris financers), molts gestors professionals (potser per ego) i 
la majoria de fons d'inversió lliure (per definició) creuen possible vèncer el 
mercat i apliquen processos actius en la construcció de les seves carteres de 
valors, tot i que les estadístiques demostren que la majoria hauria d'aplicar 
una gestió passiva a la vista dels resultats obtinguts.

5. Ponderació d’actius o strategic asset allocation (SAA): una vegada s’ha escollit 
l’estratègia d’inversió, és el moment de determinar la ponderació que assig-
nem a cadascun dels grups d’actius generats a la fase 3. Aquesta ponderació 
té una importància cabdal en els resultats que obtindrà la cartera, ja que un 
80% del rendiment i el risc de qualsevol cartera es pot explicar per la SAA. En 
paraules més senzilles: la resta de fases de formació d’una cartera poden fer-se 
malament o francament malament, però si la ponderació d'actius s’ha efectuat 
correctament, el resultat obtingut per la cartera serà gairebé òptim. En carteres 
de gestió passiva, el perfil de l’inversor i el CPI determinaran les ponderacions 
que han de ser aplicades durant la fase SAA. Concretament, les ponderacions 

9 Per a una introducció a la indexació, vegeu el punt 5 de l'Annex.
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vindran determinades per la cartera òptima (aquella que se situï en el punt de 
tangència entre la frontera eficient —o la capital market line en el CAPM— i 
la funció d’utilitat que suposi més satisfacció per a l’inversor). En carteres de 
gestió activa, a més del perfil de l'inversor i el CPI, apareixen dos elements 
addicionals que són clau en la determinació de les ponderacions: l'estratègia 
concreta que aplica el gestor o inversor partint de les seves habilitats d'inversió, 
i el moment del cicle econòmic en el que ens trobem. Així, en carteres gesti-
onades activament, el percentatge del patrimoni dipositat en actius de renda 
fixa o renda variable pot estar extremament influenciat per les perspectives 
d’evolució de l’economia o les capacitats de market timing del gestor.

6. Selecció de títols (asset selection): una vegada s’han determinat les ponderacions 
que cada grup d’actius ha de tenir a la cartera, cal seleccionar els títols concrets 
que «omplen» la ponderació que estableix el strategic asset allocation. Es trac-
tarà, per tant, d’escollir els títols que presenten millors característiques per ser 
utilitzats en el «farciment» de la cartera. Els «millors títols» ho són en funció 
de l’estratègia d’inversió que apliqui el gestor. En la gestió passiva, aquesta fase 
(que es realitza simultàniament amb l’anterior) consisteix a analitzar els títols 
concrets que permeten construir la cartera òptima. En la gestió activa, l’estra-
tègia concreta d’inversió que apliqui el gestor determinarà quins actius es con-
sideren millors. Així, en estratègies d’inversió basades en anàlisi fonamental 
seran els criteris de rendibilitat per dividend, PER o ROE els que permetran 
seleccionar els millors títols, mentre que en estratègies d’inversió basades en 
criteris tècnics, les mitjanes mòbils, l’RSI o els patrons gràfics ajudaran a defi-
nir el rànquing de favorits. Acabada aquesta fase, disposem de les ponderaci-
ons exactes que cada actiu ha de tenir dins de la cartera i de les ponderacions 
que cada grup d’actius ha de tenir-hi.

7. Liquidació de la cartera (portfolio construction): un cop s’ha determinat des d’un 
punt de vista teòric la cartera idònia per a un inversor, és el moment de ma-
terialitzar totes les operacions que permetin construir a la pràctica aquesta 
cartera. Serà el moment de realitzar tots els tràmits legals, administratius i 
burocràtics que facilitin les adquisicions o alienacions d’actius, subscripcions, 
provisió de fons, etc.

8. Seguiment del comportament de la cartera (performance measurement): un cop s’ha 
construït a la pràctica la cartera, no ha d’acabar aquí el procés. És essencial fer un 
seguiment de l'evolució de la cartera, tant en termes de rendiment com en termes 
de risc, seguiment que ens permetrà detectar possibles errors, així com adaptar 
la cartera als nous entorns i perspectives econòmiques o a noves circumstàncies 
personals de l’inversor. Juga un paper importantíssim tenir una referència que no 



26

Jordi Andreu Corbatón

és altra que l’índex (en la inversió passiva) o una cartera de referència determinada 
o benchmark (per a la gestió activa), que sigui reflex no solament del mercat, sinó 
també de les característiques de rendiment i risc que té la cartera de l’inversor.

Exemple 1: Una vegada hem analitzat les diferents fases de construcció d’una car-
tera, és el moment de posar-les a la pràctica. Imaginem un inversor amb tolerància al 
risc baixa, amb necessitats dels seus estalvis d’aquí a dos anys, amb 10.000 euros per 
invertir, i cap característica especial en termes de fiscalitat. Creu fermament en nosal-
tres com a gestors, i en la nostra capacitat de batre el mercat, de manera que vol que 
realitzem una gestió activa de la seva cartera d’inversió financera. Amb aquestes dades 
és possible determinar el perfil de l’inversor (investor profile). El pas següent consisteix 
a analitzar els diferents actius disponibles en els mercats financers, i determinar quins 
actius poden ser més apropiats per a l’inversor. En funció del perfil i del període d’in-
versió hauríem de decantar-nos cap a la renda fixa, preferiblement a curt termini, i tal 
vegada una petita part de renda variable (en el nostre mercat existeixen els 5 actius de la 
taula següent). És el moment de classificar els actius detectats al mercat en funció d’un 
o diferents criteris. Imaginem que realitzem aquesta classificació en funció dels criteris 
que decidim més convenients i obtenim els resultats següents:

Actiu Tipus d’actiu Rendiment esperat Venciment
Bons tresor Renda fixa TIR = 3% 3 anys

Lletres tresor Renda fixa TIR = 2% 1 any
Pagarés empresa Renda fixa TIR = 2,3% 1 any

TIMFON, SA Renda variable 5% (per dividends) No en té

FUCLANDS, SA Renda variable 7% (per dividends) No en té

Arribats a aquest punt, i tenint en compte que el client vol que li facin una gestió 
activa, és el moment de determinar quines estratègies concretes s’aplicaran en aquest 
cas. El gestor decideix que respecte a la renda fixa, s’invertirà bàsicament a llarg ter-
mini, ja que s’espera que baixin els tipus d’interès, fet que podria afavorir les posicions 
a llarg termini, i una part del patrimoni en actius de renda variable, part que no serà 
gaire important perquè l’economia no passa pel seu millor moment, i els preus de les 
accions se’n poden ressentir. Dins la renda variable, el gestor decideix premiar aquells 
actius amb més rendiment per dividend. Així, el gestor, després de fer els seus càlculs, 
decideix que la SAA apropiada per a l’inversor hauria de ser 80% de l’estalvi en renda 
fixa, i 20% en renda variable. Arribats a aquest punt, el gestor decideix que la selecció 
concreta d’actius que farà, en funció de la seva experiència, estudis estadístics i estratè-
gies d’inversió concretes, és la següent:
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Actiu Tipus d’actiu Rendiment esperat Venciment Ponderació
Bons tresor Renda fixa TIR = 3% 3 anys 70%

Lletres tresor Renda fixa TIR = 2% 1 any 10%
Pagarés empresa Renda fixa TIR = 2,3% 1 any 0%

TOTAL 80%
TIMFON, SA Renda variable 5% (per dividends) No en té 2%

FUCLANDS, SA Renda variable 7% (per dividends) No en té 18%
TOTAL 20%

Determinada la cartera que es considera òptima per a aquest inversor, és el mo-
ment d’obrir compte a un intermediari financer que ens permeti comprar els actius que 
desitgem per a la nostra cartera. Fet això, realitzarem les compres, pagarem les comissi-
ons corresponents, i serà tasca del gestor fer un seguiment periòdic del comportament 
de la cartera del client (performance measurement), per tal d’ajustar les ponderacions o 
canviar els actius, si cal.

1.3 El binomi rendibilitat-risc

Rendibilitat i risc són els dos paràmetres més importants de qualsevol cartera d’inver-
sió, i de qualsevol cartera d’inversió financera. Abans, però, de començar l’anàlisi com-
pleta d’aquests dos paràmetres essencials, ens agradaria fer algunes reflexions prèvies:

La primera reflexió fa referència a la realitat que s’oculta darrere de l’aplicació i ús 
d’aquests dos conceptes. Analitzant els estats possibles de la natura als quals un inversor 
pot enfrontar-se a l’hora d’estudiar el binomi presentat, parlem de tres estats (o situaci-
ons) possibles:

1. Certesa: situació en què es coneixen els estats possibles d’una realitat (es coneix 
l’espai mostral) i es coneix, de tots els estats possibles, quin es donarà en el fu-
tur, ja que estem en un ambient pronosticable, cert i estable. Així, per exemple, 
si observem un caminant cec a punt de posar un peu en un clot del carrer, po-
dem determinar amb certesa quin serà l’estat o resultat futur d’aquesta situació 
(caiguda). Si, per exemple, tirem una pedra a l’aire, sabem del cert quin serà el 
resultat o l’estat de la naturalesa, ja que les lleis de la física són certes i cone-
gudes. En aquest mateix sentit, si realitzem una inversió en un ambient cert, 
coneixem amb exactitud quina serà la rendibilitat obtinguda.

2. Aleatorietat (risc o probabilitat):10 situació en què es coneixen els possibles estats 
de la naturalesa però no és possible determinar quin estat concret es donarà en 
el futur, encara que es poden establir les probabilitats d’ocurrència de cada un 
dels estats de la naturalesa. Un exemple típic d’aquest tipus de situacions seria 

10 Vegeu manuals d’estadística bàsica com Ruiz-Maya i Martin (2001), Martin-Pliego (2004), Martin-Pliego (2005) o 
Llorente et alii (2001) per a informació completa del tractament estadístic de l’aleatorietat.
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el llançament d’un dau, d’una moneda, o la selecció d’una carta d’entre les que 
hi ha en una baralla de pòquer: no podem assegurar quin número (de l'1 al 
6), quina cara (cara-creu) o quina carta sortirà, però es coneixen els diferents 
estats11 possibles, així com les probabilitats associades a cadascun d’aquests 
resultats.12 Són d’ús comú en aquesta situació variables aleatòries i funcions 
de distribució de probabilitat,13 que ens ajuden a entendre la major o menor 
probabilitat de cada un d’aquests estats, i són aplicables els desenvolupaments 
estadístics de tractament clàssics com ara la variància, l’esperança, els contras-
tos d’hipòtesis. De la mateixa manera, si considerem que una inversió en borsa 
és equivalent a tirar una moneda a l'aire, podem determinar els resultats pos-
sibles (que pugi o que baixi un 10%, p. ex.) i les probabilitats d'ocurrència de 
cada estat (50-50%). Podríem modelitzar de manera més elaborada els rendi-
ments procedents d'una inversió en borsa utilitzant una funció de distribució 
més complexa, per exemple una normal o una t-student (amb els seus paràme-
tres característics, així com la seva forma, asimetria i curtosi),14 de manera que 
coneixeríem els resultats possibles, així com les probabilitats que es produeixi 
cadascun dels estats possibles. En aquest tipus de situacions, l'inversor obtin-
drà un rendiment en funció de l'estat de la naturalesa que es produeixi, estat 
que per definició és desconegut fins que es materialitza; desconeixement que 
genera, per tant, un risc.

3. Incertesa: situació en la qual no es coneixen els estats possibles, no es coneix 
quin estat es donarà en el futur, no es disposa d’informació suficient per es-
tablir probabilitats d’ocurrència o aquestes probabilitats són subjectives. Es 
tracta, sens dubte, de la situació més complicada d’analitzar. Aquest tipus de 
situacions, encara que poden existir com a tals, solen ser estats que no han 
estat prou investigats i que allò que els converteix en fets de naturalesa incerta 
sol ser, precisament, una manca d’anàlisi exhaustiva. Posem un exemple, si és 
possible extrem, d’aquesta situació. Imaginem un boig amb una pistola passe-
jant-se pel carrer de qualsevol ciutat. Aquesta situació seria una situació in-
certa, ja que no es coneix quins estats són possibles (es dispararà ell, dispararà 
algú, es menjarà les bales, etc.), es desconeix quin estat es donarà i, fins i tot, si 

11 Els resultats possibles d’una situació aleatòria es coneixen amb el nom d’espai mostral, que se sol representar amb la 
lletra omega (Ω). En el cas del dau solament són possibles els resultats Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; en la moneda, solament són 
possibles els resultats Ω = {cara, creu}; en la baralla de cartes, solament són possibles cadascuna de les cartes dels quatre 
pals existents. Els diferents estats de la naturalesa en aquests tres experiments són totalment coneguts.

12 Si considerem que ni el dau, ni la moneda, ni les cartes estan trucades, podem considerar que les probabilitats d’ocurrèn-
cia de l’estat A, en cada cas, són les que estableix la regla de Laplace. D’aquesta manera, en el dau, la probabilitat de qualsevol 
cara serà 6/1)( =Ap , o la probabilitat de cara o creu en la moneda serà 2/1)( =Ap . Finalment, respecte a la probabilitat 
que surti una carta determinada de la baralla, podem assegurar que serà 1 partit pel nombre de cartes de la baralla.

13 Vegeu el punt 6 dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex.

14 Vegeu el punt 2 dedicat a l’anàlisi estadística amb una variable a l’Annex.
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s'intentés establir probabilitats d'ocurrència de cada estat, aquesta determina-
ció de probabilitats seria totalment subjectiva. En aquesta situació extrema, si 
es disposés de més informació sobre el subjecte (historial mèdic, tractaments 
rebuts, crisis anteriors…), si es disposés, per tant, d’una anàlisi més elaborada, 
es podria, potser, convertir la situació en aleatòria.

Un cop presentades les diferents situacions amb les quals un inversor o gestor s’ha 
d’enfrontar, ens agradaria concloure suposant que en el món financer ens trobem amb 
situacions o estats aleatoris (o, en el pitjor dels casos, incerts convertibles a través d’una 
anàlisi exhaustiva en aleatoris), de manera que aquest ha de ser el nostre ambient natu-
ral de treball i, per tant, seran necessàries i essencials les eines estadístiques clàssiques 
per enfrontar-nos a aquesta realitat aleatòria.

La segona reflexió que volem exposar aquí fa referència al fet que, davant d’aquesta 
realitat aleatòria (o convertible en aleatòria), emergeix com a essencial el binomi que 
dóna nom a aquest punt del llibre, format per dos conceptes clau en l’anàlisi d’actius en 
general i en actius financers en particular. La importància i interrelació entre aquests 
dos conceptes és tal que se sol parlar de binomi rendibilitat-risc com un ens indisso-
luble i interdependent. Entrem més a fons en aquesta relació bàsica però fonamental. 
Quan parlem del binomi rendibilitat-risc, fem referència a la suposició que, en un mer-
cat financer que funcioni correctament, a un risc més elevat hi ha de correspondre una 
esperança més alta de beneficis (més rendibilitat). Un inversor no col·locarà els seus 
diners en un actiu que suposi més risc llevat que li plantegi la possibilitat d’aconseguir 
més benefici. Els inversors, que, com veurem més endavant, solen ser aversius al risc, 
demanen que una inversió més arriscada estigui remunerada amb una prima, és a dir, 
amb un rendiment addicional per assumir aquest risc.15 L’inversor, per tant, es troba 
pressionat per dues forces contraposades, que l’estiren en direccions contràries. D’una 
banda, existeix i s’apodera d’ell el desig (fins i tot el pecat de l’avarícia) d’obtenir més 
rendiment. De l’altra, sap que optar a més rendiment suposa assumir més risc, amb la 
incomoditat (gairebé odi) que provoca aquesta situació davant la possibilitat que el risc 
es materialitzi en una situació adversa (en una situació dolorosa).

La tercera reflexió fa referència al fet que rendiment i risc, binomi clàssic i essenci-
al en el món financer, són i continuaran sent dos conceptes essencials sobre els quals es 
desenvoluparà la ciència financera. D’aquesta manera, l’enfocament sobre risc i rendibi-
litat que presentem aquí intenta ser ampli i englobador, recull aproximacions i anàlisis 
tradicionals, així com noves propostes fetes en els últims anys, i també deixa lloc a les 
que es poden presentar en el futur. Com a mostra d’aquest enfocament, presentem defi-

15 Empíricament hi ha estudis que posen en dubte la realitat d’aquesta afirmació bàsica i essencial en el cos doctrinal de 
les finances. Així, la hipòtesi racional «com més risc més rendiment» sobre la qual es basa en gran part la ciència financera, 
no sembla del tot clara a la llum dels estudis d’Ilmanen et alii (2004).
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nicions generals i àmplies de rendiment i risc, contraposades a la majoria de definicions 
taxatives i restrictives que fan servir molts manuals financers:

•	 El rendiment (o rendibilitat) que genera un actiu determinat el definim com 
la «renda o fluxos generats per aquest actiu en termes absoluts o relatius». El 
rendiment d’un actiu financer en particular pot estar format per dos elements 
clau:

 – Fluxos derivats de la cessió (préstec) de diners que suposen la majoria d’ac-
tius financers: interessos (en els actius de renda fixa), dividends i rendi-
ments assimilats (en els actius de renda variable).

 – Fluxos derivats de la compravenda de l’actiu financer: reben el nom de 
guanys patrimonials o pèrdues patrimonials i apareixen de la diferència entre 
el preu de compra i el preu de venda.

•	 El risc que suposa un actiu financer determinat es defineix com la «proximitat 
d’un dany» o «possibilitat o probabilitat que les expectatives no es materia-
litzin i que es produeixin fets perjudicials per a la nostra posició». Existeixen 
diferents tipus i classificacions de risc en funció de les fonts que el generen, 
classificació en la qual ens entretindrem més endavant en aquest material.

Posem un exemple que ens permeti acabar d’entendre les definicions que acabem 
de donar. Suposem que una inversora compra bons del tresor a 2 anys i accions de 
l’empresa CERSA en una ampliació de capital. En primer lloc, hem d’entendre que 
comprar bons del tresor suposa deixar uns diners al govern a canvi d’un rendiment pro-
mès, diners que seran retornats a la inversora en el termini de dos anys. En segon lloc, 
comprar accions de l’empresa CERSA suposa deixar a l’empresa uns diners perquè els 
inverteixi com li convingui, sense que el retorn dels diners s’hagi pactat en un principi. 
En tercer lloc, hem de preguntar-nos com obtindrà rendiment la compradora d’aquests 
actius financers. Fent cas de la definició, tota renda que provingui de la compra i pos-
sessió d’aquests actius serà considerada part de la rendibilitat. Per la cessió dels diners 
al govern, els bons del tresor paguen uns interessos que solen ser anuals, mentre que 
per la cessió dels diners a CERSA, aquesta empresa té per costum repartir part dels 
beneficis entre els accionistes en forma de dividends i, a més, enviar-los una cistella de 
Nadal cada 24 de desembre i un bitllet d’avió a Tenerife cada 24 de juny. Els fluxos de-
rivats de la cessió del diner, és a dir, els fluxos que l’inversor obté pel fet d’haver deixat 
diners al govern i a CERSA, es componen dels interessos dels bons del tresor, dels di-
vidends de l’empresa CERSA i de la valoració monetària de la cistella i el bitllet d’avió. 
Imaginem que els bons del tresor van costar 980 euros i que ara hi ha la possibilitat de 
vendre’ls per 990, mentre que les accions van costar 500 euros i ara tan sols en valen 
495. Si la inversora vengués els actius financers, tindria uns guanys de capital de 10 eu-
ros dels bons i unes pèrdues de 5 euros de les accions. En total, el rendiment que prové 
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de la compravenda seria de 5 euros. En quart lloc, quins són els riscos que assumeix la 
compradora dels actius? La definició ens indica que podem considerar riscs totes les 
expectatives que poden no materialitzar-se. Així, per exemple, si el govern no paga els 
interessos, o no torna el nominal del bo al cap de dos anys, o si l’empresa no paga els 
dividends, o si CERSA fa fallida, es produirà una situació adversa i contrària a la nostra 
posició; es tracta, doncs, de diversos riscos que assumim i que aprendrem a classificar i 
valorar més endavant.

L’última reflexió que volem fer aquí fa referència al tipus d’anàlisi que es pot apli-
car als conceptes de rendibilitat i risc. Així, ens agradaria distingir entre les anàlisis o 
estudis exante (a priori) i els expost (a posteriori), que suposen problemàtiques i aproxi-
macions relativament diferents:

•	 Exante significa que no es coneixen les «dades reals» (preus o rendiments) 
de l’actiu que volem analitzar, ja que aquestes dades es refereixen al futur. Per 
exemple, si volguéssim fer l’estudi de la rendibilitat i risc d’un actiu per als anys 
2050-2070, estaríem davant d’una aproximació exante o a priori, ja que en 
tractar-se de dades futures no se’n disposa encara. És, per tant, una estimació, 
una predicció, una previsió, una esperança. En aquestes situacions, la utilit-
zació de variables aleatòries o models matemàtics és necessària i adequada,16 
amb la relativa complexitat que això suposa. Així, aquí pren el màxim sentit 
la utilització d’eines com esperances, variàncies, variables aleatòries (normals, 
exponencials, Bernoulli, t-Student, etc.), contrast d’hipòtesis, models de re-
gressió, moviments brownians, etc. Pel que fa a les aproximacions exante en 
economia i en finances en particular, una eina molt utilitzada i acceptada (en 
l’àmbit històric, teòric i pràctic) ha estat la suposició que la distribució de ren-
diments de les accions es podia considerar una distribució normal. Aquesta 
hipòtesi ha permès avenços importantíssims en la ciència econòmica, ja que la 
utilització de la funció de distribució normal simplifica els càlculs i presenta 
grans avantatges, en tractar-se d’una distribució molt coneguda, definible úni-
cament amb dos paràmetres i amb variància finita. Tot i les innegables aporta-
cions que ha suposat aquesta hipòtesi, hem de desconfiar d’aquesta suposició, 
i prendre-la com a punt de partida per a models molt més complexos. Empí-
ricament, i més encara en els darrers anys, s’ha vist la dificultat de continuar 
assumint com a certa aquesta hipòtesi, i es treballa en l’ús d’hipòtesis més 
complexes i properes a la realitat de les sèries estadístiques financeres.17

16 Vegeu la relació de variables aleatòries més comunes a l’apartat 6 de l’Annex.

17 Hi ha molta literatura que afirma que els rendiments dels actius financers s’aparten significativament de la funció de 
distribució normal, i presenten cues llargues (fat tails), asimetries i curtosis importants [Rachev et alii (2005)].
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•	 Expost significa que es disposa de «dades reals», de dades històriques o passa-
des, ja que l’estudi es realitza una vegada ha acabat el període que es vol analit-
zar. Per tant, la utilització de preus o rendiments reals, d’informació efectiva-
ment realitzada o rebuda, permet un tractament més directe de la informació 
a través d’eines d’estadística descriptiva, encara que pot ser utilitzada també 
per confirmar models teòrics o contrastar l’aplicabilitat de variables aleatòries 
determinades. La disponibilitat de dades permet tant una anàlisi descriptiva 
com una estimació de «paràmetres poblacionals».

1.3.1 Rendibilitat

S’ha vist amb anterioritat que la rendibilitat que ofereix una inversió financera o una 
cartera d'inversió financera prové de dues fonts bàsiques: dels fluxos de la cessió (prés-
tec) de diners i els fluxos derivats de la compravenda de l’actiu financer. Presentem a 
continuació una anàlisi més completa dels diferents elements que participen de les dues 
fonts de rendibilitat citades.

•	 Fluxos de la cessió de diners. Podem parlar que el rendiment estricte d'un títol 
o d'una cartera prové dels elements següents:

 – Ingressos: la possessió d’un actiu financer suposa, habitualment, la cessió 
de diners a l’emissor, diners pels quals s’ha de cobrar un preu. Així, el pos-
seïdor d’una cartera d’actius financers tindrà ingressos derivats d’aquesta 
cessió com poden ser els cupons i interessos (en actius de renda fixa), i di-
vidends, drets de subscripció preferent, primes d’assistència i altres fluxos 
assimilats (en actius de renda variable). Hem inclòs en aquesta definició 
totes aquelles rendes generades pels actius financers que tenen per objectiu 
remunerar el tenidor per la cessió del capital.

 – Despeses: la possessió o tinença d’una cartera genera, a part d’ingressos, una 
sèrie de despeses i pagaments que cal tenir en compte, ja que influeixen de 
manera important en la rendibilitat que obtindrà l’inversor. A continuació 
presentem alguns pagaments i costos derivats de la tinença d’actius finan-
cers, com a exemple dels pagaments i despeses més habituals:

 – Despeses de manteniment i custòdia: la cartera d’inversió està dipositada 
en una institució financera que té la seva custòdia, raó per la qual sol 
cobrar comissions de manteniment i custòdia.

 – Comissions per operacions derivades de la possessió d’actius: l’entitat que 
ostenta la custòdia també sol cobrar comissions per realitzar operaci-
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ons de cobrament de dividends o cupons, primes d’assistència, drets de 
subscripció, etc.

 – Despeses de gestió: si l’administració i gestió de la cartera la fan profes-
sionals, solen cobrar comissions i honoraris, o imputar una sèrie de 
despeses per la realització d’aquesta activitat. Aquest fet és molt clar en 
la gestió de productes d’estalvi i inversió com són els fons d’inversió o 
plans de pensions, però també són importants i s’apliquen en la gestió 
discrecional de certes carteres o en la banca privada.

 – Impostos: un cost molt important que pateix tota cartera de valors és l’im-
pacte de la fiscalitat. Els diferents règims fiscals i diferents trams tributaris 
s’han de tenir en compte, ja que tenen un impacte importantíssim en la 
rendibilitat final (neta) que l’inversor obtindrà del seu posicionament fi-
nancer. Els cobraments de dividends, interessos, poden tenir retencions 
fiscals, fet que suposa un impacte fiscal important. Hi ha, d’altra banda, 
actius que presenten avantatges fiscals, o que són premiats en alguns mo-
ments des d’un punt de vista impositiu (fons de pensions, deduccions per 
habitatge habitual, etc.).

•	 Fluxos derivats de la compravenda de l’actiu financer (guanys/pèrdues patri-
monials):

 – Guanys o pèrdues patrimonials (plusvàlua o minusvàlua): l’activitat de com-
pravenda dels actius financers pot generar guanys o pèrdues patrimonials 
a causa de diferències entre el preu de compra (en mercat primari o secun-
dari) i el preu de venda (mercat secundari). Si el preu de venda de l’actiu 
en un mercat secundari és superior al d’adquisició, es generen guanys de 
capital. En cas contrari, es produeixen pèrdues. Els guanys o pèrdues pa-
trimonials són un element essencial en tota cartera, i poden suposar un 
gran impacte si la selecció d’actius no ha estat correcta o si cal liquidar les 
posicions abans del període temporal estimat.

 – Despeses d’adquisició i venda d’actius: les institucions financeres, en el seu pa-
per d’intermediadores en els mercats financers, cobren comissions i cànons 
per l’activitat d’intermediació (compra/venda). Així, la majoria d’aquestes 
comissions i cànons presenten una part fixa (o mínims) més una part varia-
ble que depèn del volum econòmic de l’operació. En alguns actius financers 
(sobretot en actius derivats) i en estratègies d’inversió més complexes, el 
mercat o els intermediaris financers poden demanar garanties, diners que 
queden bloquejats mentre l’operació està oberta.

 – Impostos: igual que els fluxos derivats de la cessió de diners, les pèrdues i 
guanys patrimonials també estan afectats per la realitat d’un sistema fiscal 
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determinat. Cal tenir en compte l’impacte que la fiscalitat produeix o pro-
duirà sobre els rendiments derivats de la compravenda.

En l'àmbit matemàtic, hem de calcular la rendibilitat tenint en compte, precisa-
ment, les diferents fonts de cobraments i pagaments que s’han presentat en els parà-
grafs anteriors. Deixant de banda, de moment, l’efecte de la fiscalitat en les operacions 
d’inversió,18 podem calcular la rendibilitat utilitzant els elements ja presentats. Concre-
tament, per a la determinació dels fluxos nets de caixa o cash flows utilitzarem:

•	 A: fluxos durant el període [(t–1), t] derivats de la cessió de capital (del «prés-
tec» a l’emissor).

•	 D: cobraments durant el període [(t–1), t] derivats de la cessió del capital en 
actius de renda variable (dividends, drets de subscripció, primes d’assistència, 
etc.).

•	 I: cobraments durant el període [(t–1), t] derivats de la cessió del capital en 
actius de renda fixa (cupons, interessos).

•	 C: pagaments durant el període [(t–1), t] derivats de la possessió d’actius fi-
nancers i del cobrament de D  i .I

•	 P(t–1): pagament o preu d’adquisició de l’actiu en el moment (t–1).

•	 Pt: preu d'amortització o preu de venta (o cotització) de l’actiu en el moment (t).

•	 Pt –P(t–1): guany o pèrdua patrimonial en (t). Els costos, comissions, cànons 
i despeses derivades de les operacions de compravenda d’actius els suposem 
inclosos en P(t–1) (major preu de compra al sumar els costos) i en tP  (menor 
ingrés per la venda a l’afegir els costos), respectivament.

Així, el cash flow derivat de la cessió del diner es pot calcular com: A=D+I–C, 
mentre que el cash flow derivat de la compravenda de l’actiu el podem resumir en: 
Pt –P(t–1).

Un cop definits aquests fluxos, és possible determinar la viabilitat (i la rendibili-
tat) d’una inversió a través dels criteris de valoració i selecció d’inversions clàssics. Així, 
els criteris estàtics i els criteris dinàmics19 són d’especial utilitat en la determinació del 
benefici o pèrdua que genera una inversió financera. Encara que aquestes eines són 
plenament aplicables, en finances de mercat s’han desenvolupat algunes aproximacions 
específiques que tractarem en el següent punt.

18 Vegeu el tractament de fluxos en projectes d'inversió des d'un punt de vista financer a Borràs i Cámara (2009) o 
Suárez (2005).

19 Estàtics: flux net de caixa (FNC), flux net de caixa unitat invertida (FNCUI), flux net de caixa anual unitat invertida 
(FNCAUI) i payback. Dinàmics: valor actual net (VAN), taxa interna de rendibilitat (TIR) i valor final net (VFN) [ve-
geu Suárez (2005), Borràs i Cámara (2009)].
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1.3.2 Càlcul de la rendibilitat

En el punt anterior s'ha fet referència a tècniques i eines per determinar la rendibilitat 
d’una inversió financera fent cas als conceptes i coneixements que el lector ja té d'altres 
assignatures. En l'àmbit de finances de mercat s’han desenvolupat algunes aproxima-
cions pròpies i altres que ja són conegudes prenen noms o nomenclatura específica. 
En aquest punt presentem amb detall aquestes variacions, i també ens preocupem de 
vincular-les i relacionar-les amb tècniques, nomenclatura i conceptes que són tractats 
en mòduls de Direcció Financera o Gestió Financera. L’objectiu final no és altre que 
crear un marc global d’anàlisi i veure que les eines aplicades en la valoració de projectes 
d’inversió són plenament aplicables en l’anàlisi d’inversions financeres.

Abans de començar amb això ens agradaria fer dues puntualitzacions: la primera 
és que, per simplicitat, la majoria de manuals menyspreen l’efecte del terme (A) o no 
el tenen en compte en els càlculs de rendibilitat quan tracten de carteres d'inversió fi-
nancera (aquest fet és especialment evident en el tractament d'actius de renda variable). 
Aquest menyspreu es deriva de la suposició que els costos de transacció són irrellevants, 
que la cartera no rep dividends (per tractar-se d’una anàlisi a curt termini) o que aquests 
són implícits (el preu de l’actiu «inclou» el dividend a mesura que s’acosta el pagament). 
En aquest material hem optat per presentar les dues versions: sense el terme (A) en la 
formulació inicial per tal que sigui comparable amb els manuals clàssics i amb el terme 
(A) en la versió completa. La segona puntualització és que, en les fórmules que es pre-
senten a continuació, es considera que es realitza el càlcul de la rendibilitat d'una cartera 
en un moment (t) per a un període concret [(t−1), t], fet que genera un rendiment amb 
una periodicitat (p) determinada. Així, )(,, mtcR  és la rendibilitat aritmètica de la cartera 
(c), en el moment (t) amb periodicitat (p) i freqüència (m), periodicitat i freqüència20 
que venen donades pel període analitzat [(t−1), t]. Per simplificar la nomenclatura, el 
subíndex c no s’explicita a partir d’ara en la majoria del material.

Posem un exemple. Si una cartera de renda variable i fixa obté un rendiment arit-
mètic del 32% del juny del 2010 al gener del 2011, aquest rendiment es pot expressar 
de la manera següent:

Rc, t, (m)=Rc,01/2011, (2)=32%, on t=01/2011 indica el moment temporal al qual es 
refereix la rendibilitat, i la rendibilitat obtinguda és de periodicitat semestral, ja que en 
un any hi ha dos períodes com els analitzats (m = 2).

Un segon exemple. Si una cartera de renda variable obté un rendiment logarítmic 
del 8% de l'1 de gener a l’1 de febrer del 2011, aquest rendiment es pot expressar de la 
manera següent:

20 Vegeu l'apartat 7 de l'Annex per a més informació.
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rc, t, (m)=rc,01/02/2011, (12)=8%, on t = 01/02/2011 indicaria el moment temporal en 

què es calcula la rendibilitat, i m = 12 indica els períodes analitzats que caben en un 
any, de manera que la periodicitat del rendiment és mensual.

Feta aquesta presentació, podem parlar de 4 mesures de rendibilitat:21

1. Rendiment absolut o rendibilitat absoluta: es defineix com la diferència entre els 
valors (preus) d’una cartera en dos moments temporals diferents. Es tracta, doncs, 
d’una taxa de variació absoluta. Normalment, aquests valors fan referència al valor de 
compra o d’adquisició i al valor d’alienació o de mercat:

presenten a continuació, es considera que es realitza el càlcul de la rendibilitat d’una 
cartera en un moment (t) per a un període concret [(t − 1),t], fet que genera un 
rendiment amb una periodicitat (p) determinada. Així,  és la rendibilitat 
aritmètica de la cartera (c), en el moment (t) amb periodicitat (p) i freqüència (m), 
periodicitat i freqüència20 que venen donades pel període analitzat [(t − 1),t]. Per 
simplificar la nomenclatura, el subíndex c no s’explicita a partir d’ara en la majoria del 
material. 
 
Posem un exemple. Si una cartera de renda variable i fixa obté un rendiment aritmètic 
del 32% del juny del 2010 al gener del 2011, aquest rendiment es pot expressar de la 
manera següent: 
 

, on t = 01/2011 indica el moment temporal al qual es 
refereix la rendibilitat, i la rendibilitat obtinguda és de periodicitat semestral, ja que en 
un any hi ha dos períodes com els analitzats (m = 2). 
 
Un segon exemple. Si una cartera de renda variable obté un rendiment logarítmic del 
8% de l’1 de gener a l’1 de febrer del 2011, aquest rendiment es pot expressar de la 
manera següent: 
 

, on t = 01/02/2011 indicaria el moment temporal en què es 
calcula la rendibilitat, i m = 12 indica els períodes analitzats que caben en un any, de 
manera que la periodicitat del rendiment és mensual. 
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taxa de variació absoluta. Normalment, aquests valors fan referència al valor de compra 
o d’adquisició i al valor d’alienació o de mercat: 
 
 

 
Com podem veure, aquesta mesura de rendibilitat és equivalent al flux net de caixa 
(FNC) presentat en les assignatures de Direcció o Gestió Financera. Concretament: 

 

 
I permet incloure de manera senzilla el terme  si cal. Així: 

 
 

2 Rendiment relatiu o rendibilitat relativa (rate of return): fa referència a 
mesures de rendibilitat que comparen el valor de la cartera (o el rendiment 
absolut aconseguit) amb la inversió realitzada (o el valor de la cartera a l’inici de 

                                                
20 Vegeu annex sobre matemàtica financera per a més informació. 
21 Vegeu apartat d’indexació a l’Annex per a les bases estadístiques sobre les quals es construeixen 
aquestes mesures. 
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I permet incloure de manera senzilla el terme (A) si cal. Així:
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calcula la rendibilitat, i m = 12 indica els períodes analitzats que caben en un any, de 
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2. Rendiment relatiu o rendibilitat relativa (rate of return): fa referència a mesures 
de rendibilitat que comparen el valor de la cartera (o el rendiment absolut aconseguit) 
amb la inversió realitzada (o el valor de la cartera a l’inici de la inversió). Es tracta, doncs, 
d’una taxa de variació relativa. Existeixen diferents maneres de calcular aquesta taxa:

a) Índex de variació respecte al període anterior o rendiment brut (gross return):

la inversió). Es tracta, doncs, d’una taxa de variació relativa. Existeixen diferents 
maneres de calcular aquesta taxa: 

 
a) Índex de variació respecte al període anterior o rendiment brut (gross return): 

 

 

 o incorporant el terme : 
 

 

 
b) Taxa de variació en el moment  o rendibilitat aritmètica (arithmetic return): 

 

 

 
Aquesta taxa de variació és equivalent al FNCUI, criteri estàtic que és comú en 
la Direcció Financera,22 i permet incorporar amb facilitat el terme . 

 

 

 
 

La rendibilitat aritmètica és una de les mesures de rendibilitat més importants i 
utilitzades per la seva facilitat d’ús i interpretació. Tot i això, aquesta mesura 
presenta un inconvenient bàsic: no és una mesura additiva directament, ja que la 
rendibilitat presenta periodicitat (diària, mensual, setmanal, etc.). Si ens interessa 
una rendibilitat amb una periodicitat determinada, cal canviar de periodicitat a 
través de la fórmula coneguda habitualment gràcies a l’interès compost. Així, 
per exemple, per canviar d’una rendibilitat amb periodicitat (p) i freqüència (m) 
a una rendibilitat amb periodicitat (q) i freqüència (n), ho hem de fer així: 

 
 

 
Si disposem d’una rendibilitat mensual (freqüència m = 12) i volem passar a una 
rendibilitat anual (freqüència n = 1) ho haurem de fer com: 

 
 

c) Taxa de variació logarítmica en el moment  o rendibilitat logarítmica o 
geomètrica (logarithmic return): 

 

                                                
22 Vegeu Suárez (2005). 

o incorporant el terme (A):
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b) Taxa de variació en el moment (t) o rendibilitat aritmètica (arithmetic return):

la inversió). Es tracta, doncs, d’una taxa de variació relativa. Existeixen diferents 
maneres de calcular aquesta taxa: 

 
a) Índex de variació respecte al període anterior o rendiment brut (gross return): 

 

 

 o incorporant el terme : 
 

 

 
b) Taxa de variació en el moment  o rendibilitat aritmètica (arithmetic return): 

 

 

 
Aquesta taxa de variació és equivalent al FNCUI, criteri estàtic que és comú en 
la Direcció Financera,22 i permet incorporar amb facilitat el terme . 

 

 

 
 

La rendibilitat aritmètica és una de les mesures de rendibilitat més importants i 
utilitzades per la seva facilitat d’ús i interpretació. Tot i això, aquesta mesura 
presenta un inconvenient bàsic: no és una mesura additiva directament, ja que la 
rendibilitat presenta periodicitat (diària, mensual, setmanal, etc.). Si ens interessa 
una rendibilitat amb una periodicitat determinada, cal canviar de periodicitat a 
través de la fórmula coneguda habitualment gràcies a l’interès compost. Així, 
per exemple, per canviar d’una rendibilitat amb periodicitat (p) i freqüència (m) 
a una rendibilitat amb periodicitat (q) i freqüència (n), ho hem de fer així: 

 
 

 
Si disposem d’una rendibilitat mensual (freqüència m = 12) i volem passar a una 
rendibilitat anual (freqüència n = 1) ho haurem de fer com: 

 
 

c) Taxa de variació logarítmica en el moment  o rendibilitat logarítmica o 
geomètrica (logarithmic return): 

 

                                                
22 Vegeu Suárez (2005). 

21 Veure taxa de variació a l'apartat 5 de l'Annex.
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Aquesta taxa de variació és equivalent al FNCUI, criteri estàtic que és comú en la 
Direcció Financera,22 i permet incorporar amb facilitat el terme (A).

la inversió). Es tracta, doncs, d’una taxa de variació relativa. Existeixen diferents 
maneres de calcular aquesta taxa: 

 
a) Índex de variació respecte al període anterior o rendiment brut (gross return): 

 

 

 o incorporant el terme : 
 

 

 
b) Taxa de variació en el moment  o rendibilitat aritmètica (arithmetic return): 

 

 

 
Aquesta taxa de variació és equivalent al FNCUI, criteri estàtic que és comú en 
la Direcció Financera,22 i permet incorporar amb facilitat el terme . 

 

 

 
 

La rendibilitat aritmètica és una de les mesures de rendibilitat més importants i 
utilitzades per la seva facilitat d’ús i interpretació. Tot i això, aquesta mesura 
presenta un inconvenient bàsic: no és una mesura additiva directament, ja que la 
rendibilitat presenta periodicitat (diària, mensual, setmanal, etc.). Si ens interessa 
una rendibilitat amb una periodicitat determinada, cal canviar de periodicitat a 
través de la fórmula coneguda habitualment gràcies a l’interès compost. Així, 
per exemple, per canviar d’una rendibilitat amb periodicitat (p) i freqüència (m) 
a una rendibilitat amb periodicitat (q) i freqüència (n), ho hem de fer així: 

 
 

 
Si disposem d’una rendibilitat mensual (freqüència m = 12) i volem passar a una 
rendibilitat anual (freqüència n = 1) ho haurem de fer com: 

 
 

c) Taxa de variació logarítmica en el moment  o rendibilitat logarítmica o 
geomètrica (logarithmic return): 

 

                                                
22 Vegeu Suárez (2005). 

La rendibilitat aritmètica és una de les mesures de rendibilitat més importants i 
utilitzades per la seva facilitat d’ús i interpretació. Tot i això, aquesta mesura presenta 
un inconvenient bàsic: no és una mesura additiva directament, ja que la rendibilitat 
presenta periodicitat (diària, mensual, setmanal, etc.). Si ens interessa una rendibilitat 
amb una periodicitat determinada, cal canviar de periodicitat a través de la fórmula 
coneguda habitualment gràcies a l’interès compost. Així, per exemple, per canviar d’una 
rendibilitat amb periodicitat (p) i freqüència (m) a una rendibilitat amb periodicitat (q) 
i freqüència (n), ho hem de fer així:

(1+R(m))
m=(1+R(n))

n

Si disposem d’una rendibilitat mensual (freqüència m = 12) i volem passar a una 
rendibilitat anual (freqüència n = 1) ho haurem de fer com:

(1+R(12))
12=(1+R(1))

1

c) Taxa de variació logarítmica en el moment (t) o rendibilitat logarítmica o geomètri-
ca (logarithmic return):

 

Incloent el terme  i tenint en compte que  i  a la fórmula també 
hi inclouen el terme: 

 

 

 
 

La rendibilitat logarítmica és una mesura de rendibilitat molt utilitzada, sobretot 
en recerca financera, ja que presenta una sèrie de propietats que ajuden al seu ús 
matemàtic encara que la interpretació no sigui tan intuïtiva. Així, aquest tipus de 
rendibilitat permet el canvi de periodicitat de manera molt senzilla. Per tal de 
canviar d’una rendibilitat logarítmica de periodicitat (p) i freqüència (m) a una 
altra rendibilitat logarítmica de periodicitat (q) i freqüència (n), es pot fer de la 
manera següent: 

 
 

 
Imaginem que disposem de les rendibilitats logarítmiques mensuals ( ) i 
volem calcular l’anual ( ). N’hi haurà prou de multiplicar la taxa mensual per 
12 (nombre de mesos que hi ha en un any). 
 

 
 
 
Per acabar aquest punt dedicat al càlcul de la rendibilitat, ens agradaria fer una petita 
reflexió i un exemple de càlcul de les diferents metodologies presentades. La reflexió fa 
referència a l’ús de l’arsenal matemàtic presentat en estudis exante i expost. La 
metodologia presentada pot ser utilitzada en estudis expost, amb una mostra 
determinada de dades reals d’un actiu o cartera. Per a estudis exante caldrà tractar els 
elements constituents de la rendibilitat com a variables aleatòries (si no es coneixen amb 
certesa), i aplicar l’aproximació estadística correcta per a l’anàlisi de la variable 
aleatòria resultant; l’esperança poblacional és normalment l’estimador adequat per al 
rendiment, aproximable a partir de la mitjana mostral. 
 
I, finalment, l’exemple. Imaginem que fa un any (2009) vam comprar accions de 
Telefónica per valor de 10 euros l’acció. Durant el període en el qual hem mantingut les 
accions, han generat un dividend de 0,60 euros l’acció, i la companyia, actualment, està 
valorada en 16 euros (2010). En segon lloc, l’empresa dipositària de les accions ens ha 
cobrat 0,10 euros en concepte de dipòsit anual per cada acció. Ens proposem aleshores 
calcular la rendibilitat obtinguda per aquesta operació a través de les diferents 
aproximacions presentades. Concretament: 
 
 

1. Rendiment o rendibilitat absoluta: 

Incloent el terme (A) i tenint en compte que GRt,(m) i Rt,(m) a la fórmula també hi 
inclouen el terme:

 

Incloent el terme  i tenint en compte que  i  a la fórmula també 
hi inclouen el terme: 

 

 

 
 

La rendibilitat logarítmica és una mesura de rendibilitat molt utilitzada, sobretot 
en recerca financera, ja que presenta una sèrie de propietats que ajuden al seu ús 
matemàtic encara que la interpretació no sigui tan intuïtiva. Així, aquest tipus de 
rendibilitat permet el canvi de periodicitat de manera molt senzilla. Per tal de 
canviar d’una rendibilitat logarítmica de periodicitat (p) i freqüència (m) a una 
altra rendibilitat logarítmica de periodicitat (q) i freqüència (n), es pot fer de la 
manera següent: 

 
 

 
Imaginem que disposem de les rendibilitats logarítmiques mensuals ( ) i 
volem calcular l’anual ( ). N’hi haurà prou de multiplicar la taxa mensual per 
12 (nombre de mesos que hi ha en un any). 
 

 
 
 
Per acabar aquest punt dedicat al càlcul de la rendibilitat, ens agradaria fer una petita 
reflexió i un exemple de càlcul de les diferents metodologies presentades. La reflexió fa 
referència a l’ús de l’arsenal matemàtic presentat en estudis exante i expost. La 
metodologia presentada pot ser utilitzada en estudis expost, amb una mostra 
determinada de dades reals d’un actiu o cartera. Per a estudis exante caldrà tractar els 
elements constituents de la rendibilitat com a variables aleatòries (si no es coneixen amb 
certesa), i aplicar l’aproximació estadística correcta per a l’anàlisi de la variable 
aleatòria resultant; l’esperança poblacional és normalment l’estimador adequat per al 
rendiment, aproximable a partir de la mitjana mostral. 
 
I, finalment, l’exemple. Imaginem que fa un any (2009) vam comprar accions de 
Telefónica per valor de 10 euros l’acció. Durant el període en el qual hem mantingut les 
accions, han generat un dividend de 0,60 euros l’acció, i la companyia, actualment, està 
valorada en 16 euros (2010). En segon lloc, l’empresa dipositària de les accions ens ha 
cobrat 0,10 euros en concepte de dipòsit anual per cada acció. Ens proposem aleshores 
calcular la rendibilitat obtinguda per aquesta operació a través de les diferents 
aproximacions presentades. Concretament: 
 
 

1. Rendiment o rendibilitat absoluta: 

La rendibilitat logarítmica és una mesura de rendibilitat molt utilitzada, sobretot 
en recerca financera, ja que presenta una sèrie de propietats que ajuden al seu ús mate-
màtic encara que la interpretació no sigui tan intuïtiva. Així, aquest tipus de rendibilitat 
permet el canvi de periodicitat de manera molt senzilla. Per tal de canviar d’una rendi-

22 Vegeu Suárez (2005).
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bilitat logarítmica de periodicitat (p) i freqüència (m) a una altra rendibilitat logarítmi-
ca de periodicitat (q) i freqüència (n), es pot fer de la manera següent:

 

Incloent el terme  i tenint en compte que  i  a la fórmula també 
hi inclouen el terme: 

 

 

 
 

La rendibilitat logarítmica és una mesura de rendibilitat molt utilitzada, sobretot 
en recerca financera, ja que presenta una sèrie de propietats que ajuden al seu ús 
matemàtic encara que la interpretació no sigui tan intuïtiva. Així, aquest tipus de 
rendibilitat permet el canvi de periodicitat de manera molt senzilla. Per tal de 
canviar d’una rendibilitat logarítmica de periodicitat (p) i freqüència (m) a una 
altra rendibilitat logarítmica de periodicitat (q) i freqüència (n), es pot fer de la 
manera següent: 

 
 

 
Imaginem que disposem de les rendibilitats logarítmiques mensuals ( ) i 
volem calcular l’anual ( ). N’hi haurà prou de multiplicar la taxa mensual per 
12 (nombre de mesos que hi ha en un any). 
 

 
 
 
Per acabar aquest punt dedicat al càlcul de la rendibilitat, ens agradaria fer una petita 
reflexió i un exemple de càlcul de les diferents metodologies presentades. La reflexió fa 
referència a l’ús de l’arsenal matemàtic presentat en estudis exante i expost. La 
metodologia presentada pot ser utilitzada en estudis expost, amb una mostra 
determinada de dades reals d’un actiu o cartera. Per a estudis exante caldrà tractar els 
elements constituents de la rendibilitat com a variables aleatòries (si no es coneixen amb 
certesa), i aplicar l’aproximació estadística correcta per a l’anàlisi de la variable 
aleatòria resultant; l’esperança poblacional és normalment l’estimador adequat per al 
rendiment, aproximable a partir de la mitjana mostral. 
 
I, finalment, l’exemple. Imaginem que fa un any (2009) vam comprar accions de 
Telefónica per valor de 10 euros l’acció. Durant el període en el qual hem mantingut les 
accions, han generat un dividend de 0,60 euros l’acció, i la companyia, actualment, està 
valorada en 16 euros (2010). En segon lloc, l’empresa dipositària de les accions ens ha 
cobrat 0,10 euros en concepte de dipòsit anual per cada acció. Ens proposem aleshores 
calcular la rendibilitat obtinguda per aquesta operació a través de les diferents 
aproximacions presentades. Concretament: 
 
 

1. Rendiment o rendibilitat absoluta: 

Imaginem que disposem de les rendibilitats logarítmiques mensuals (r(12)) i volem 
calcular l’anual (r(1)). N’hi haurà prou de multiplicar la taxa mensual per 12 (nombre de 
mesos que hi ha en un any).

 

Incloent el terme  i tenint en compte que  i  a la fórmula també 
hi inclouen el terme: 

 

 

 
 

La rendibilitat logarítmica és una mesura de rendibilitat molt utilitzada, sobretot 
en recerca financera, ja que presenta una sèrie de propietats que ajuden al seu ús 
matemàtic encara que la interpretació no sigui tan intuïtiva. Així, aquest tipus de 
rendibilitat permet el canvi de periodicitat de manera molt senzilla. Per tal de 
canviar d’una rendibilitat logarítmica de periodicitat (p) i freqüència (m) a una 
altra rendibilitat logarítmica de periodicitat (q) i freqüència (n), es pot fer de la 
manera següent: 

 
 

 
Imaginem que disposem de les rendibilitats logarítmiques mensuals ( ) i 
volem calcular l’anual ( ). N’hi haurà prou de multiplicar la taxa mensual per 
12 (nombre de mesos que hi ha en un any). 
 

 
 
 
Per acabar aquest punt dedicat al càlcul de la rendibilitat, ens agradaria fer una petita 
reflexió i un exemple de càlcul de les diferents metodologies presentades. La reflexió fa 
referència a l’ús de l’arsenal matemàtic presentat en estudis exante i expost. La 
metodologia presentada pot ser utilitzada en estudis expost, amb una mostra 
determinada de dades reals d’un actiu o cartera. Per a estudis exante caldrà tractar els 
elements constituents de la rendibilitat com a variables aleatòries (si no es coneixen amb 
certesa), i aplicar l’aproximació estadística correcta per a l’anàlisi de la variable 
aleatòria resultant; l’esperança poblacional és normalment l’estimador adequat per al 
rendiment, aproximable a partir de la mitjana mostral. 
 
I, finalment, l’exemple. Imaginem que fa un any (2009) vam comprar accions de 
Telefónica per valor de 10 euros l’acció. Durant el període en el qual hem mantingut les 
accions, han generat un dividend de 0,60 euros l’acció, i la companyia, actualment, està 
valorada en 16 euros (2010). En segon lloc, l’empresa dipositària de les accions ens ha 
cobrat 0,10 euros en concepte de dipòsit anual per cada acció. Ens proposem aleshores 
calcular la rendibilitat obtinguda per aquesta operació a través de les diferents 
aproximacions presentades. Concretament: 
 
 

1. Rendiment o rendibilitat absoluta: 

Per acabar aquest punt dedicat al càlcul de la rendibilitat, ens agradaria fer una 
petita reflexió i un exemple de càlcul de les diferents metodologies presentades. La 
reflexió fa referència a l’ús de l’arsenal matemàtic presentat en estudis exante i expost. 
La metodologia presentada pot ser utilitzada en estudis expost, amb una mostra deter-
minada de dades reals d’un actiu o cartera. Per a estudis exante caldrà tractar els ele-
ments constituents de la rendibilitat com a variables aleatòries (si no es coneixen amb 
certesa), i aplicar l’aproximació estadística correcta per a l’anàlisi de la variable aleatòria 
resultant; l’esperança poblacional és normalment l’estimador adequat per al rendiment, 
aproximable a partir de la mitjana mostral.

I, finalment, l’exemple. Imaginem que fa un any (2009) vam comprar accions de 
Telefónica per valor de 10 euros l’acció. Durant el període en el qual hem mantingut les 
accions, han generat un dividend de 0,60 euros l’acció, i la companyia, actualment, està 
valorada en 16 euros (2010). En segon lloc, l’empresa dipositària de les accions ens ha 
cobrat 0,10 euros en concepte de dipòsit anual per cada acció. Ens proposem aleshores 
calcular la rendibilitat obtinguda per aquesta operació a través de les diferents aproxi-
macions presentades. Concretament:

1. Rendiment o rendibilitat absoluta:

  
 
2. Rendiment o rendibilitat relativa: 

 

i. Rendiment brut:  

ii. Rendibilitat aritmètica: 

 

iii. Rendibilitat logarítmica:  

 

 
 
El que hem presentat fins ara és especialment útil en estudis expost, quan es disposa 
d’una mostra de dades a partir de les quals podem calcular les fórmules anteriors. En el 
cas dels estudis exante, és necessari tractar les mesures de rendibilitat com a variables 
aleatòries i, per tant, caldrà estimar-ne els paràmetres característics.23 Com ja s’ha 
comentat alguna vegada, sol ser habitual en l’anàlisi de carteres i d’actius de renda 
variable suposar que el rendiment segueix una distribució estadística normal, de manera 
que els dos paràmetres essencials hauran de ser estimats (esperança i variància). Així, 
per determinar el “rendiment” de la cartera, haurem de calcular-ne el rendiment esperat. 
Per exemple, ens podria interessar calcular la rendibilitat aritmètica esperada  
d’una cartera determinada en un moment concret (t). Com ja se sap, l’estimació més 
adequada d’aquest paràmetre es fa a través de la mitjana mostral de la variable de la 
qual volem calcular l’esperança, concretament: 
 

 

 
1.3.3 Risc 

 
En el punt anterior hem vist que hi ha moltes tècniques i eines per determinar la 
rendibilitat d’una inversió financera. En aquest punt tractarem les fonts de risc i com la 
seva classificació, encara que sigui conceptualment, permet separar i entendre els riscos 
als quals estem subjectes com a inversors. El risc és el segon element clau del binomi 
rendibilitat-risc i es converteix en un paràmetre essencial quan es tracta de la formació, 
selecció o gestió de carteres de valors. Podem entendre risc, com ja s’ha vist 
anteriorment, com “la proximitat d’un dany” o com “la probabilitat que les expectatives 
no es materialitzin i que es produeixin fets perjudicials per a la nostra posició”, en 
aquest cas, financera. Existeixen diferents fonts de risc, de manera que se sol parlar de 
diferents tipus o classes de risc: 
 

                                                
23 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. 

2. Rendiment o rendibilitat relativa:

i. Rendiment brut: 

  
 
2. Rendiment o rendibilitat relativa: 

 

i. Rendiment brut:  

ii. Rendibilitat aritmètica: 

 

iii. Rendibilitat logarítmica:  

 

 
 
El que hem presentat fins ara és especialment útil en estudis expost, quan es disposa 
d’una mostra de dades a partir de les quals podem calcular les fórmules anteriors. En el 
cas dels estudis exante, és necessari tractar les mesures de rendibilitat com a variables 
aleatòries i, per tant, caldrà estimar-ne els paràmetres característics.23 Com ja s’ha 
comentat alguna vegada, sol ser habitual en l’anàlisi de carteres i d’actius de renda 
variable suposar que el rendiment segueix una distribució estadística normal, de manera 
que els dos paràmetres essencials hauran de ser estimats (esperança i variància). Així, 
per determinar el “rendiment” de la cartera, haurem de calcular-ne el rendiment esperat. 
Per exemple, ens podria interessar calcular la rendibilitat aritmètica esperada  
d’una cartera determinada en un moment concret (t). Com ja se sap, l’estimació més 
adequada d’aquest paràmetre es fa a través de la mitjana mostral de la variable de la 
qual volem calcular l’esperança, concretament: 
 

 

 
1.3.3 Risc 

 
En el punt anterior hem vist que hi ha moltes tècniques i eines per determinar la 
rendibilitat d’una inversió financera. En aquest punt tractarem les fonts de risc i com la 
seva classificació, encara que sigui conceptualment, permet separar i entendre els riscos 
als quals estem subjectes com a inversors. El risc és el segon element clau del binomi 
rendibilitat-risc i es converteix en un paràmetre essencial quan es tracta de la formació, 
selecció o gestió de carteres de valors. Podem entendre risc, com ja s’ha vist 
anteriorment, com “la proximitat d’un dany” o com “la probabilitat que les expectatives 
no es materialitzin i que es produeixin fets perjudicials per a la nostra posició”, en 
aquest cas, financera. Existeixen diferents fonts de risc, de manera que se sol parlar de 
diferents tipus o classes de risc: 
 

                                                
23 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. 

ii. Rendibilitat aritmètica:

  
 
2. Rendiment o rendibilitat relativa: 

 

i. Rendiment brut:  

ii. Rendibilitat aritmètica: 

 

iii. Rendibilitat logarítmica:  

 

 
 
El que hem presentat fins ara és especialment útil en estudis expost, quan es disposa 
d’una mostra de dades a partir de les quals podem calcular les fórmules anteriors. En el 
cas dels estudis exante, és necessari tractar les mesures de rendibilitat com a variables 
aleatòries i, per tant, caldrà estimar-ne els paràmetres característics.23 Com ja s’ha 
comentat alguna vegada, sol ser habitual en l’anàlisi de carteres i d’actius de renda 
variable suposar que el rendiment segueix una distribució estadística normal, de manera 
que els dos paràmetres essencials hauran de ser estimats (esperança i variància). Així, 
per determinar el “rendiment” de la cartera, haurem de calcular-ne el rendiment esperat. 
Per exemple, ens podria interessar calcular la rendibilitat aritmètica esperada  
d’una cartera determinada en un moment concret (t). Com ja se sap, l’estimació més 
adequada d’aquest paràmetre es fa a través de la mitjana mostral de la variable de la 
qual volem calcular l’esperança, concretament: 
 

 

 
1.3.3 Risc 

 
En el punt anterior hem vist que hi ha moltes tècniques i eines per determinar la 
rendibilitat d’una inversió financera. En aquest punt tractarem les fonts de risc i com la 
seva classificació, encara que sigui conceptualment, permet separar i entendre els riscos 
als quals estem subjectes com a inversors. El risc és el segon element clau del binomi 
rendibilitat-risc i es converteix en un paràmetre essencial quan es tracta de la formació, 
selecció o gestió de carteres de valors. Podem entendre risc, com ja s’ha vist 
anteriorment, com “la proximitat d’un dany” o com “la probabilitat que les expectatives 
no es materialitzin i que es produeixin fets perjudicials per a la nostra posició”, en 
aquest cas, financera. Existeixen diferents fonts de risc, de manera que se sol parlar de 
diferents tipus o classes de risc: 
 

                                                
23 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. 

iii. Rendibilitat logarítmica: 



Introducció als mercats i actius financers

39

  
 
2. Rendiment o rendibilitat relativa: 

 

i. Rendiment brut:  

ii. Rendibilitat aritmètica: 

 

iii. Rendibilitat logarítmica:  

 

 
 
El que hem presentat fins ara és especialment útil en estudis expost, quan es disposa 
d’una mostra de dades a partir de les quals podem calcular les fórmules anteriors. En el 
cas dels estudis exante, és necessari tractar les mesures de rendibilitat com a variables 
aleatòries i, per tant, caldrà estimar-ne els paràmetres característics.23 Com ja s’ha 
comentat alguna vegada, sol ser habitual en l’anàlisi de carteres i d’actius de renda 
variable suposar que el rendiment segueix una distribució estadística normal, de manera 
que els dos paràmetres essencials hauran de ser estimats (esperança i variància). Així, 
per determinar el “rendiment” de la cartera, haurem de calcular-ne el rendiment esperat. 
Per exemple, ens podria interessar calcular la rendibilitat aritmètica esperada  
d’una cartera determinada en un moment concret (t). Com ja se sap, l’estimació més 
adequada d’aquest paràmetre es fa a través de la mitjana mostral de la variable de la 
qual volem calcular l’esperança, concretament: 
 

 

 
1.3.3 Risc 

 
En el punt anterior hem vist que hi ha moltes tècniques i eines per determinar la 
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23 Vegeu l’apartat 6 dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex.
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mercat, en actius de renda variable, podem considerar que està format per dos 
elements clau:
a) Risc sistemàtic (o anomenat també risc de mercat): provocat per canvis en 

el valor de mercat produïts per fluctuacions generalitzades en els mercats. 
Aquestes fluctuacions solen basar-se en factors globals, com a factors ma-
croeconòmics, d’entorn, polítics, etc.

b) Risc específic: risc derivat de canvis en el valor de mercat d’un actiu causats 
per factors que afecten específicament aquell actiu. Dins d’aquest risc, po-
dríem incloure-hi el risc operatiu de l’empresa (derivat de la seva activitat 
comercial) i el risc financer (derivat de la situació de palanquejament fi-
nancer). També com a fonts de risc específic podem trobar el risc d’errades 
tècniques o humanes (risc operatiu),24 el risc d’errades de sistemes infor-
màtics (risc operatiu tecnològic) i el risc d’errades humanes «a propòsit» o 
risc ètic (fraus, actuacions irregulars, etc.). Exemples de factors específics 
que afecten un títol en concret són la cúpula directiva i modificacions que 
se’n facin, errades en els processos productius, canvis en l’entorn microeco-
nòmic, modificacions de l'accionariat, notícies referents a judicis, multes o 
penalitzacions a l'empresa.

2. Risc de tipus d’interès: risc derivat de les fluctuacions en el valor de mercat d’una 
posició de renda fixa, fluctuacions que han de ser causades per canvis en els 
tipus d’interès. Hem de recordar que una modificació de tipus d’interès afecta 
el preu d’un actiu de renda fixa i, per tant, la rendibilitat que s’obté en cas de 
venda.25 Un exemple és la caiguda del preu dels bons del tresor d’un país quan 
les seves autoritats monetàries anuncien i apliquen una pujada del tipus d’in-
terès oficial.

3. Risc creditici: risc derivat de l’incompliment de l’obligació de pagament per part 
de la contrapartida en actius de renda fixa, és a dir, per part de qui ha rebut 
els diners de l'inversor. Aquest tipus de risc és analitzat per les empreses de 
qualificació creditícia o de ràting, que estableixen una «nota» en funció de la 
bondat de l’emissor o, el que és el mateix, la major o menor probabilitat que 
l’emissor sigui incapaç de complir els pagaments pactats per la cessió del capi-
tal. Un exemple d’aquest risc seria el cas que l’empresa Hipofonixa, SA, que ha 
emès obligacions a 10 anys de nominal 10.000 euros, no torni aquests diners 
als inversors que hi han dipositat la confiança i els estalvis passats els 10 anys 
d’inversió pactats. Aquest risc es pot dividir en dos grans conceptes:

24 Compte de no confondre’l amb el risc operatiu comentat anteriorment, ja que presenten el mateix nom però fan refe-
rència a conceptes diferents.

25 Vegeu l’apartat dedicat a la valoració de rendes financeres dins el punt 7 de l'Annex.
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a) Risc d’impagament o default: risc derivat de l’incompliment de pagament per 
part de la contrapart, tant si és en el temps com en la forma o en la quantitat.

b) Risc de disminució de la qualitat creditícia o downgrading: risc produït per una 
caiguda en el preu de l’actiu a causa d’un empitjorament de la qualitat credi-
tícia de l’emissor de l’actiu. El mercat, davant l’increment del risc percebut, 
exigeix una taxa de descompte més alta, és a dir, un rendiment superior a 
l’actiu, fet que s’aconsegueix amb la consegüent caiguda del preu.

4. Risc país: risc derivat de l’incompliment de l’obligació de pagament per part 
de la contrapartida (risc de crèdit) quan aquesta contrapartida és el govern 
d’un estat. Aquest risc va agafar més importància en els casos d’impagament 
del deute argentí (2001) i la possibilitat d’impagament del deute grec i altres 
països de l’Eurozona (2010-2011).

5. Risc de canvi (o risc divisa): risc derivat de les fluctuacions en els preus de les 
divises d’actius (emesos en divisa) que formen part de la nostra cartera. Un 
exemple seria el fet que la baixada del dòlar penalitza la valoració d’unes acci-
ons d’Apple (en dòlars) que vam comprar al mercat americà, independentment 
del que hagi fet l’empresa en aquest mercat.

6. Risc polític: fa referència al fet que un país, govern o regió determinada canviï 
les seves polítiques, amb el perjudici econòmic que això pot produir en les 
empreses que hi inverteixen i en els inversors que posseeixen interessos al país. 
Aquest risc es pot traslladar ràpidament a fluctuacions del tipus de canvi, de 
manera que es podria entendre també com una font de risc de canvi. Un exem-
ple de risc polític podrien ser les inestabilitats de govern, de legislació, cops 
d’estat, guerres, etc.

7. Risc de liquiditat: risc derivat del cost de tancar una posició en períodes curts 
de temps.

8. Risc operatiu (en una cartera): risc derivat d’errors en els sistemes informàtics (a 
vegades es parla de risc operatiu tecnològic), en els sistemes de control de risc 
o errors humans en l'execució de les transaccions o en el control de la cartera. 
Posem un exemple: al juliol del 2010 un operador borratxo, Steven Perkings, 
operador a la societat PVM Oil Futures, va decidir comprar en dues hores 
7.125.000 barrils de petroli, una quantitat equivalent a un terç de la producció 
de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP). Va ser durant la 
nit del 29 al 30 de juny, fet que va provocar una pujada del barril dels 71 dòlars 
als 73,5 $. En desfer la posició, el preu va caure a 69 dòlars i l’operador va ser 
acomiadat.



42

Jordi Andreu Corbatón

9. Risc legal: risc derivat de l’incompliment dels termes del contracte per part de la 
contrapartida. Imaginem que contractem amb un altre operador una operació a 
futur (actiu derivat) sobre 100 barrils Brent de petroli. En aquest cas, nosaltres 
ens comprometem a vendre 100 barrils a un preu determinat d’aquí a 3 mesos, i 
l’altre agent a comprar aquests actius al preu pactat. Passats els 3 mesos, l’opera-
dor amb el qual tenim signat el contracte a futur diu que és incapaç de fer front 
a l’obligació pactada, ja que s’ha arruïnat. Es tractaria, doncs, d’un incompli-
ment dels termes del contracte, i el risc legal s’hauria materialitzat.

10. Risc d’imatge: risc derivat d’una disminució de la reputació de certa entitat. La 
pèrdua de credibilitat o d’imatge és molt important en qualsevol empresa, fet 
que es pot traduir en pèrdues de valor en els mercats, o fins i tot en crisis de 
confiança que poden portar a la ruïna certes empreses. Així, per exemple, les 
entitats financeres i bancàries han de tenir molt en compte aquest risc, ja que 
una pèrdua d’imatge important pot portar els seus clients a retirar en massa 
diners de l’entitat, la qual cosa en provocaria la caiguda i fallida.

11. Risc d’inflació: relacionat amb l’impacte negatiu que té la inflació sobre la nos-
tra cartera. Com ja s’ha indicat anteriorment en aquest mateix material, la in-
flació provoca una pèrdua de poder adquisitiu que un inversor ha de tenir en 
compte com a risc.

1.3.4 Mesures de risc

Un cop entesos els diferents tipus de risc, no és difícil intuir que hi ha diversos instru-
ments de mesura depenent del risc que vulguem analitzar. Així, les eines per gestionar 
el risc de crèdit o de tipus d’interès en actius de renda fixa són molt diferents de les 
utilitzades per mesurar el risc de mercat en actius de renda variable, o per delimitar el 
risc legal o operacional. En aquest punt, farem una breu introducció a algunes de les 
mesures de risc de mercat més habituals i més utilitzades en la literatura i en la pràctica 
financera:

1. La variància (desviació estàndard): és la mesura de risc clàssica i més utilitzada, 
i s’aplica principalment amb l’objectiu de mesurar riscos de mercat (en sentit ampli). El 
seu ús s’ha generalitzat per la suposició ( ja presentada amb anterioritat) que els rendi-
ments dels actius financers de renda variable segueixen una variable aleatòria normal i, 
per tant, són analitzables a través de dues mesures bàsiques (esperança i variància). La 
variància mesura la dispersió dels valors d’una variable respecte a la seva mitjana. En el 
nostre cas, s’utilitzarà per mesurar la dispersió de les rendibilitats respecte a la rendibi-
litat mitjana. D’aquesta manera, s’entén que aquell actiu que presenta més variabilitat 
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en els seus rendiments és més arriscat, ja que genera més incertesa sobre quin serà el seu 
rendiment final. La relativa senzillesa de càlcul i la seva interpretació intuïtiva han fet de 
la variància la mesura més utilitzada en l'àmbit teòric i empíric, i una peça essencial en 
qualsevol model econòmic. Com tota eina, presenta limitacions o inconvenients. Així, 
la variància perd potència en si mateixa si ens allunyem de les distribucions normals, 
i conceptualment tracta de manera idèntica les «dispersions positives» (que generen 
beneficis) i les «dispersions negatives» (que generen pèrdues).

En l'àmbit d’estadística descriptiva (aproximació mostral, útil en estudis expost), 
la variància mostral26 )( 2S  de la rendibilitat aritmètica (Rt, (m)) d’un actiu o cartera es 
defineix com:

generen beneficis) i les “dispersions negatives” (que generen 
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En l’àmbit d’estadística descriptiva (aproximació mostral, útil 
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En l’àmbit d’inferència estadística (aproximació poblacional, útil 
per a estudis exante), la variància que s’utilitza és la variància 
poblacional  i la seva desviació estàndard associada 

. Aquests paràmetres han de ser estimats a través de les 
dades mostrals, i per això el millor estimador és la quasivariància. 
Recordem que se suposa que existeix, a escala poblacional, una 
variable aleatòria que regeix els rendiments, i que els rendiments 
concrets de la mostra no són més que realitzacions concretes 
d’aquesta variable. A escala matemàtica, estimarem la variància 
poblacional a través de la quasivariància així: 
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i.2. El VaR (value at risk): es tracta d’una mesura de risc 
desenvolupada en els darrers anys a partir del RiskMetrics de 
JP Morgan [Riskmetrics (1996)]. A causa de la gran acceptació 
d’aquesta mesura per la comunitat financera i els acords de 
Basilea, s’ha convertit en habitual i molt coneguda tant en 
l’àmbit acadèmic com professional. Tot i així, en els darrers 
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subprime, el seu ús i fama han disminuït de manera important, 
ja que les regulacions bancàries derivades d’aquesta mesura no 
van ser capaces d’evitar el col·lapse financer mundial. El value 
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per a estudis exante), la variància que s’utilitza és la variància 
poblacional  i la seva desviació estàndard associada 

. Aquests paràmetres han de ser estimats a través de les 
dades mostrals, i per això el millor estimador és la quasivariància. 
Recordem que se suposa que existeix, a escala poblacional, una 
variable aleatòria que regeix els rendiments, i que els rendiments 
concrets de la mostra no són més que realitzacions concretes 
d’aquesta variable. A escala matemàtica, estimarem la variància 
poblacional a través de la quasivariància així: 

 

 

i la desviació estàndard associada:  
 

i.2. El VaR (value at risk): es tracta d’una mesura de risc 
desenvolupada en els darrers anys a partir del RiskMetrics de 
JP Morgan [Riskmetrics (1996)]. A causa de la gran acceptació 
d’aquesta mesura per la comunitat financera i els acords de 
Basilea, s’ha convertit en habitual i molt coneguda tant en 
l’àmbit acadèmic com professional. Tot i així, en els darrers 
anys, i a causa de la crisi financera derivada de les hipoteques 
subprime, el seu ús i fama han disminuït de manera important, 
ja que les regulacions bancàries derivades d’aquesta mesura no 
van ser capaces d’evitar el col·lapse financer mundial. El value 

                                                
26 Per a més informació, vegeu l’anàlisi estadística amb una variable dins l’Annex. 
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26 Per a més informació, vegeu l’anàlisi estadística amb una variable dins l’Annex. 

2. El VaR (value at risk): es tracta d’una mesura de risc desenvolupada en els dar-
rers anys a partir del RiskMetrics de JP Morgan [Riskmetrics (1996)]. A causa de la 
gran acceptació d’aquesta mesura per la comunitat financera i els acords de Basilea, s’ha 
convertit en habitual i molt coneguda tant en l'àmbit acadèmic com professional. Tot i 

26 Per a més informació, vegeu l’anàlisi estadística amb una variable, punt 2 de l’Annex.
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així, en els darrers anys, i a causa de la crisi financera derivada de les hipoteques subpri-
me, el seu ús i fama han disminuït de manera important, ja que les regulacions bancàries 
derivades d’aquesta mesura no van ser capaces d’evitar el col·lapse financer mundial. 
El value at risk determina les pèrdues esperades màximes en un horitzó temporal en 
condicions normals de mercat amb un nivell de significació donat. D’aquesta manera, 
l’enfocament del VaR és conceptualment diferent del de la variància, ja que es fixa més 
en les pèrdues que en la dispersió. Posem un exemple: un VaR setmanal 

at risk determina les pèrdues esperades màximes en un horitzó 
temporal en condicions normals de mercat amb un nivell de 
significació donat. D’aquesta manera, l’enfocament del VaR és 
conceptualment diferent del de la variància, ja que es fixa més 
en les pèrdues que en la dispersió. Posem un exemple: un VaR 
setmanal  significa que, en l’horitzó temporal 
d’una setmana, i en condicions normals (és a dir, en un 95% 
dels casos), la pèrdua màxima que pot patir la cartera (o actiu) 
és del 6%. Imaginem que es disposa d’un actiu (o cartera) i 
s’estableix la distribució de les seves rendibilitats 
(logarítmiques o aritmètiques) en forma d’histograma, i 
s’utilitzen per a la construcció del gràfic dades reals. Si el 
nombre de rendibilitats de què disposem és prou ampli, 
l’histograma presentarà gairebé un relleu continu que 
representarà (estimarà) la funció de distribució de probabilitat 
que hi ha darrere els rendiments analitzats. Així, l’histograma 
es podria assemblar a la figura que presentem a continuació. El 
VaR (Value at Risk) és el valor que deixa a la seva esquerra un 

 determinat dels pitjors resultats (rendiments) i a la seva 
dreta la resta  dels millors rendiments que l’actiu ha 
obtingut en el període analitzat (o pot obtenir, si estimem els 
valors poblacionals a través de les dades mostrals). El VaR és, 
per tant, un quantil27 de la distribució (mostral o teòrica). En la 
majoria de manuals es presenta el VaR com un quantil de la 
funció de distribució de probabilitats; per tant, es defineix de 
manera teòrica en el camp de les variables aleatòries i de la 
inferència estadística. Suposant que els rendiments  són 
rendibilitats logarítmiques (també seria possible amb 
aritmètiques), que  és el nivell de significació, la 
funció de densitat de probabilitat de la rendibilitat logarítmica i 

la funció de distribució acumulativa, definim VaR 
formalment com: 

 
 

 

                                                
27 Vegeu l’apartat dedicat a l’anàlisi estadística amb una variable dins l’Annex. 
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Imaginem que es disposa d’un actiu (o cartera) i s’estableix la distribució de les seves 
rendibilitats (logarítmiques o aritmètiques) en forma d’histograma, i s’utilitzen per a la 
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d’una setmana, i en condicions normals (és a dir, en un 95% 
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(logarítmiques o aritmètiques) en forma d’histograma, i 
s’utilitzen per a la construcció del gràfic dades reals. Si el 
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que hi ha darrere els rendiments analitzats. Així, l’histograma 
es podria assemblar a la figura que presentem a continuació. El 
VaR (Value at Risk) és el valor que deixa a la seva esquerra un 

 determinat dels pitjors resultats (rendiments) i a la seva 
dreta la resta  dels millors rendiments que l’actiu ha 
obtingut en el període analitzat (o pot obtenir, si estimem els 
valors poblacionals a través de les dades mostrals). El VaR és, 
per tant, un quantil27 de la distribució (mostral o teòrica). En la 
majoria de manuals es presenta el VaR com un quantil de la 
funció de distribució de probabilitats; per tant, es defineix de 
manera teòrica en el camp de les variables aleatòries i de la 
inferència estadística. Suposant que els rendiments  són 
rendibilitats logarítmiques (també seria possible amb 
aritmètiques), que  és el nivell de significació, la 
funció de densitat de probabilitat de la rendibilitat logarítmica i 

la funció de distribució acumulativa, definim VaR 
formalment com: 

 
 

 

                                                
27 Vegeu l’apartat dedicat a l’anàlisi estadística amb una variable dins l’Annex. 

 dels millors rendiments que 
l’actiu ha obtingut en el període analitzat (o pot obtenir, si estimem els valors poblaci-
onals a través de les dades mostrals). El VaR és, per tant, un quantil27 de la distribució 
(mostral o teòrica). En la majoria de manuals es presenta el VaR com un quantil de la 
funció de distribució de probabilitats; per tant, es defineix de manera teòrica en el camp 
de les variables aleatòries i de la inferència estadística. Suposant que els rendiments  
(rt,(m)) són rendibilitats logarítmiques (també seria possible amb aritmètiques), que (α) 
és el nivell de significació, )(xf la funció de densitat de probabilitat de la rendibilitat 
logarítmica i F la funció de distribució acumulativa, definim VaR formalment com:

 
 

 

 
Per entendre una mica millor l’aproximació al risc que ens 
permet el VaR, posem de nou un altre exemple. Un banc 
d’inversió té una cartera amb un VaR diari del 10% a un nivell 
de significació de l’1%, és a dir, . Què indica 
aquesta informació? Com s’ha vist anteriorment, el VaR és 
aquell valor (quantil) que deixa a la seva esquerra l’1% dels 
pitjors resultats que la cartera pot obtenir en un dia (període 
temporal de referència). Aquesta mesura de risc ens indica, per 
tant, que la pèrdua màxima diària que pot patir la cartera en 
“condicions normals” és del 10%. Però compte, ja que aquesta 
pèrdua màxima únicament és vàlida per al 99% dels casos, és a 
dir, per a l’interval de confiança que ens representa en aquest 
cas les “condicions normals”. Hi ha d’haver llavors dies 
(únicament l’1% si el VaR està ben calculat i aplicat) en què la 
pèrdua de la cartera serà superior a aquest 10%. 
 
Els avantatges que suposa el VaR i que l’han convertit en una 
eina molt utilitzada són els següents: 
 

i. És una mesura que se centra en les pèrdues; per tant, 
complementària a la variància. 

ii. Permet calcular el risc global d’una cartera, per molt complexa 
que sigui, i és una mesura englobadora de les diferents fonts de 
risc que la cartera pot contenir (mercat, tipus d’interès, divisa, 
etc.). 

iii. Permet el seguiment i la comparació del risc a través del temps. 
iv. Introdueix la noció de probabilitat i horitzó temporal en la 

definició de risc. 

27 Vegeu l’apartat 2 de l’Annex.
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Per entendre una mica millor l’aproximació al risc que ens permet el VaR, posem 
de nou un altre exemple. Un banc d’inversió té una cartera amb un VaR diari del 10% a 
un nivell de significació de l’1%, és a dir, 

 
 

 

 
Per entendre una mica millor l’aproximació al risc que ens 
permet el VaR, posem de nou un altre exemple. Un banc 
d’inversió té una cartera amb un VaR diari del 10% a un nivell 
de significació de l’1%, és a dir, . Què indica 
aquesta informació? Com s’ha vist anteriorment, el VaR és 
aquell valor (quantil) que deixa a la seva esquerra l’1% dels 
pitjors resultats que la cartera pot obtenir en un dia (període 
temporal de referència). Aquesta mesura de risc ens indica, per 
tant, que la pèrdua màxima diària que pot patir la cartera en 
“condicions normals” és del 10%. Però compte, ja que aquesta 
pèrdua màxima únicament és vàlida per al 99% dels casos, és a 
dir, per a l’interval de confiança que ens representa en aquest 
cas les “condicions normals”. Hi ha d’haver llavors dies 
(únicament l’1% si el VaR està ben calculat i aplicat) en què la 
pèrdua de la cartera serà superior a aquest 10%. 
 
Els avantatges que suposa el VaR i que l’han convertit en una 
eina molt utilitzada són els següents: 
 

i. És una mesura que se centra en les pèrdues; per tant, 
complementària a la variància. 

ii. Permet calcular el risc global d’una cartera, per molt complexa 
que sigui, i és una mesura englobadora de les diferents fonts de 
risc que la cartera pot contenir (mercat, tipus d’interès, divisa, 
etc.). 

iii. Permet el seguiment i la comparació del risc a través del temps. 
iv. Introdueix la noció de probabilitat i horitzó temporal en la 

definició de risc. 

. Què indica aquesta informa-
ció? Com s’ha vist anteriorment, el VaR és aquell valor (quantil) que deixa a la seva es-
querra l’1% dels pitjors resultats que la cartera pot obtenir en un dia (període temporal 
de referència). Aquesta mesura de risc ens indica, per tant, que la pèrdua màxima diària 
que pot patir la cartera en «condicions normals» és del 10%. Però compte, ja que aques-
ta pèrdua màxima únicament és vàlida per al 99% dels casos, és a dir, per a l’interval 
de confiança que ens representa en aquest cas les «condicions normals». Hi ha d’haver 
llavors dies (únicament l’1% si el VaR està ben calculat i aplicat) en què la pèrdua de la 
cartera serà superior a aquest 10%.

Els avantatges que suposa el VaR i que l’han convertit en una eina molt utilitzada 
són els següents:

i. És una mesura que se centra en les pèrdues; per tant, complementària a la 
variància.

ii. Permet calcular el risc global d’una cartera, per molt complexa que sigui, i és 
una mesura englobadora de les diferents fonts de risc que la cartera pot conte-
nir (mercat, tipus d’interès, divisa, etc.).

iii. Permet el seguiment i la comparació del risc a través del temps.

iv. Introdueix la noció de probabilitat i horitzó temporal en la definició de risc.

És fàcilment comunicable i interpretable.
Com qualsevol mesura, té inconvenients o punts foscos:
i. El VaR, en la majoria dels casos, no és una mesura coherent. Que no sigui co-

herent vol dir que, si no hi ha normalitat, el VaR no recull bé la diversificació. 
Així, podria ser que, en incrementar actius en una cartera intentant obtenir els 
avantatges de la diversificació, el VaR creixés en lloc de decréixer.

ii. El VaR és una mesura massa aglutinadora i, per tant, simplificadora.

iii. No presenta el pitjor escenari possible, de manera que no és una mesura fiable 
en condicions extremes de mercat.

Un cop s’ha comentat la definició de VaR, els avantatges i inconvenients, és mo-
ment de preocupar-nos de com hem de calcular aquesta mesura en l’àmbit financer. En-
cara que no és l’objectiu d’aquest material aprofundir en aquest aspecte,28 assenyalarem 
que existeixen quatre mètodes bàsics:

a) Mètode paramètric o analític (VaR normal): basat en la hipòtesi bàsica de nor-
malitat dels rendiments dels actius. Encara que aquesta aproximació és relati-

28 Vegeu Peña (2002) o Jorion (2001) per a una anàlisi completa del Value at Risk.
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vament senzilla, presenta bons resultats en carteres simples que no contenen 
actius derivats ni posicions palanquejades. És una de les aproximacions més 
generals i utilitzades, encara que presenta alguns problemes derivats de la hipò-
tesi de partida. Com a avantatges podem destacar la simplicitat de càlcul; com a 
inconvenients, que no és una mesura fiable en contextos de no-normalitat.

b) Mètode de la simulació històrica: Aquest mètode estudia les pèrdues i guanys 
que hauria experimentat un actiu o cartera si l’haguéssim posseït en el passat 
utilitzant dades històriques. Si, per exemple, es vol determinar el VaR diari 
d’una cartera d’accions americanes amb un nivell de significació del 5%, es pro-
cediria de la manera següent. En primer lloc, es calcularia la rendibilitat que 
hauria tingut la cartera en el passat, prenent, per exemple, les dades diàries 
dels anys 2000-2005. En segon lloc, es representarien gràficament els rendi-
ments a través d’un histograma. Finalment, es buscaria el valor que acumulés 
a l’esquerra el 5% dels valors (nivell de significació). Aquest valor seria el VaR. 
Com a avantatges podem destacar que no s’han de fer supòsits ni hipòtesis 
de partida; com a inconvenient principal, que el mètode suposa probabilitat 
d’ocurrència zero per a les pèrdues superiors a la pèrdua màxima històrica, i 
subestima, per tant, el risc real.

c) Simulació estocàstica o de Montecarlo: podem interpretar aquest mètode com a 
combinació dels mètodes anteriors. Així, partint d’uns supòsits sobre la distri-
bució dels rendiments, es generen milers d’escenaris hipotètics i es calculen els 
rendiments de la cartera en aquests escenaris. El segon pas consisteix a generar 
l’histograma i determinar-hi el VaR. Com a avantatges del mètode, podem 
destacar la potència de simulació d’escenaris; com a inconvenients, el «risc de 
model», en suposar un comportament per als paràmetres que pot ser fals.

d) Mètodes híbrids: aquest tipus de mètodes combinen els tres anteriors, inten-
tant utilitzar els avantatges de cada un i limitar-ne els inconvenients. Podem 
destacar la simulació per Montecarlo i històrica conjuntament o la simulació 
històrica ponderada.

3. Altres mesures de risc: en els punts anteriors hem fet referència a dues mesures 
de risc de mercat (variància, i VaR) i a una mesura que pot servir per mesurar el risc 
global d'una cartera (VaR). Aquestes mesures són aplicables també a la mesura d'altres 
riscs, però la quantitat de mesures de risc existents i que no citem aquí és immensa. 
Així, hi ha eines i models específics per mesurar riscs operatius, de divisa o de crè-
dit, com es veurà més endavant en aquest material, eines que van molt més enllà dels 
objectius d'aquest material. En els últims anys s’han desenvolupat simultàniament al 
VaR altres mesures com la teoria del valor extrem, el conditional value at risk (CVaR) 
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o l’expected shortfall, que val la pena citar aquí. En general, podem dir que qualsevol 
mesura de dispersió29 d’una variable és susceptible de ser considerada com una mesura 
de risc, encara que algunes mesures de dispersió puguin no ser del tot adequades per 
mesurar riscs d’actius financers. Per a una anàlisi exhaustiva de les diferents mesures de 
risc existents, pensem que és interessant consultar Pedersen i Satchell (1998), així com 
qualsevol manual de gestió de riscos.

1.3.5 Diversificació: repercussions sobre una cartera d'inversió financera
En punts anteriors es va comentar que una de les característiques essencials de tota 
inversió financera era les possibilitats de diversificació que permetia. Diversificar, si fem 
cas del diccionari, significa «fer diversa una cosa». D’aquesta manera, aplicant el con-
cepte als nostres propòsits, diversificar una cartera de valors consistirà a fer-la diversa, 
heterogènia, variada. El procés de diversificació genera avantatges importants que ens 
remeten de nou al binomi rendibilitat-risc que ja ha estat analitzat. Diversificar té un 
impacte essencial en aquest binomi, com veurem a continuació.

Comencem per un exemple. Imaginem un castell assetjat per tropes enemigues. 
Aquest castell, per mantenir adequadament els soldats que hi combaten i el defensen 
amb dents i ungles, ha de rebre aliments. Però els combats fan difícil l’abastament de la 
fortificació, que resisteix a la part alta d’un turó. Arribat el moment, es plantegen dues 
estratègies per fer enviar les provisions necessàries al castell.

La primera opció consisteix a preparar un únic comboi amb tots els queviures de 
què disposem i fer-lo passar per una ruta lateral, que, encara que sigui perillosa, sembla 
que podria servir per arribar al castell. El comboi sortirà a les 3 de la matinada perquè 
s’estima que la probabilitat de ser interceptat baixa fins al 40%. D’aquesta manera ju-
guem totes les nostres opcions a una carta: o tot, o res. La segona opció consisteix a 
dividir el comboi en cinc o sis combois diferents, que sortirien a diferents hores i que 
intentarien arribar al castell per rutes totalment oposades. Un dels camins proposats 
arriba al castell pel nord, mentre que la segona ruta ho fa pel sud, la tercera és la lateral 
per on volíem enviar el comboi únic, etc. La probabilitat que un comboi sigui intercep-
tat en cadascuna de les rutes depenent de l’hora de sortida és diversa, del 10% al 50%. 
Quina és la solució òptima al problema si volem reduir al màxim el risc que l’enviament 
no arribi a bon port i assegurar-nos un determinat abastament?

Sembla que el més sensat seria dividir el comboi en diferents caravanes, de manera 
que, en cas que una fos assaltada o atacada, els enemics no capturarien tots els queviures 
de què es disposa. L’estratègia que es considera més adequada seria la de «no posar tots 
els ous al mateix cistell». Formalment, seria possible establir una combinació de combois 
que permetés reduir al màxim la probabilitat que el carregament fos interceptat mentre 

29 Vegeu les mesures de dispersió dins el punt 2 de l’Annex.
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es manté un proveïment correcte. Aquesta idea simple és, precisament, la que perse-
gueix i desenvolupa la diversificació d’una cartera de valors. L’únic que separa l’exemple 
de l’aplicació financera és una demostració matemàtica i unes quantes definicions.

Arribats a aquest punt, cal puntualitzar que una diversificació òptima no consistirà 
a crear una cartera variada a tort i a dret, sinó que una bona diversificació exigeix   cert co-
neixement matemàtic i estadístic. No es tracta únicament de comprar pantalons i samar-
retes de diferents colors, patrons i estils, sinó d’adquirir una varietat adequada que s’adapti 
a les nostres necessitats i que ens afavoreixi. Tot i això, també és cert que fins i tot una 
mala diversificació sempre és millor que una concentració excessiva en actius concrets.

Classes de diversificació

Hi ha diferents maneres de fer variada una cartera de valors. Podem optar per construir 
aquesta cartera combinant accions de diferents indústries, de diferents empreses o, fins 
i tot, incorporant altres actius com lletres o bons del tresor (en la fase del strategic asset 
allocation). Diversificant s’aconsegueix reduir la variabilitat dels resultats d’una inversió; 
per tant, el risc. Això es deu al fet que els preus dels actius individuals no es compor-
ten de manera idèntica, ja que en un moment concret un actiu pot pujar, mentre que 
un altre baixa. Aquesta relació entre preus se sol estudiar a través de dos paràmetres 
d'anàlisi bivariant molt coneguts: la covariància i el coeficient de correlació.30 Es poden 
classificar les estratègies de diversificació en dos grups clarament diferenciats:

1. Diversificació vertical: consisteix a fer variada una cartera utilitzant diferents 
tipus o classes d’actius (actius financers, immobles, commodities; centrant-nos 
en actius financers: actius de renda variable, fixa, derivats, etc.). És l’objectiu 
bàsic perseguit en la fase del strategic asset allocation. Així, una cartera de renda 
variable pot ser diversificada verticalment incorporant lletres del tresor, bons, 
futurs sobre l'or o el petroli, etc. Aquest tipus de diversificació permet reduir 
el risc específic de la cartera, i també modular l’impacte del risc sistemàtic d’un 
mercat (o classe d’actiu) determinat en variar les ponderacions dels compo-
nents de la cartera.

2. Diversificació horitzontal: consisteix a fer heterogènia una cartera utilitzant actius 
d’una classe similar. Així, per exemple, si es vol diversificar una cartera de renda 
variable es poden incorporar accions de diferents empreses, sectors o països. La 
difersificació horitzontal d’una cartera de renda fixa s’aconsegueix incorporant 
actius de diferents emissors, venciments, ràtings, etc. Aquest tipus de diversifi-
cació permet disminuir el risc específic, en substituir instruments financers con-
crets per altres de similars o equiparables en algunes característiques.

30 Vegeu l’apartat 3 d’anàlisi estadística amb dues variables dins l’Annex.
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1.3.6 Diversificació: desenvolupament estadístic

En aquest punt analitzem amb detall els avantatges de tot procés de diversificació, avan-
tatges que ja s'han començat a presentar en aquest material. Des d'un punt de vista 
estadístic, i a peu de fórmula, és fàcil entendre com la diversificació produeix reduccions 
de risc i permet un control adequat del rendiment obtingut per una cartera.

Com s’ha presentat amb anterioritat, una manera de mesurar el risc d’un actiu 
o cartera és a través de la variància (o la desviació estàndard). S’ha optat per utilit-
zar aquesta mesura a partir d’ara per realitzar el desenvolupament matemàtic d’aquest 
punt, ja que és l’aproximació clàssica, encara que es podrien utilitzar altres mesures 
de risc de manera similar. Les rendibilitats utilitzades en el desenvolupament són les 
aritmètiques, que també són les rendibilitats que s'han utilitzat habitualment en els 
desenvolupaments clàssics. El desenvolupament seria similar amb rendibilitats loga-
rítmiques sempre que tendissin a les aritmètiques. De vegades, a curt termini, aquesta 
convergència pot no produir-se, però a llarg termini sí que sol ser habitual.

En el desenvolupament que presentem a continuació, se suposa que la cartera 
està formada per n = N classes o tipus d’actius, encara que també presentarem el cas 
particular en què està formada per n = N = 2. En aquesta situació simplificadora, els 
actius seran els actius A i B, amb els rendiments aritmètics associats a cada actiu en el 
moment (t) representats per tAR ,  i tBR , . S’ha optat per no incloure la periodicitat ni la 
freqüència en les rendibilitats, en un intent de simplificar la nomenclatura, tot i que 
sabem que la nomenclatura completa hauria de ser )(,, mtAR , )(,, ntBR . Se suposa que es 
desconeixen els preus que han donat lloc a aquests rendiments (exante), de manera que 
es poden considerar les rendibilitats dels actius en general, i de A i B en particular, com 
a variables aleatòries.

Es defineix Wi,t com la quantitat invertida en l’actiu (i) en tant per unitat respecte 
al total de la cartera en el moment (t), WA,t és la quantitat invertida en l’actiu A (en tant 
per unitat) en el moment (t), i WB,t la quantitat invertida en l’actiu B en el moment (t). 

Així, podem suposar que en una cartera determinada tenim 1.000 accions de Te-
lefónica, SA i 10.000 accions del Banco Santander. Si, per exemple, el preu de les ac-
cions de Telefónica és de 18 euros i el preu de les accions del Banco Santander és de 
8 euros, podem dir que disposem de dues tipologies d’actius (Telefónica = actiu A; 
Banco Santander = actiu B), i de les ponderacions següents:

logarítmiques sempre que tendissin a les aritmètiques. De vegades, a curt termini, 

aquesta convergència pot no produir-se, però a llarg termini sí que sol ser habitual. 

 

En el desenvolupament que presentem a continuació, se suposa que la cartera està 

formada per n = N classes o tipus d’actius, encara que també presentarem el cas 

particular en què està format per n = N = 2. En aquesta situació simplificadora, els 

actius seran els actius A i B, amb els rendiments aritmètics associats a cada actiu en 

el moment (t) representats per  i . S’ha optat per no incloure la periodicitat 

ni la freqüència en les rendibilitats, en un intent de simplificar la nomenclatura, tot i 

que sabem que la nomenclatura completa hauria de ser , . Se suposa 

que es desconeixen els preus que han donat lloc a aquests rendiments (exante), de 

manera que es poden considerar les rendibilitats dels actius en general, i de A i B en 

particular, com a variables aleatòries. 

Es defineix  com la quantitat invertida en l’actiu (i) en tant per unitat respecte al 

total de la cartera en el moment (t),  és la quantitat invertida en l’actiu A (en tant 

per unitat) en el moment (t), i la quantitat invertida en l’actiu B en el moment 

(t).  

Així, podem suposar que en una cartera determinada tenim 1.000 accions de 

Telefónica, SA i 10.000 accions del Banco Santander. Si, per exemple, el preu de les 

accions de Telefónica és de 18 euros i el preu de les accions del Banco Santander és 

de 8 euros, podem dir que disposem de dues tipologies d’actius (Telefónica = actiu 

A; Banco Santander = actiu B), i de les ponderacions següents: 

 ;  

 

 

 

 

Respecte a una cartera, es pot concloure que el rendiment de la cartera tcR ,  forma-
da per diferents actius en les proporcions tiw ,  és la que es presenta a continuació.
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Respecte a una cartera, es pot concloure que el rendiment de la cartera  formada 

per diferents actius en les proporcions  és la que es presenta a continuació. 

 

amb  

 

Concretament, si suposem que solament tenim dos actius (A i B) amb les 

ponderacions  i : 

, 

s’interpreta la fórmula de la manera següent. El rendiment d’una cartera no és més que 

la suma de les rendibilitats de cada actiu ponderades pels diners invertits en cada actiu 

(en tant per unitat). En el cas particular que la cartera es compongui únicament dels 

actius A i B, serà la suma ponderada de la rendibilitat dels dos únics actius de què 

disposem. 

Cal recordar aquí que , és a dir, que la suma de les ponderacions dels diferents 

actius dins de la cartera ha de ser u. És a dir, que si disposem d’una cartera de 3 actius 

(A, B, C), si l’actiu A suposa un 0,25 (25%) de la cartera i l’actiu B un 0,5 (50%), 

l’actiu C ha de suposar necessàriament el 0,25 (25%) restant. 

Com que parlem de variables aleatòries,32 té tot el sentit parlar de la rendibilitat 

esperada, o esperança, és a dir: 

   
                                                
32 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. 
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Com que parlem de variables aleatòries,32 té tot el sentit parlar de la rendibilitat 
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32 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. 

Concretament, si suposem que solament tenim dos actius (A i B) amb les ponde-
racions tAw ,  i tBw , :

 

Respecte a una cartera, es pot concloure que el rendiment de la cartera  formada 

per diferents actius en les proporcions  és la que es presenta a continuació. 

 

amb  

 

Concretament, si suposem que solament tenim dos actius (A i B) amb les 

ponderacions  i : 

, 

s’interpreta la fórmula de la manera següent. El rendiment d’una cartera no és més que 

la suma de les rendibilitats de cada actiu ponderades pels diners invertits en cada actiu 

(en tant per unitat). En el cas particular que la cartera es compongui únicament dels 
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(A, B, C), si l’actiu A suposa un 0,25 (25%) de la cartera i l’actiu B un 0,5 (50%), 

l’actiu C ha de suposar necessàriament el 0,25 (25%) restant. 

Com que parlem de variables aleatòries,32 té tot el sentit parlar de la rendibilitat 

esperada, o esperança, és a dir: 

   
                                                
32 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. 
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32 Vegeu l’apartat dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex. Per la seva banda, el risc que tindria aquesta cartera mesurat per la variància seria:

 

Per la seva banda, el risc que tindria aquesta cartera mesurat per la variància 
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En el cas de posseir únicament dos actius (A i B): 

, 

on  és la covariància entre els rendiments dels diferents actius, i 

la covariància de l’actiu A i B en particular. 

 

Una formulació alternativa és en funció del coeficient de correlació lineal (ρ): 

 

Es pot observar en la formulació que el risc de la cartera no és únicament la suma dels 

riscos dels diferents actius, sinó que hi ha, a més, la influència d’un paràmetre que no 
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correlació lineal). Això té un efecte importantíssim en la diversificació. Quan parlem de 
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dir, com es comporten simultàniament els preus dels actius en qüestió. 

L’ideal, vist aquest resultat, seria combinar actius que presentessin una covariància 

negativa de manera que el risc global de la cartera disminuís en aparèixer aquest 

sumand amb signe negatiu. Encara que tot és possible, en la realitat no és gens fàcil 

trobar actius que estiguin negativament correlacionats. Llavors serà adequat combinar 

actius que mantinguin la menor covariància possible (si pot ser, zero o propera a zero). 
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31 Vegeu l’apartat 6 dedicat a les variables aleatòries dins l’Annex.
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Es pot observar en la formulació que el risc de la cartera no és únicament la suma 
dels riscos dels diferents actius, sinó que hi ha, a més, la influència d’un paràmetre que 
no havíem esmentat fins ara, la covariància (o, en la formulació alternativa, el coeficient 
de correlació lineal). Això té un efecte importantíssim en la diversificació. Quan parlem 
de diversificació correcta, fem referència a la necessitat de combinar els diferents tipus 
d’actius dins d’una cartera tenint en compte la covariància que mantenen entre si, és a 
dir, com es comporten simultàniament els preus dels actius en qüestió.

L’ideal, vist aquest resultat, seria combinar actius que presentessin una covariància 
negativa de manera que el risc global de la cartera disminuís en aparèixer aquest su-
mand amb signe negatiu. Encara que tot és possible, en la realitat no és gens fàcil trobar 
actius que estiguin negativament correlacionats. Llavors serà adequat combinar actius 
que mantinguin la menor covariància possible (si pot ser, zero o propera a zero).

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 
d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologi-
es existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 
poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. Ve-
gem-ho amb un exemple.

Exemple 2.
Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat 

esperada per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent: 

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 

d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologies 

existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 

poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. 

Vegem-ho amb un exemple. 

 

Exemple 2.-------------------------------------- 

Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat esperada 

per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent:  i 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 

de la cartera són  i . Respecte al risc, s’han estimat les 

variàncies i covariàncies següents: ,  i 

. En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera 

i la seva variància serà: 

 

 

 

Exemple 3.------------------------------------ 

S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de 

rendiment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A 

i B) i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i 

el risc d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 

2001. 

 

Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica 

 i 

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 

d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologies 

existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 

poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. 

Vegem-ho amb un exemple. 

 

Exemple 2.-------------------------------------- 

Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat esperada 

per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent:  i 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 

de la cartera són  i . Respecte al risc, s’han estimat les 

variàncies i covariàncies següents: ,  i 

. En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera 

i la seva variància serà: 

 

 

 

Exemple 3.------------------------------------ 

S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de 

rendiment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A 

i B) i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i 

el risc d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 

2001. 

 

Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 
de la cartera són 2,0200, =xAw  i 8,0200, =xBw . Respecte al risc, s’han estimat les variàncies i 
covariàncies següents: 

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 

d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologies 

existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 

poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. 

Vegem-ho amb un exemple. 

 

Exemple 2.-------------------------------------- 

Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat esperada 

per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent:  i 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 

de la cartera són  i . Respecte al risc, s’han estimat les 

variàncies i covariàncies següents: ,  i 

. En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera 

i la seva variància serà: 

 

 

 

Exemple 3.------------------------------------ 

S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de 

rendiment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A 

i B) i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i 

el risc d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 

2001. 

 

Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica 

,

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 

d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologies 

existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 

poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. 

Vegem-ho amb un exemple. 

 

Exemple 2.-------------------------------------- 

Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat esperada 

per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent:  i 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 

de la cartera són  i . Respecte al risc, s’han estimat les 

variàncies i covariàncies següents: ,  i 

. En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera 

i la seva variància serà: 

 

 

 

Exemple 3.------------------------------------ 

S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de 

rendiment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A 

i B) i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i 

el risc d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 

2001. 

 

Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica 

 i 

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 

d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologies 

existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 

poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. 

Vegem-ho amb un exemple. 

 

Exemple 2.-------------------------------------- 

Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat esperada 

per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent:  i 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 

de la cartera són  i . Respecte al risc, s’han estimat les 

variàncies i covariàncies següents: ,  i 

. En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera 

i la seva variància serà: 

 

 

 

Exemple 3.------------------------------------ 

S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de 

rendiment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A 

i B) i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i 

el risc d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 

2001. 

 

Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica 

. 
En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera i la seva variància serà:

Des d’un punt de vista operatiu, arribats a aquest punt, cal recordar que haurem 

d’estimar les variàncies i covariàncies dels actius a través de les diferents metodologies 

existents, per tal d’intentar determinar empíricament les variàncies i covariàncies 

poblacionals a partir d’una anàlisi descriptiva de les dades d’una mostra concreta. 

Vegem-ho amb un exemple. 

 

Exemple 2.-------------------------------------- 

Imaginem una cartera composta per dos tipus d’actius (A i B). La rendibilitat esperada 

per a l’any 200x per a cadascun dels actius és la següent:  i 

. En segon lloc, sabem que les ponderacions que suposa cada actiu dins 

de la cartera són  i . Respecte al risc, s’han estimat les 

variàncies i covariàncies següents: ,  i 

. En aquesta situació, l’esperança de rendiment de la cartera 

i la seva variància serà: 

 

 

 

Exemple 3.------------------------------------ 

S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de 

rendiment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A 

i B) i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i 

el risc d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 

2001. 

 

Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica 

Exemple 3.
S’analitza a continuació un exemple per entendre adequadament el concepte de ren-

diment i risc d’una cartera utilitzant algunes dades reals. Es disposa de dos actius (A i B) 
i dels seus preus mensuals durant l’any 2001. Es demana determinar el rendiment i el risc 
d’una cartera formada per un 30% de l’actiu A i un 70% de l’actiu B per a l’any 2001.
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Pas 1. Anàlisi de la informació bàsica
Sabem que la quantitat invertida en l’actiu A és tAw , =0,3 (30% del valor de la car-

tera), mentre que la invertida en l’actiu B és tBw , =0,7 (el 70% que queda).

Pas 2. Càlcul de la rendibilitat de la cartera
Per al càlcul de la rendibilitat de la cartera, cal determinar el rendiment de cada 

títol en el període analitzat. El fet que tinguem dades reals (expost) simplifica el càlcul, 
ja que podem tractar-les directament sense necessitat de recórrer a variables aleatòries. 
Les rendibilitats aritmètiques mensuals, així com la rendibilitat anual del títol, es cal-
culen com:

Sabem que la quantitat invertida en l’actiu A és =0,3 (30% del valor de la cartera), 

mentre que la invertida en l’actiu B és =0,7 (el 70% que queda). 

Pas 2. Càlcul de la rendibilitat de la cartera 

Per al càlcul de la rendibilitat de la cartera, cal determinar el rendiment de cada títol en 

el període analitzat. El fet que tinguem dades reals (expost) simplifica el càlcul, ja que 

podem tractar-les directament sense necessitat de recórrer a variables aleatòries. Les 

rendibilitats aritmètiques mensuals, així com la rendibilitat anual del títol, es calculen 

com: 

 (82,3%) 

ACTIU A    
    
Any Mes Preu Rendibilitat aritmètica (mensual) 
2001 Gener 11,30 €   
2001 Febrer 13,40 € 0,186 
2001 Març 14,50 € 0,082 
2001 Abril 15,50 € 0,069 
2001 Maig 16,30 € 0,052 
2001 Juny 18,50 € 0,135 
2001 Juliol 18,70 € 0,011 
2001 Agost 17,90 € −0,043 
2001 Setembre 22,30 € 0,246 
2001 Octubre 22,10 € −0,009 
2001 Novembre 19,30 € −0,127 
2001 Desembre 20,60 € 0,067 
   Rendibilitat anual 

   
0,823 
 

ACTIU B    
    
Any Mes Preu Rendibilitat aritmètica (mensual) 
2001 Gener 5,30 €   
2001 Febrer 5,90 € 0,113 
2001 Març 4,80 € −0,186 
2001 Abril 5,30 € 0,104 
2001 Maig 6,40 € 0,207 
2001 Juny 6,90 € 0,078 
2001 Juliol 6,20 € −0,101 
2001 Agost 7,20 € 0,161 
2001 Setembre 6,20 € −0,139 
2001 Octubre 5,90 € −0,048 
2001 Novembre 6,90 € 0,169 

ACTIU A

Any Mes Preu Rendibilitat 
aritmètica (mensual)

2001 Gener 11,30 €  
2001 Febrer 13,40 € 0,186
2001 Març 14,50 € 0,082
2001 Abril 15,50 € 0,069
2001 Maig 16,30 € 0,052
2001 Juny 18,50 € 0,135
2001 Juliol 18,70 € 0,011
2001 Agost 17,90 € −0,043
2001 Setembre 22,30 € 0,246
2001 Octubre 22,10 € −0,009
2001 Novembre 19,30 € −0,127
2001 Desembre 20,60 € 0,067

Rendibilitat anual
0,823

ACTIU B

Any Mes Preu Rendibilitat 
aritmètica (mensual)

2001 Gener 5,30 €  
2001 Febrer 5,90 € 0,113
2001 Març 4,80 € −0,186
2001 Abril 5,30 € 0,104
2001 Maig 6,40 € 0,207
2001 Juny 6,90 € 0,078
2001 Juliol 6,20 € −0,101
2001 Agost 7,20 € 0,161
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2001 Setembre 6,20 € −0,139
2001 Octubre 5,90 € −0,048
2001 Novembre 6,90 € 0,169
2001 Desembre 5,60 € −0,188

Rendibilitat anual
0,057

2001 Desembre 5,60 € −0,188 
   Rendibilitat anual 
   0,057 

 (5,7%) 

En rendiment de la cartera serà llavors: 

=28,7% 

Pas 3. Càlcul de variàncies i covariàncies 

Un cop determinada la rendibilitat de la cartera, podem realitzar el càlcul de les 

variàncies (i desviacions estàndard) dels diferents actius tal com és habitual. 

 

ACTIU A  
Rendibilitat mitjana 0,06 
Variància 0,0099 
Quasivariància 0,0109 
Desv. estàndard 0,0997 

 

ACTIU B  
Rendibilitat mitjana 0,02 
Variància 0,0206 
Quasivariància 0,0227 
Desv. estàndard 0,1437 

 

Si calculem la covariància entre les rendibilitats dels actius A i B utilitzant la fórmula 

habitual, hem de fer: 

 

Pas 4. Càlcul de la variància de la cartera 

En rendiment de la cartera serà llavors:

2001 Desembre 5,60 € −0,188 
   Rendibilitat anual 
   0,057 

 (5,7%) 

En rendiment de la cartera serà llavors: 

=28,7% 

Pas 3. Càlcul de variàncies i covariàncies 

Un cop determinada la rendibilitat de la cartera, podem realitzar el càlcul de les 

variàncies (i desviacions estàndard) dels diferents actius tal com és habitual. 

 

ACTIU A  
Rendibilitat mitjana 0,06 
Variància 0,0099 
Quasivariància 0,0109 
Desv. estàndard 0,0997 

 

ACTIU B  
Rendibilitat mitjana 0,02 
Variància 0,0206 
Quasivariància 0,0227 
Desv. estàndard 0,1437 

 

Si calculem la covariància entre les rendibilitats dels actius A i B utilitzant la fórmula 

habitual, hem de fer: 

 

Pas 4. Càlcul de la variància de la cartera 

Pas 3. Càlcul de variàncies i covariàncies
Un cop determinada la rendibilitat de la cartera, podem realitzar el càlcul de les 

variàncies (i desviacions estàndard) dels diferents actius tal com és habitual.

ACTIU A
Rendibilitat mitjana 0,06
Variància 0,0099
Quasivariància 0,0109
Desv. estàndard 0,0997

2001 Desembre 5,60 € −0,188 
   Rendibilitat anual 
   0,057 

 (5,7%) 

En rendiment de la cartera serà llavors: 

=28,7% 

Pas 3. Càlcul de variàncies i covariàncies 

Un cop determinada la rendibilitat de la cartera, podem realitzar el càlcul de les 

variàncies (i desviacions estàndard) dels diferents actius tal com és habitual. 

 

ACTIU A  
Rendibilitat mitjana 0,06 
Variància 0,0099 
Quasivariància 0,0109 
Desv. estàndard 0,0997 

 

ACTIU B  
Rendibilitat mitjana 0,02 
Variància 0,0206 
Quasivariància 0,0227 
Desv. estàndard 0,1437 

 

Si calculem la covariància entre les rendibilitats dels actius A i B utilitzant la fórmula 

habitual, hem de fer: 

 

Pas 4. Càlcul de la variància de la cartera 

ACTIU B
Rendibilitat 
mitjana

0,02

Variància 0,0206
Quasivariància 0,0227
Desv. estàndard 0,1437

2001 Desembre 5,60 € −0,188 
   Rendibilitat anual 
   0,057 

 (5,7%) 

En rendiment de la cartera serà llavors: 

=28,7% 

Pas 3. Càlcul de variàncies i covariàncies 

Un cop determinada la rendibilitat de la cartera, podem realitzar el càlcul de les 

variàncies (i desviacions estàndard) dels diferents actius tal com és habitual. 

 

ACTIU A  
Rendibilitat mitjana 0,06 
Variància 0,0099 
Quasivariància 0,0109 
Desv. estàndard 0,0997 

 

ACTIU B  
Rendibilitat mitjana 0,02 
Variància 0,0206 
Quasivariància 0,0227 
Desv. estàndard 0,1437 

 

Si calculem la covariància entre les rendibilitats dels actius A i B utilitzant la fórmula 

habitual, hem de fer: 

 

Pas 4. Càlcul de la variància de la cartera 

Si calculem la covariància entre les rendibilitats dels actius A i B utilitzant la fór-
mula habitual, hem de fer:

2001 Desembre 5,60 € −0,188 
   Rendibilitat anual 
   0,057 

 (5,7%) 

En rendiment de la cartera serà llavors: 

=28,7% 

Pas 3. Càlcul de variàncies i covariàncies 

Un cop determinada la rendibilitat de la cartera, podem realitzar el càlcul de les 

variàncies (i desviacions estàndard) dels diferents actius tal com és habitual. 

 

ACTIU A  
Rendibilitat mitjana 0,06 
Variància 0,0099 
Quasivariància 0,0109 
Desv. estàndard 0,0997 

 

ACTIU B  
Rendibilitat mitjana 0,02 
Variància 0,0206 
Quasivariància 0,0227 
Desv. estàndard 0,1437 

 

Si calculem la covariància entre les rendibilitats dels actius A i B utilitzant la fórmula 

habitual, hem de fer: 

 

Pas 4. Càlcul de la variància de la cartera 
Pas 4. Càlcul de la variància de la cartera
Tal com s’ha vist anteriorment, és el resultat d’aplicar la fórmula següent:
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. 

.  

Es pot observar com la desviació de la cartera és d’un 9,49%, cartera obtinguda 

combinant un actiu (A) amb una desviació del 9,97% amb un actiu (B) amb una 

desviació del 14,37%. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Un cop s’ha entès com es combinen els riscos dels diferents actius per formar el risc 

d'una cartera, cal fer un pas més en l’anàlisi de la diversificació i l’anàlisi del risc. Per a 

això farem alguns comentaris: 

1. Una de les raons per les quals se sol utilitzar la variància per mesurar el risc d’una 

cartera és perquè la variància d’una cartera d’actius que no estan correlacionats 

(covariància = zero) és simplement la suma de variàncies dels diferents actius de la 

cartera. 

 

2. Si la covariància entre els actius d’una cartera és zero, els actius tenen la mateixa 

variància ( ), les mateixes correlacions ( ) i estan presents en igual proporció 

(1/N), es pot demostrar que la variància d’una cartera és: 

 

En aquest cas, si , és a dir, incrementem nombre de tipus de títols que formen la 

nostra cartera, es demostra que: 

 

Es pot observar com la desviació de la cartera és d’un 9,49%, cartera obtinguda 
combinant un actiu (A) amb una desviació del 9,97% amb un actiu (B) amb una des-
viació del 14,37%.

Un cop s’ha entès com es combinen els riscos dels diferents actius per formar el 
risc d’una cartera, cal fer un pas més en l’anàlisi de la diversificació i l’anàlisi del risc. Per 
a això farem alguns comentaris:

1. Una de les raons per les quals se sol utilitzar la variància per mesurar el risc 
d’una cartera és perquè la variància d’una cartera d’actius que no estan correlacionats 
(covariància = zero) és simplement la suma de variàncies dels diferents actius de la 
cartera.

Tal com s’ha vist anteriorment, és el resultat d’aplicar la fórmula següent: 

 

. 

.  

Es pot observar com la desviació de la cartera és d’un 9,49%, cartera obtinguda 

combinant un actiu (A) amb una desviació del 9,97% amb un actiu (B) amb una 

desviació del 14,37%. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Un cop s’ha entès com es combinen els riscos dels diferents actius per formar el risc 

d'una cartera, cal fer un pas més en l’anàlisi de la diversificació i l’anàlisi del risc. Per a 

això farem alguns comentaris: 

1. Una de les raons per les quals se sol utilitzar la variància per mesurar el risc d’una 

cartera és perquè la variància d’una cartera d’actius que no estan correlacionats 

(covariància = zero) és simplement la suma de variàncies dels diferents actius de la 

cartera. 

 

2. Si la covariància entre els actius d’una cartera és zero, els actius tenen la mateixa 

variància ( ), les mateixes correlacions ( ) i estan presents en igual proporció 

(1/N), es pot demostrar que la variància d’una cartera és: 

 

En aquest cas, si , és a dir, incrementem nombre de tipus de títols que formen la 

nostra cartera, es demostra que: 

 

2. Si la covariància entre els actius d’una cartera és zero, els actius tenen la mateixa 
variància (σ2), les mateixes correlacions (ρ) i estan presents en igual proporció (1/N), es 
pot demostrar que la variància d’una cartera és:

Tal com s’ha vist anteriorment, és el resultat d’aplicar la fórmula següent: 

 

. 

.  

Es pot observar com la desviació de la cartera és d’un 9,49%, cartera obtinguda 

combinant un actiu (A) amb una desviació del 9,97% amb un actiu (B) amb una 

desviació del 14,37%. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Un cop s’ha entès com es combinen els riscos dels diferents actius per formar el risc 

d'una cartera, cal fer un pas més en l’anàlisi de la diversificació i l’anàlisi del risc. Per a 

això farem alguns comentaris: 

1. Una de les raons per les quals se sol utilitzar la variància per mesurar el risc d’una 

cartera és perquè la variància d’una cartera d’actius que no estan correlacionats 

(covariància = zero) és simplement la suma de variàncies dels diferents actius de la 

cartera. 

 

2. Si la covariància entre els actius d’una cartera és zero, els actius tenen la mateixa 

variància ( ), les mateixes correlacions ( ) i estan presents en igual proporció 

(1/N), es pot demostrar que la variància d’una cartera és: 

 

En aquest cas, si , és a dir, incrementem nombre de tipus de títols que formen la 

nostra cartera, es demostra que: 

 

En aquest cas, si N→∞, és a dir, incrementem nombre de tipus de títols que for-
men la nostra cartera, es demostra que:

 

  

Si analitzem detalladament el resultat, es veu que augmentant el nombre de tipus de 

títols ( ) es redueix el risc de la cartera fins a . Gràficament, el poder de 

la diversificació s’observa en el gràfic següent: 

Si analitzem detalladament el resultat, es veu que augmentant el nombre de tipus 
de títols (N→∞) es redueix el risc de la cartera fins a 

 

  

Si analitzem detalladament el resultat, es veu que augmentant el nombre de tipus de 

títols ( ) es redueix el risc de la cartera fins a . Gràficament, el poder de 

la diversificació s’observa en el gràfic següent: 

. Gràficament, el poder de la 
diversificació s’observa en el gràfic següent:
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Variància Cartera. Variància
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2. Eficiència i gestió de carteres

La teoria financera, les finances i, per descomptat, les finances de mercat, tant en l’àm-
bit teòric com empíric, han crescut a l’ombra de 4 idees fonamentals. Aquestes idees, 
que determinen i estableixen les bases teòriques sobre les quals s’han desenvolupat les 
finances que coneixem avui en dia, són la idea de mercat, joc de suma zero, el concepte 
d’eficiència, i la gestió passiva [Andreu (2010)].

En aquest punt, realitzarem una breu presentació i anàlisi d’aquests conceptes, ja 
que l’estudi detallat d’aquestes 4 idees permet entendre la necessitat de gestió de carte-
res com un element essencial en el procés d’inversió financera. En primer lloc, dedica-
rem un espai a reflexionar sobre el concepte de mercat, i quins usos té aquest vocable en 
finances. En segon lloc, parlarem dels jocs de suma zero, i com han estat utilitzats per 
entendre i modelitzar de manera senzilla el procés d’inversió financera. En tercer lloc, 
presentarem la idea d’eficiència d’un mercat a través de la coneguda hipòtesi del mercat 
eficient, i parlarem de les diferents tipologies d’eficiència que es poden trobar al mercat. 
Finalment, els tres conceptes presentats anteriorment ens permetran desembocar en la 
gestió passiva, estratègia fonamental per entendre la gestió de carteres d’inversió finan-
cera.

Un cop arribats a aquest punt, serà el moment de reflexionar sobre les hipòtesis 
subjacents a aquestes idees, i com el fet d’incomplir-les genera una sèrie de biaixos que 
han de ser tinguts en compte i que ens poden portar a defensar estratègies de gestió 
activa o d’aprofitament d’anomalies a l’hora de gestionar una cartera d’inversió.
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2.1 Mercat

El mercat és el pare del nostre sistema econòmic. La paraula mercat es troba fàcilment en 
tots els llibres, articles, revistes i webs dedicats a finances. Però què és el mercat? De què 
estem parlant quan diem mercat? En primer lloc, hem de dir que la paraula mercat prové 
del llatí mercatus, que podria haver evolucionat del vocable mercari (‘comprar’), vocables 
directament relacionats amb el déu romà del comerç, el conegut déu Mercurius.

En segon lloc, hem de reconèixer que el terme mercat és, en l’àmbit financer, una 
paraula polisèmica. L’ús, de vegades despreocupat, que fan professionals i acadèmics 
d’aquesta paraula fa que el lector es pugui confondre sobre el significat real d’aquest mot. 
Per aquesta raó, al nostre entendre, el vocable mercat s’usa amb tres significats bàsics:

Significat 1: lloc físic (o electrònic) on es negocien actius. Per fer referència a 
aquest significat és molt millor utilitzar el concepte MFO (mercat físic o electrònic) o 
POE market (physical or electronic market ). Així, per exemple, un mercat en el sentit físic 
podria ser l’edifici de la Borsa de Barcelona, situat al passeig de Gràcia; un mercat en el 
sentit electrònic és, per exemple, la plataforma SIBE (Sistema de Interconexión Bursá-
til), que permet operar en el mercat continu espanyol. Ambdós exemples són casos de 
mercats físics o electrònics; per tant, es tracta de dos MFO o POE markets.

Significat 2: mecanismes o mitjans mitjançant els quals es produeix l’intercan-
vi d’actius financers per la interacció de compradors i venedors, directament o a tra-
vés d’agents o institucions mediadores. En aquest sentit, la paraula mercat és equivalent 
(sinònim) a sistema financer, concepte molt més concret i que evita confusions. És el 
moment d’aprofundir breument en què entenem per sistema financer, ja que la impor-
tància d’aquest concepte fa inevitable aquesta pausa en el camí. Considerem que tot 
sistema financer està format per:

a) Estalviadors (prestadors) i inversors productius (prestataris): definim els presta-
dors o estalviadors com els agents amb excés d’efectiu (superàvit) que decideixen 
intervenir en el sistema financer prestant diners a les entitats amb dèficit o ne-
cessitats de finançament (prestataris). Així, Antoni Castells, metge de profes-
sió, que ha estalviat 30.000 euros (superàvit) i decideix comprar 15.000 euros 
de bons del tresor i 15.000 euros d’accions d’una companyia telefònica, està 
actuant com a prestador de diners, deixant diners a diferents entitats (Estat i 
empresa telefònica) que necessiten finançament per a les seves activitats. Els 
inversors productius o prestataris són els agents que utilitzen el sistema financer 
per aconseguir efectiu (finançament) que volen aplicar a inversions producti-
ves (són entitats deficitàries, normalment empreses o governs). Així, l’empre-
sa telefònica a la qual el senyor Castells ha «deixat» 15.000 euros dedicarà 
aquests recursos a dur a terme inversions productives en satèl·lits, o a comprar 
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antenes que li permetran continuar realitzant la seva activitat empresarial. Ens 
agradaria acabar amb una petita reflexió: tots dos agents, tant prestadors com 
prestataris, s’han de considerar individus heterogenis, amb diferents objectius, 
necessitats, coneixements, aptituds, en contraposició amb l’agent homogeni 
que s’ha utilitzat tradicionalment en els models financers clàssics. Així, és del 
tot incorrecte (encara que pugui ser molt útil i simplificador) considerar que 
tots els estalviadors es comporten igual, o que tots els prestataris segueixen els 
mateixos patrons de decisió i finançament.

b) Productes (actius/instruments) financers: actius intangibles generats pels agents 
que necessiten finançament (prestataris) i que són adquirits per agents amb 
excés de líquid (prestadors), que els adquireixen amb la finalitat de col·locar el 
seu estalvi i aconseguir un rendiment determinat. Així, els productes financers 
són els vehicles a través dels quals es «materialitza o es concreta» l’intercanvi 
de diners. En funció de les característiques que el títol o actiu financer confe-
reixi al seu comprador (prestador), ens trobarem davant d’una tipologia dife-
rent d’actiu. Així, per exemple, si el títol dóna la condició de propietari d’una 
empresa al comprador de l’actiu, ens trobem davant d’una acció, mentre que 
si dóna la condició de creditor, estem davant d’alguna tipologia de renta fixa 
(pagaré, bo, obligació, etc.). En el nostre exemple, el senyor Castells s’havia 
convertit en soci o copropietari d’una empresa telefònica a través de la compra 
de les seves accions, i s’havia convertit en creditor de l’Estat amb l’adquisició de 
bons del tresor; i aquestes inversions les havia fet amb l’esperança d’obtenir un 
rendiment determinat per la col·locació dels seus estalvis: espera el cobrament 
d’uns interessos a través dels bons i desitja una revaloració important del valor 
de les accions de la companyia telefònica.

c) MFO o POE markets: lloc o plataforma (física o electrònica) on s’intercanvien 
actius financers. Sempre que existeixin dos agents que negocien actius finan-
cers, parlem d’un MFO. D’aquesta manera, amb aquesta definició, el nostre 
ventall és molt ampli, i engloba els mercats primaris d’emissió, els secundaris 
de negociació i els mercats directes (OTC). Una de les característiques actuals 
més destacables d’un mercat financer és la immaterialitat, perquè molts actius 
financers ja no existeixen físicament (són una referència alfanumèrica o ano-
tació en compte) i moltes vegades no es fa ni l’intercanvi físic dels diners (les 
operacions es realitzen a través d’abonaments i càrrecs en comptes bancaris). 
Aquesta immaterialitat s’ha generalitzat bàsicament per la lliure circulació de 
capitals entre països i el desenvolupament tecnològic que han permès les TIC. 
Així, és molt difícil rebre un document en paper que representi la nostra par-
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ticipació en una empresa, com també és poc habitual fer els pagaments de les 
nostres compres/vendes en el mercat a través de pagaments en metàl·lic.

d) Tècniques: conjunt de procediments, recursos i metodologies de les quals se serveix 
la ciència econòmica per realitzar la valoració i anàlisi dels diferents produc-
tes financers. Les tècniques s’han de preocupar bàsicament d’intentar mesurar 
els termes d’un binomi essencial que coneixem ja molt bé: la rendibilitat i el 
risc. Totes les tècniques de valoració, de càlcul de rendibilitats, models de risc, 
són metodologies de les quals se servirà un sistema financer per determinar 
elements tan importants com el valor d’un actiu, el seu preu o el seu risc. Així, 
per exemple, la matemàtica financera és una tècnica útil a un sistema financer, 
l’estadística i les seves funcions de distribució de probabilitat en són una altra, 
però també ho poden ser (encara que més estrambòtiques i probablement no 
igualment fiables) regles d’inversió en funció de les cares/creus d’una moneda, 
o en funció de la posició dels astres.

e) Intermediaris financers: conjunt d’institucions o agents que participen en la inte-
racció i intercanvi que es produeix entre els agents amb superàvit (prestadors) 
i amb dèficit (prestataris). Aquestes institucions participen com a intermedi-
aris o comissionistes; gestionen, controlen o regulen els MFO; actuen com a 
agents o assessors; transformen actius financers, etc. De nou, la nostra defini-
ció és molt àmplia i inclou no solament brokers (agències de valors i borsa) i 
dealers (societats de valors i borsa), sinó tots els agents que actuen en el mercat 
d’una manera o una altra i que no juguen el paper de prestataris ni prestadors. 
Així, per exemple, les societats gestores de la borsa, la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, el Banc d’Espanya, una EAFI o els assessors financers de 
qualsevol empresa dedicada a la venda de productes financers es consideren 
intermediaris financers en la definició que presentem aquí.

Significat 3: conjunt format per tots els productes financers que es negocien 
en un MFO. En aquest sentit, la paraula mercat significa ‘mercat total’. Per exemple, les 
230 empreses que cotitzen a la borsa de Zimbabwe són el mercat total de renta variable 
d’aquest país.

2.2 Jocs de suma zero

El joc de suma zero és un concepte essencial en finances. Tradicionalment, s’ha con-
siderat que la inversió financera en un sistema financer és un joc de suma zero, ja que 
les pèrdues d’un inversor coincideixen exactament amb els beneficis d’un altre. En qualsevol 
sistema financer hi participen diversos inversors que utilitzen diferents estratègies, ob-
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jectius, tècniques d’anàlisi, i que obtenen una varietat immensa de resultats. Així, uns 
inversors obtindran molts beneficis, mentre que, per contra, existiran uns altres que ob-
tindran beneficis inferiors i, fins i tot, pèrdues. El punt clau de l’aproximació tradicional 
és considerar que aquesta distribució entre guanyadors i perdedors és totalment aleatò-
ria, és a dir, que el fet que uns inversors tinguin beneficis molt alts o pèrdues extremes 
no té res a veure amb la seva capacitat ni coneixements, sinó que és fruit únicament de 
la sort. La raó bàsica d’aquesta conclusió és que les finances tradicionals consideren que 
els preus dels actius són aleatoris i, per tant, és impossible pronosticar-ne l’evolució fu-
tura, de manera que és impossible aprofitar-se de cap previsió fiable de preus.

Un pas endavant en aquesta aproximació consisteix a entendre que els inversors 
passius (que copien el mercat total) obtenen, com a grup, exactament el mateix rendi-
ment que els inversors actius, que com a grup també han comprat el tros de mercat que 
queda lliure [Sharpe (1991)]. Posem un exemple. Imaginem un mercat total format 
per 3 tipus actius (A, B, C) amb les proporcions següents: A = 100 unitats, B = 100 
unitats, C = 200 unitats, i que en aquest mercat hi ha 4 inversors. L’inversor 1 i l’inver-
sor 2 són inversors passius, de manera que han comprat unes quantes unitats d’A, B i 
C per tal de copiar el mercat. En canvi, els inversors 3 i 4 són inversors actius i creuen 
en les seves capacitats per detectar títols que evolucionaran més bé que la resta. Així, 
l’inversor 3 ha comprat únicament actiu C, ja que creu que aquest serà el que més ren-
diment generarà en el futur. Mentrestant, l’inversor 4 ha comprat únicament actius A 
i B. La pregunta és la següent: quin rendiment obtindran els inversors? Els inversors 1 
i 2 obtindran exactament el mateix rendiment que obtingui en conjunt el mercat total, 
perquè l’estan copiant; i els inversors 3 i 4, encara que individualment tindran el seu 
rendiment particular, com a grup, és a dir, conjuntament, obtindran també el rendi-
ment del mercat total, ja que entre els dos han comprat aquella part del mercat que els 
han deixat els inversors passius.

En paraules de Sharpe, «abans de despeses, el rendiment mitjà dels diners ges-
tionats activament iguala el rendiment mitjà dels diners invertits de manera passiva; 
després de despeses, el rendiment dels diners gestionats activament serà menor que el 
rendiment dels diners gestionats passivament».

2.3 Eficiència i hipòtesi del mercat eficient (HME)

El concepte d’eficiència és essencial en finances i deriva del concepte de competència 
perfecta. Si imaginem un mercat en competència perfecta amb molts participants de 
manera que cap pugui exercir influència notable sobre els preus i hi sumem informació 
completa, gratuïta i perfecta, la deducció de l’eficiència de mercat és gairebé immediata. 
Encara que ja un matemàtic francès va presentar aquest concepte a principis del segle 
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xx [Bachelier (1900)], i que el mateix concepte és desenvolupat per autors tan im-
portants com [Kendall (1953)] o [Samuelson (1965)], hem de reconèixer que la idea 
d’eficiència és coneguda bàsicament a partir dels anys setanta pels estudis d’Eugene 
Fama i la seva hipòtesi del mercat eficient. En general, es pot parlar de dues grans classes 
d’eficiència:

1. Eficiència operacional: relacionada directament amb el funcionament del 
mercat (POE market) o del sistema financer en si mateix. El millor o pitjor funciona-
ment d’un mercat o sistema financer depèn de diversos factors, entre ells els costos de 
transacció (comissions, spreads) i la competència entre agents i institucions. Sense un 
nivell adequat i suficient d’eficiència operacional és impossible aconseguir una eficiència 
informacional. Així, un mercat financer serà eficient des del punt de vista operacional 
si té un recinte adequat perquè es trobin compradors-venedors, una seguretat correcta, 
un mínim d’informatització, unes normes legals clares, etc.

2. Eficiència informacional: relacionada directament amb l’ús de la infor-
mació per part del sistema financer i dels agents que hi participen, i particularment 
amb l’ús d’aquesta informació en la determinació dels preus. Un mercat financer serà 
eficient des del punt de vista informacional si els agents disposen d’informació correcta, 
adequada en temps i forma, de manera que puguin prendre decisions coherents amb 
aquesta informació.

Timmermann i Granger (2004) descriuen un mercat com a eficient si és impossible 
aconseguir beneficis d’una estratègia d’inversió derivada de models de predicció (Mt) defi-
nits utilitzant un conjunt d’informació (Ωt) i seleccionats utilitzant tecnologies de recerca 
(St) entre diferents models possibles. Si tenim un mercat en què és possible preveure 
les pujades i baixades dels preus dels actius (i, per tant, aconseguir beneficis a partir 
d’aquesta previsió) utilitzant els comentaris que fa per Twitter el ministre de finances 
espanyol (conjunt d’informació), utilitzant per a aquesta tasca un iPhone (tecnologia), 
ens trobaríem davant d’un mercat ineficient.

Com ja s’ha comentat, l’extensió i difusió del concepte d’eficiència les devem a Eu-
gene Fama (1970). Aquest autor centra la seva anàlisi en el conjunt d’informació (Ωt) 
i proposa la hipòtesi del mercat eficient (HME) o efficient market hypothesis (EMH) en 
anglès. En el seu article original, parla de tres classes d’eficiència informacional, en funció 
dels elements que contingui el conjunt d’informació (Ωt):

a) Nivell feble (weak level): aquesta classe d’eficiència s’aplica si el conjunt d’infor-
mació conté solament els preus passats i actuals dels actius. D’aquesta manera, 
un mercat és eficient en sentit feble si és impossible utilitzar el conjunt d’in-
formació per obtenir beneficis per sobre de la mitjana del mercat. En aquest 
cas, qualsevol tècnica d’anàlisi de preus passats és inútil, com ara l’anàlisi tèc-
nica, o els models estadístics o matemàtics basats en valors passats (regressió, 
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ARMA, ARIMA, anàlisi de sèries temporals, etc.). Es pot concloure llavors 
que el mercat no té memòria. En aquest cas, cap inversor no aconseguirà preveu-
re l’evolució d’un actiu analitzant els seus preus passats, ja que aquests preus 
no contenen cap tipus d’informació útil des d’un punt de vista d’inversió.

b) Nivell semifort (semistrong level): aquesta classe d’eficiència s’aplica si el conjunt 
d’informació conté tota la informació pública disponible. D’aquesta manera, un 
mercat és eficient en el sentit semifort si és impossible utilitzar el conjunt d’in-
formació per aconseguir beneficis per sobre del rendiment del mercat total. En 
aquesta situació, totes les tècniques d’anàlisi de la informació pública (inclo-
ent l’anàlisi econòmica, anàlisi fonamental o macroeconòmica) són inútils. En 
aquest tipus de mercat, l’anàlisi de la comptabilitat de les empreses, o la comp-
tabilitat nacional, o de les perspectives econòmiques d’un país no generaran 
cap informació útil per prendre decisions d’inversió financera.

c) Nivell fort (strong level): aquesta classe d’eficiència s’aplica si el conjunt d’infor-
mació conté tota la informació existent, fins i tot la informació privada (privi-
legiada), o coneguda únicament pels insiders (o iniciats). De nou, el mercat és 
eficient en el sentit fort si és impossible utilitzar el conjunt d’informació per 
obtenir rendiments anòmals o per sobre del mercat. En aquesta situació d’efi-
ciència, si la informació privada (o privilegiada) és revelada a tots els agents, 
no afecta els preus, perquè ja contenien aquesta informació. Així, en aquesta 
situació, el mercat no solament no es pot preveure a través de l’estudi de dades 
passades de preus o dades econòmiques en general, sinó que tampoc és possi-
ble predir el moviment dels preus dels actius partint d’informació únicament 
coneguda per directius, propietaris majoritaris, etc.

Aplicant l’HME podem concloure que, si el mercat és eficient, la informació exis-
tent no té poder per impactar en els preus, perquè ja s’hi troba «reflectida, recollida o des-
comptada». Únicament la nova informació té poder per alterar-los. Com que la nova 
informació (les noves notícies) apareix sobre «la marxa», és a dir, de manera aleatòria, 
aquesta aleatorietat es trasllada als preus i, per tant, es converteixen en aleatoris i no 
poden ser pronosticats. I si no són pronosticables, per què s’ha de dedicar temps i es-
forços a intentar-ho?

Aquesta és, sens dubte, la conclusió essencial del concepte d’eficiència que es basa 
en una sèrie d’hipòtesis subjacents que no són trivials. Així, encara que en la majoria de 
manuals no s’expliciten, les hipòtesis sobre les quals se sustenta l’argument anterior són les 
següents:

•	 Racionalitat: els agents del sistema financer (i especialment els inversors) són 
racionals. D’aquesta manera, els agents valoren els actius al preu correcte (in-
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trínsec, adequat, fonamental o fair value). Encara més, els agents són capaços de 
fer aquesta valoració i determinar la inversió òptima després d’analitzar indivi-
dualment les diferents alternatives disponibles i establir un rànquing de prefe-
rències entre elles. Aquest procés d’anàlisi, revisió i jerarquització es desenvolu-
pa en els materials de valoració de projectes d’inversió i direcció financera, per 
exemple a Borràs i Càmara (2009) o Suárez (2005).

•	 Aleatorietat d’irracionalitats: si existissin agents o inversors no racionals (o no 
completament racionals), aquests agents actuarien al mercat de manera alea-
tòria, no correlacionant les seves activitats, i es compensarien i anul·larien en-
tre si. És a dir, que si hi hagués cap inversor que no valorés adequadament un 
actiu, seria un cas excepcional, i la resta d’inversors s’adonarien del seu error i 
actuarien en conseqüència.

•	 Arbitratge: si la racionalitat falla o fins i tot si els inversors irracionals es cor-
relacionen (actuen de manera equivocada a la vegada), apareix el paper im-
prescindible i essencial de l’arbitratge. Els arbitratgistes, inversors avançats, 
amb coneixements i diners suficients, són capaços de detectar que els preus 
són incorrectes i actuar per corregir-los. Amb la seva actuació pressionen els 
actius sobrevalorats a la baixa (venent-los) i els actius infravalorats a l’alça 
(comprant-los) i propicien que els preus dels actius valorats incorrectament 
s’apropin al seu valor intrínsec.

Exposades les diferents idees i hipòtesis sobre les quals es construeix el concepte 
d’eficiència, és important recordar la conclusió transcendental derivada de l’HME: la 
impossibilitat d’utilitzar sistemes d’inversió (trading strategies) basats en la informació dis-
ponible per aconseguir rendiments superiors als que s’obtindria copiant el mercat total. En 
paraules més senzilles, un inversor no pot pronosticar els preus futurs i no pot vèncer el 
rendiment del mercat total de manera consistent, ja que els preus són aleatoris i impre-
visibles. Gestionar activament una cartera (fer previsions i actuar en funció d’elles) és 
una aposta, una loteria, que pot sortir bé o malament. En aquesta situació, l’estratègia 
d’inversió correcta és la inversió passiva (buy and hold), és a dir, comprar totes les ac-
cions que formen el mercat total en les proporcions adequades o construir la nostra 
cartera prenent com a referència un índex de mercat. D’aquesta manera, l’inversor que 
actua passivament obtindrà exactament el mateix rendiment que obtingui el mercat 
total o l’índex que ha copiat.
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2.4 Gestió (o inversió) passiva

La conclusió bàsica del concepte de joc de suma zero, de la hipòtesi del mercat efici-
ent i també del model clàssic del CAPM que es veurà en pàgines posteriors [Sharpe 
(1963, 1964), Lintner (1965a, 1965b) i Mossin (1966)] és que la cartera de mercat és 
la combinació òptima d’actius que ha de posseir tot inversor. Qualsevol inversor hauria 
de realitzar una inversió passiva (comprar i mantenir una cartera que repliqui el mercat 
total). Però, exactament, què és la cartera de mercat? La cartera de mercat (reflex del 
mercat total) és aquella cartera que inclou tots els actius disponibles al mercat en les 
mateixes proporcions que hi tenen. Posem un exemple per acabar d’entendre aquesta 
darrera frase:

Imaginem un mercat amb tres actius de renda variable A, B i C que tenen el ma-
teix preu. En aquest mercat disposem de 10.000 unitats d’A, 20.000 de B, i 30.000 de 
C. Si compréssim les 60.000 unitats d’A, B i C, hauríem adquirit el 100% del mercat; 
hauríem comprat, per tant, el mercat total. Es pot observar que l’actiu A suposa 1/6 del 
mercat, que l’actiu B suposa 2/6 i el C, els restants 3/6. La cartera de mercat, que és la 
que representa aquest mercat total, estarà formada per les proporcions següents: (A, B, 
C) = (1/6, 2/6, 3/6).

La idea és semblant si els actius tenen preu diferent (com en la realitat). Imaginem 
el mateix mercat (10.000 unitats d’A, 20.000 de B, i 30.000 de C), però en una situació 
en la qual els preus d’A, B i C són, respectivament (pA = 10; pB = 5; pC = 2). En aquesta 
situació, el mercat total estarà format per l’actiu A en (10 × 10.000 = 100.000 u. m.), 
per l’actiu B en (5 × 20.000 = 100.000 u. m.), i per l’actiu C en (2 × 30.000 = 60.000 u. 
m). Si compréssim el mercat total, hauríem d’invertir 260.000 u. m. i tindríem els tres 
actius en una proporció determinada. D’aquesta manera, la cartera de mercat, que ha 
de tenir en compte aquestes proporcions, estarà composta per:

(A, B, C) = (100.000 / 260.000, 100.000 / 260.000, 60.000 / 260.000) = (5/13, 
5/13, 3/13).

La inversió passiva, comprar i mantenir (buy and hold) la cartera de mercat, pot 
convertir-se en una tasca difícil quan el mercat està compost per centenars i, fins i tot, 
milers d’actius financers. Per facilitar aquesta tasca i eliminar o pal·liar en la mesura del 
possible aquestes dificultats pràctiques, és interessant disposar d’aproximacions (prox-
ies) del mercat total o de la cartera de mercat. Els índexs de mercat (i els conegudíssims 
índexs borsaris per a actius de renda variable) són precisament eines d’aproximació 
de mercats totals. Es converteixen, per tant, en mostres (més o menys representatives) 
d’un mercat determinat, i faciliten a l’inversor passiu prendre-hi decisions d’inversió. 
En aquest sentit, perquè la mostra (aproximació o proxy) sigui una bona representació 
del mercat ha de ser representativa, que en el nostre cas significa que inclogui totes les 
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possibilitats d’inversió (o una bona part), i que es calculi l’índex per reflectir el rendi-
ment i el risc que sofriria un inversor que comprés la totalitat dels títols disponibles en 
aquest mercat.

Posem un exemple. Podem considerar ara (Taula 1) que el mercat està format 
pels actius A, B, C, D, E, F, i G, on U = unitats de cada actiu; P = preu de cada actiu; 
Cap = capitalització (calculada, com és tradicional, a través de la fórmula Cap=U×P); 
CM (%) és el % que suposa l’actiu dins la cartera de mercat, i Acum = % acumulat. A la 
taula següent es poden observar les ponderacions que dins del mercat total suposa cada 
tipologia d’actiu.

Taula 1. Exemple de composició d’un mercat total
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 Podem observar la dificultat de comprar un 0,06% de l’actiu G per a un inversor 

passiu que vulgui invertir poques unitats monetàries, ja que els actius per comprar de 
la classe G podrien no arribar a la unitat. A part de les dificultats de contractació, hem 
de ser conscients també del petit impacte que tenen els actius D, E, F, i G sobre el total 
del mercat, perquè conjuntament només en representen un 1,5%. En aquest mercat es 
podria considerar la creació d’un índex de mercat de referència que representés la ma-
joria del mercat, i que facilités la tasca a l’inversor passiu. Es podrien escollir els actius 
més representatius (A, B, C, que cobreixen el 98,5% del mercat total) com a mostra 
d’aquest mercat. D’aquesta manera, podríem construir una cartera de referència (índex) 
que estigués composta per (A, B, C) = (5/13, 5/13, 3/13), que eren les ponderacions 
utilitzades anteriorment, i negligir totalment l’efecte de la resta d’actius. Un inversor 
passiu trobaria més fàcil comprar solament aquests tres actius amb les ponderacions 
de l’índex i obtindria amb això el 98,5% del rendiment i risc del mercat aproximat per 
aquest índex.

Ens agradaria acabar dient dues coses. La primera, que hi ha milers d’índexs de 
mercat, que cobreixen, al seu torn, tot tipus d’actius, i no solament actius de renda va-
riable. Així, existeixen índexs de mercat per a mercats borsaris, per a mercats de renda 
fixa, de futurs i altres derivats, per commodities, hedge funds, actius immobiliaris, etc. En 
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aquest sentit, a continuació es presenta el gràfic 1, extret del web de Morningstar, amb 
alguns exemples de la gran quantitat d’índexs que existeix.

Gràfic 1: Índexs de mercat de Morningstar
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La segona és una petita reflexió: la utilització d’un índex de mercat de referència 

simplifica la tasca de l’inversor passiu, que, tot i així, ha de seguir el principi clau de la 
inversió passiva (comprar i mantenir la cartera de mercat). Com la majoria de decisions, 
la simplificació a través de la indexació no és una decisió innòcua, i pot provocar biaixos 
en rendiment i en risc, biaixos que s’han de prendre en consideració.

2.5 Crítiques als conceptes tradicionals

2.5.1 Revisant els conceptes fonamentals

En aquest punt se’ns fa necessari revisar les idees essencials de la realitat financera que 
hem presentat amb anterioritat. En primer lloc, la idea de mercat com a joc de suma zero, 
és com a mínim, discutible. El que un inversor perd no es converteix directament en 
guanys per a un altre inversor, ja que hi ha comissions i despeses que imposen brokers, 
dealers i societats de gestió en les operacions de compravenda que realitzen els diferents 
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agents. Així, André Kostolany, en el seu llibre Estrategia bursátil, diu: «cada broker és 
enemic del seu client sense saber-ho». Nosaltres podríem afegir «sabent-ho», ja que la 
majoria d’intermediaris financers basen el seu negoci en la quantitat i volum d’operaci-
ons, no pas en el resultat. A més d’aquesta realitat, hem de tenir en compte que existei-
xen assessors, analistes, gestors de fons o de carteres que viuen dels beneficis i pèrdues dels 
inversors, agents que drenen liquiditat del sistema. Realment el «trading» és un joc de 
suma negativa, preparat perquè la majoria d’inversors perdin diners [Elder (1993)]. En 
un joc de suma negativa hi ha «vencedors i vençuts», i podem assegurar que la distribu-
ció d’agents dins d’aquests dos grans grups no és aleatòria i que el raonament de [Sharpe 
(1991)] respecte als inversors actius i passius també és discutible.

En segon lloc, el concepte d’eficiència ha de ser matisat. L’eficiència operacional no 
és igual en tots els mercats, ja que hi influeixen aspectes com els costos de transacció, 
les comissions, l’organització del mercat, els agents participants, els gestors del mercat, 
etc. Mentre que en mercats més desenvolupats es pot suposar eficiència, aquest no és el cas 
en mercats menys desenvolupats (països emergents), en mercats estrets (on la negociació 
no és massa abundant), o fins i tot en aquells mercats que negocien productes no gaire 
coneguts o rígidament regulats. Com a exemple, es pot suposar eficiència operacional 
més que correcta al mercat americà del NYSE, però tal vegada no al mercat de ren-
da variable de Xina (on existeixen grans controls, regulacions i impediments a moltes 
operacions tant per a inversors nacionals com internacionals). Els costos de transacció 
també són importants pel que fa a la eficiència operacional. Encara que aquests costos 
s’han reduït moltíssim en els últims 30 anys, i més des de la incorporació de les opera-
cions a través d’Internet, encara queda un gran recorregut per fer en alguns mercats i 
respecte a alguns productes.

L’eficiència informacional també ha de ser matisada. Des d’un punt de vista teòric, 
l’eficiència informacional es basava en tres punts que ja es van presentar anteriorment. 
Aquí presentem algunes reflexions sobre aquests punts, que matisen (si no posen en 
dubte) l’eficiència informacional dels sistemes financers:

•	 Racionalitat: la racionalitat perfecta no existeix, com es demostra des de les 
aproximacions del behavioural finance [vegeu Shleifer (2000) com a intro-
ducció]. Els inversors cometen errors de valoració constantment; sobrevaloren 
i infravaloren els actius, i reaccionen a notícies bones, dolentes o fins i tot a 
notícies irrellevants. N’hi ha que són incapaços de vendre posicions perde-
dores a causa dels seus sentiments de culpa i n’hi ha que prenen decisions 
irracionals sense valorar adequadament el risc o guiats pels seus propis biaixos 
psicològics [DeBondt i Thaler (1985, 1987), Barber i Odean (2000) i Odean 
(1998)]. Encara que no és el lloc d’aprofundir en el fèrtil camp de les finances 
del comportament (mala traducció de behavioural finance que s’usa en molts 
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textos financers), ens agradaria enumerar alguns dels molts biaixos psicològics 
i errors de valoració que s’han detectat en el procés de decisió dels inversors:

 – Comportament gregari (bandwagon effect or herd behaviour).
 – Il·lusió de control (illusion of control).
 – Biaix de confirmació (myside bias or self-fulfilling prophecy).
 – Biaix de distinció (distinction bias).
 – Aversió a les pèrdues (loss aversion).

•	 No-correlació de les irracionalitats: l’evidència psicològica sosté precisament el 
contrari. Les persones i, per tant, els agents que participen en el mercat, es 
desvien de la racionalitat de manera correlacionada, movent-se moltes vega-
des com una bandada d’ocells en moviments d’eufòria i pànic. Al contrari del 
que defensa la teoria financera, la psicologia (i el sentit comú) manté que no 
és probable que les activitats irracionals es compensin entre si. Posem alguns 
exemples per entendre la situació: en el moment de la bombolla de les tulipes, 
que es va produir a Holanda durant el segle xvii, tothom invertia en aquestes 
flors (s’arribaven a intercanviar fins i tot per cases), molts pocs van ser els que 
van decidir no entrar en aquesta dinàmica i defensar que els preus estaven ar-
ribant a extrems irracionals; durant la bombolla de les .com, la situació va ser 
molt similar, per no recordar la bombolla immobiliària espanyola que abraça 
des del 2000 fins al 2007, on qui deia que els preus eren ridículs i no es corre-
lacionava amb la resta d’inversors era considerat un pessimista o un boig.

•	 Arbitratge: l’última arma de l’eficiència és l’arbitratge. En el cas hipotètic que en 
un mercat determinat existissin actius incorrectament valorats, els arbitratgis-
tes reconeixerien aquest error i el corregirien amb les seves actuacions. Hem 
de reconèixer que aquesta arma no és infal·lible ni totpoderosa, de manera que 
pot ser que no sigui sempre capaç d’aproximar els preus dels actius al seu valor 
real. L’arbitratge, al món real, suposa l’assumpció de riscos i necessita una in-
versió econòmica; a més, existeixen restriccions legals que impedeixen algunes 
activitats d’arbitratge. En aquesta situació, tot i els esforços dels arbitratgistes 
per solucionar les valoracions incorrectes, aquests esforços poden ser insufi-
cients per corregir la situació. Per exemple, si al mercat detecto que una acció 
determinada val 3 euros mentre que el seu valor real hauria de ser 8, puc no 
tenir prou capital per comprar totes les accions necessàries per forçar la pujada 
de preu fins al seu valor intrínsec. Fins i tot la situació de mala valoració pot 
empitjorar, i forçar els arbitratgistes a tancar posicions amb fortes pèrdues. En 
el nostre exemple, si l’acció caigués fins a 2,30 euros em veuria forçat tal vegada 
a tancar la posició per protegir-me de pèrdues més elevades. Aquest és el cas 
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del fons d’inversió Long Term Capital Management (LTCM), fons dedicat 
a activitats d’arbitratge, que tenia entre els seus directius Scholes i Merton 
(premis Nobel d’economia) i va fer fallida el 1990 després de ser incapaç de 
mantenir les posicions d’arbitratge en què tenia invertit el capital.

•	 Informació aleatòria: una de les suposicions d’HME és que la informació nova 
apareix de manera aleatòria, i que els encarregats de fer-la pública no tenen 
cap intenció ni pauta. A la llum de la realitat i del món altament informatitzat 
i informat en què vivim, i tenint en compte efectes psicològics tan importants 
com el conegut efecte Tom Sawyer, és difícil creure en aquesta aleatorietat. En 
empreses altament importants, amb gabinets de comunicació i premsa, és clar 
que aquesta comunicació no és aleatòria, i que s’estableixen estratègies i proto-
cols molt clars d’informació que permetin beneficiar la imatge o la cotització 
de l’empresa. Al revés, també s’han vist casos de mala estratègia de comunica-
ció de la informació que han portat greus perjudicis per a l’empresa o país que 
havia d’emetre aquesta informació.

2.5.2 Anomalies

Les raons teòriques presentades al punt anterior, així com la quantitat ingent d’anoma-
lies empíriques que existeixen en la literatura (i que presentem a continuació), posen 
en evidència el concepte d’eficiència total i permeten que certes estratègies d’inversió 
no passives siguin profitoses. No és l’objectiu d’aquest material desenvolupar exhaus-
tivament les diferents anomalies detectades, així que remetem el lector a l’article de 
Fama (1991). Tot i així, dedicarem les línies següents a una breu introducció d’aquesta 
temàtica.

En primer lloc, hem de fer una referència al concepte emprat per la literatura: ano-
malia. El diccionari defineix anomalia com a ‘irregularitat, anormalitat, falta d’adequació 
al que és habitual’. Ja que el marc clàssic d’anàlisi ha estat (i continua sent en gran mane-
ra) el concepte d’eficiència, els casos en què aquesta eficiència era rebutjada es conside-
raven anormalitats, és a dir, anomalies. A mesura que avança el segle xx, les anomalies 
es van acumulant, de manera que Fama (1991), gran defensor i propulsor de l’eficiència 
[Fama (1970)], no té més remei que acceptar-les i classificar-les en tres grans grups:

1. Possibilitat de predir preus o rendiments futurs

Ha estat i és un dels temes més analitzats en la literatura financera, sens dubte. Des 
d’un punt de vista formal, la possibilitat de predicció s’ha comprovat per gran part de la 
literatura a través del contrast del conegut passeig aleatori o random walk (RW).
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Concretament, es considera que una variable X(t) segueix un passeig aleatori 
si compleix que X(t + τ) = X(t) + φ(τ), on φ(τ) és una variable aleatòria que descriu la 
probabilitat de prendre el següent pas i (τ) és l’interval de temps en què es realitzen els 
passos. En el cas que ens ocupa, la variable X(t) sol ser el preu. Si una sèrie temporal 
no rebutja la hipòtesi del passeig aleatori, es considera que no és pronosticable, i que es 
compleix l’eficiència feble.

Existeixen moltes tècniques per contrastar la hipòtesi de l’RW i, per tant, accep-
tar o rebutjar l’eficiència feble. Ens agradaria destacar-ne només unes quantes, com els 
pioners tests de Cowles i Jones (1937) i metodologies més complexes com l’augmented 
dickey-fuller (ADF) o els tests GPH, LOMAC o rang and sign (RS).

Encara que l’aproximació del passeig aleatori és d’importància cabdal en la lite-
ratura, hi ha altres grups d’estudis que intenten determinar la capacitat de predicció 
futura de preus i rendiments a través d’altres metodologies i estudis, com poden ser els 
models ARIMA, les aproximacions GARCH, l’ús d’informació econòmica, etc. [ Jega-
deesh y Titman (1993), Blume et alii (1994), Chan et alii (1996), Arshanapalli et alii 
(2004), per exemple].
 
2. Possibilitat d’utilitzar esdeveniments especials

Una part molt important de la literatura financera ha analitzat l’efecte d’esdeveniments 
especials (splits, fusions, absorcions, etc.) en les cotitzacions dels diferents actius, i ha 
estudiat si els rendiments associats a aquest tipus de situacions poden ser explotats per 
establir estratègies d’inversió que generin rendiments anormalment positius, i es con-
tradigui d’aquesta manera l’HME. Aquest tipus d’estudis es basen en la metodologia 
event analysis, de MacKinlay (1997), a la qual convé donar una ullada.

3. Ús d’informació privilegiada

En aquest punt, la literatura especialitzada realitza estudis utilitzant bases de dades 
que contenen els rendiments obtinguts per fons d’inversió o plans de pensions, així com 
per persones que puguin tenir accés a informació privilegiada per tal de determinar si 
aquesta informació té valor a la vista dels resultats obtinguts per aquests agents. Encara 
que els resultats són mixtos, sí que es reconeix que aquest tipus d’informació pot existir 
i pot generar rendiments anormalment alts.

Per finalitzar aquest punt, farem esment a certes situacions anòmales detectades 
en la literatura, que, per la seva especial importància o per l’impacte que van generar en 
la comunitat científica internacional, val la pena recordar. Així, analitzem una mica més 
a fons les anomalies següents:



72

Jordi Andreu Corbatón

•	 Efecte calendari (calendar effect): alguns estudis revelen que certs dies, mesos o 
moments de l’any presenten rendiments per damunt (o per sota) de la mitjana, 
fet que pot ser aprofitat per prendre decisions d’inversió actives, ja que «conei-
xem» quin serà el comportament estadístic d’un període concret. Dins d’aquest 
tipus d’efectes, podem parlar de l’efecte gener, de l’efecte cap de setmana, de l’efec-
te octubre, etc. Per exemple, l’efecte gener (January effect) indica que aquest mes 
(o una part) sol ser alcista en actius de renda variable (especialment en accions 
de petites empreses). Aquesta anomalia ha estat àmpliament contrastada de 
manera empírica, i crea una oportunitat per als inversors «actius», que poden 
aprofitar-se de preus baixos al desembre i més alts al gener. Es pot explicar 
aquest fenomen per la pressió de l’oferta (venda) el mes de desembre per te-
mes, bàsicament, fiscals. L’efecte octubre (October effect) assegura que aquest mes 
tendeix a ser estadísticament dolent, i que es produeixen rendiments negatius 
de molta importància. Hem de recordar que el dijous, dilluns i dimarts negres 
del crac del 1929, el gran crash del 1987, i alguns dels pitjors dies de la crisi 
subprime (2007-2008) succeeixen durant el mes d’octubre.

•	 Efecte petita empresa (small firm effect): és una anomalia que es produeix en 
les empreses de petita capitalització borsària. Aquesta anomalia, que ha es-
tat també analitzada àmpliament en la literatura, afirma que les empreses de 
petita capitalització presenten més bons rendiments i revaloracions que les 
empreses de gran capitalització. Aquesta anomalia s’utilitza per explicar els 
rendiments de les accions en el model Fama-French de tres factors (market 
return, book-to-market ratios, small capitalization).

•	 Predicció utilitzant variables econòmiques: existeixen diferents estudis que po-
sen de relleu la possibilitat de predir amb certa garantia l’evolució de preus de 
diferents actius utilitzant per a això variables econòmiques com poden ser la 
inflació, els tipus d’interès, etc. En aquest sentit, l’anàlisi d’informació actual 
i passada podria generar valor, i l’anàlisi fonamental i econòmica tindria ple 
sentit. Aquesta afirmació és contrària a la idea d’eficiència en el sentit semifort, 
de manera que si en un mercat determinat es demostra que és possible predir 
el futur utilitzant variables econòmiques, ens trobem davant d’una anomalia.

•	 Anàlisi tècnica (technical analysis): la possibilitat de predir els preus futurs dels 
actius financers a través de l’anàlisi de les seves sèries temporals històriques 
ha estat contrastada per la literatura. La utilització d’eines heretades de l’anà-
lisi tècnica com poden ser els suports i resistències, les mitjanes mòbils o els 
indicadors tècnics podrien aportar valor en moments i mercats en els quals 
l’eficiència feble no es respecta.
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•	 Anàlisi d’esdeveniments especials (event studies): els mercats financers semblen 
no tenir sempre la capacitat d’ajustar correctament els preus dels actius a les 
informacions que van apareixent. Així, en algunes ocasions, els preus semblen 
no ajustar-se ni ràpidament ni adequadament a la informació. Aquesta situa-
ció apareix especialment en moments en què les empreses estan afectades per 
esdeveniments especials (fusions, absorcions, presentació de resultats, splits, 
etc.) En aquestes situacions excepcionals, la literatura ha detectat errors de 
valoració importants, que no es corregeixen i que perduren en el temps.

•	 Informació privilegiada: no és res nou dir que existeix la informació privilegia-
da, i que el seu ús pot generar rendiments extraordinaris i anormals en relació 
amb els rendiments mitjans del mercat. En aquest sentit, alguns estudis in-
tenten detectar si certs fons d’inversió, fons de pensions, hedge funds o inver-
sors determinats (insiders) utilitzen informació d’aquest tipus. L’existència de 
normativa i legislació en contra de l’ús de la informació privilegiada, així com 
la important penalització i persecució de les activitats realitzades utilitzant 
aquest tipus d’informació, en posen de manifest la clara existència.

2.5.3 La necessitat de gestionar carteres

Després de revisar els conceptes fonamentals i d’analitzar les diferents anomalies exis-
tents als mercats financers, és possible concloure que un sistema financer real no pre-
senta mai una eficiència perfecta. L’eficiència perfecta és una quimera, i hem de parlar 
d’eficiència marginal i d’eficiència adaptativa [Dimson i Marsh (1999), Zhang (1999), 
Timmermann i Granger (2004)]:

•	 Eficiència marginal: fa referència a una situació en la qual l’eficiència no és com-
pleta, no és al 100%. En aquesta situació, per tant, és possible trobar anomali-
es de manera més o menys puntual (marginal), anomalies que trenquen l’estat 
d’eficiència.

•	 Eficiència adaptativa: fa referència a la situació en la qual les diferents anoma-
lies que es van presentant en un sistema financer són corregides, perquè eren 
espúries (falses, no autèntiques) o perquè, una vegada s’han fet públiques, atre-
uen prou capital d’inversors i arbitratgistes que les exploten i les eliminen.

En una situació d’eficiència marginal adaptativa sorgeix la necessitat de gestionar 
carteres. Gestionar carteres de valors significa administrar, dirigir, organitzar aquesta carte-
ra, sobre la base de dos elements clau: el primer, una estratègia determinada; el segon, 
un conjunt de productes o instruments que seran utilitzats i aplicats seguint les direc-
trius de l’estratègia.
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En la literatura s’ha distingit entre dues grans aproximacions en la gestió de carteres:

1. Gestió passiva: si un inversor creu que les ineficiències (anomalies) són pun-
tuals i, per tant, l’excepció, es decantarà per una gestió (o inversió) passiva. Aquest tipus 
d’inversió, com ja s’ha comentat en punts anteriors, consisteix a comprar i mantenir (buy 
and hold) la cartera de mercat, amb l’objectiu d’aconseguir el rendiment del mercat total 
com si es posseís de manera completa. La idea subjacent a aquesta estratègia és que, 
com és impossible determinar quins actius es comportaran millor per l’aleatorietat en 
els preus, l’inversor opta per aconseguir el rendiment global del mercat, i no realitzar 
apostes en favor d’un o diversos valors concrets. Si el mercat en el qual actua aquest 
inversor és perfecte, l’estratègia passiva serà òptima i la cartera de mercat es trobarà a la 
frontera eficient del model de Markowitz. Si, per contra, el mercat no és perfecte, o plan-
teja anomalies més o menys puntuals, la inversió passiva no serà totalment òptima ni 
eficient des del punt de vista mitjana-variància (frontera eficient de Markowitz), però 
continuarà sent una bona estratègia d’inversió. Caldrà llavors tenir en compte quins són 
els biaixos que allunyen la cartera de mercat (i, per tant, la gestió passiva) de la situació 
òptima. Conèixer aquests biaixos i gestionar-los adequadament serà un punt essencial 
en el pla de treball de qualsevol inversor passiu. Concretament, es poden definir 5 bi-
aixos segons Andreu (2010), que de manera molt resumida es comenten a continuació 
(vegeu gràfic 2):

a) Biaix de mostra (sample bias): diferència entre el rendiment de l’índex i el ren-
diment del mercat total o de la cartera de mercat (market portfolio) a causa de 
la selecció de la mostra d’actius que formen l’índex.

b) Biaix de construcció (construction bias): diferència entre el rendiment de l’índex 
i el rendiment del mercat total (o de la cartera de mercat) a causa dels criteris 
de ponderació i construcció que s’utilitzen en l’índex.

c) Tracking error: diferència entre el rendiment de l’índex i el rendiment obtingut 
per l’inversor passiu que intenta replicar l’índex. Aquesta diferència es basa 
principalment en l’estratègia de replicació de l’índex i en els costos de trans-
acció que no es tenen en compte en la construcció de l’índex i que sí tenen 
impacte en la cartera de l’inversor.

d) Biaix d’eficiència (efficiency bias): diferència entre la cartera de mercat (que no 
és òptima en un mercat amb anomalies) i el rendiment que ofereix la frontera 
eficient pel risc assumit (efficient point).

e) Biaix actiu (active bias): diferència entre el rendiment del punt eficient (efficient 
point) i la millor oportunitat d’inversió (maximum return). És, per tant, un cost 
d’oportunitat.
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Gràfic 2. Biaixos de la gestió passiva i la indexació
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2. Gestió activa: la gestió activa inclou totes aquelles estratègies que 
no són passives, és a dir, el conjunt de totes les estratègies i aproximacions a la inversió 
que difereixen de comprar i mantenir el mercat. Les estratègies actives són realitzades 
pels inversors que creuen que el mercat és ineficient la major part del temps i que les 
anomalies poden ser explotades de forma contínua. La gestió activa ha de perseguir, per 
tant, l’objectiu de vèncer el rendiment del mercat, perquè si no fos així, seria inútil malgas-
tar temps, diners i esforços en aquest tipus de gestió. Per determinar si una estratègia 
activa aconsegueix el seu objectiu, ha de comparar-se amb el mercat total, però tenint 
en compte no solament el rendiment, sinó el rendiment ajustat al risc. D’aquesta mane-
ra serà possible determinar si l’estratègia activa aporta realment valor o si, per contra, 
convé abandonar-la i aplicar una gestió passiva que suposi menys esforç i costos. Hem 
de recalcar que la gestió o inversió activa juga un paper essencial en el mercat i en la seva 
eficiència. Calen inversors i arbitratgistes que creguin en la possibilitat de predir el preu 
futur dels actius, que creguin possible la detecció de valors infravalorats o sobrevalorats 
i que actuïn en funció d’aquestes creences. L’actuació d’aquests agents millora la liquidi-
tat dels actius i permet detectar i eliminar les ineficiències. Paradoxalment, l’eficiència 
informacional d’un sistema financer està relacionada directament amb aquells que no 
hi creuen i intenten treure partit de les anomalies que pugui haver-hi. Cal que existei-
xi, per tant, el senyor Canals, que es creu molt més intel·ligent i capacitat que la resta 
d’inversors i que està convençut que el Santander serà el millor valor de l’IBEX 35 i 
que aposta tots els seus diners únicament a aquesta empresa; és necessària la senyora 
Palau, que compra únicament accions del sector turístic i de distribució de roba perquè 
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creu en el brillant futur d’aquests dos sectors; calen molts inversors que creguin en les 
seves capacitats de detecció de bones oportunitats d’inversió i que hi apostin perquè 
el mercat sigui eficient. Existeixen moltes estratègies actives i literatura especialitzada 
que s’hi dedica [Grinold (1989)]. La nostra intenció aquí és presentar algunes eines i 
estratègies que poden ser utilitzades per realitzar aquest tipus de gestió. Concretament, 
podem parlar de:

a) Tècniques i models matemàtics/estadístics/economètrics de predicció (tècniques 
quantitatives): en aquest apartat, podem incloure-hi tècniques matemàtiques 
d’anàlisi de sèries temporals, senyals i sistemes, models de predicció, com po-
den ser transformades de Fourier o Laplace, wavelets, anàlisis espectrals, anà-
lisis de passejos aleatoris, xarxes neuronals, algorismes genètics, sistemes so-
cials… També podem parlar, dins d’aquest punt, de tècniques estadístiques 
o economètriques com la correlació lineal, models MQO (mínims quadrats 
ordinaris), tècniques d’anàlisi de sèries temporals com els ARIMA, GARCH, 
cointegració, etc.

b) Strategic asset allocation (SAA): la determinació de les ponderacions que cada 
classe d’actiu ha de tenir en una cartera determinada és un aspecte essencial 
i d’influència cabdal en el seu rendiment i risc. El SAA és un element clau en 
qualsevol tipus d’estratègia, però més encara en estratègies actives d’inversió.

c) Anàlisi financera clàssica o fonamental: dins d’aquesta tècnica, podem inclou-
re-hi les diferents eines d’anàlisi de variables econòmiques, tant en la versió 
macroeconòmica (PIB, inflació, tipus d’interès, tipus de canvi, etc.) com en la 
versió microeconòmica (balanços, comptes de pèrdues i guanys, estudis per 
sectors, etc.). Aquesta anàlisi permet fer la selecció dels actius més convenients 
per a una cartera determinada en funció de la relació preu-valor teòric.

d) Anàlisi tècnica: dins d’aquesta tècnica, hi incloem metodologies d’anàlisi com 
l’estudi de suports i resistències, tendències, mitjanes mòbils, indicadors tècnics 
borsaris, etc. Aquest tipus d’estudis permetrà realitzar, bàsicament, el market 
timing, és a dir, determinar el moment òptim de compravenda d’un actiu deter-
minat, encara que pugui també utilitzar-se per seleccionar actius.

e) Explotació d’anomalies: dins d’aquest punt, hi podem incloure totes les estratè-
gies que tinguin per objectiu utilitzar les diferents anomalies presentades amb 
anterioritat, així com qualsevol que pugui aparèixer i ser detectada en un futur. 
Podem citar, per exemple, l’actuació al mercat sobre la base d’efectes cap de set-
mana o gener, l’actuació en funció de l’anàlisi de cicles, dels biaixos psicològics 
dels agents, etc.
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2.5.4 Models de gestió de carteres en mercats eficients i ineficients

Desenvolupar una gestió correcta en una cartera d’inversió és cabdal per als resultats 
de qualsevol inversor. En aquest sentit, i per determinar quina estratègia de gestió és 
l’adequada, cal conèixer les característiques dels actius que volem incorporar a la car-
tera, així com les característiques del mercat en què podem trobar aquests actius. Un 
dels elements essencials a tenir en compte en aquesta anàlisi del mercat és el concepte 
d’eficiència, tant operativa com informacional. Una alta eficiència arrossega el gestor de 
carteres o l’inversor cap a les proximitats d’una inversió passiva, estratègia que busca 
com a objectiu principal copiar i replicar amb la major fidelitat possible el mercat total. 
En canvi, una baixa eficiència operativa i informacional desemboca en anomalies que 
poden ser aprofitades per un estil de gestió activa que persegueix, per contra, aconse-
guir més rendibilitat per unitat de risc que la gestió passiva.

En els propers capítols es presenten diferents models i metodologies d’anàlisi que 
poden ser utilitzats en la gestió de carteres, tant des d’un punt de vista passiu com actiu. 
En aquest sentit, podem classificar aquests models i metodologies en dos grans grups:

a) Models basats en l’eficiència del mercat: en primer lloc es presenten quatre mo-
dels bàsics que es fonamenten i són útils i aplicables en una situació d’eficièn-
cia o proximitat a l’eficiència. Així, els models clàssics que es comentaran no 
són altres que el model de Markowitz, el model de Tobin (una extensió del 
de Markowitz) i el model de Sharpe (una simplificació dels dos anteriors), 
que deriva en el capital asset pricing model (CAPM). Finalment, i per acabar 
aquest grup de models, es farà un breu comentari sobre el model APT i sobre 
el model Fama-French de tres factors. L’objectiu perseguit en aquest material 
és presentar i analitzar els models fugint d’una excessiva visió matemàtica, de 
manera que recomanem la lectura de manuals com Suárez (2005) per a un 
tractament exhaustiu dels tres models citats anteriorment.

b) Models basats en la ineficiència del mercat: en segon lloc, i amb l’objectiu de 
tancar les tècniques de gestió de carteres d’inversió financera (i en especial 
de carteres de renda variable) que es presenten en aquest material, dedicarem 
unes pàgines a eines d’inversió que es basen, precisament, en el contrari que el 
grup anterior: en la ineficiència. Encara que existeixen centenars d’estratègies, 
models i tàctiques de predicció que podrien ser considerades en aquest grup i 
que s’han presentat amb anterioritat en aquest capítol, dedicarem unes pàgines 
a dues metodologies d’inversió extraordinàriament conegudes i àmpliament 
tractades tant en l’àmbit acadèmic com professional, que són útils en ambients 
en què l’eficiència falla o en què les anomalies de mercat són realment impor-
tants. Ens referim a les tècniques d’anàlisi fonamental i anàlisi tècnica. De nou, 
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l’objectiu dels autors serà fer una aproximació prou profunda perquè el lector 
entengui la fonamentació de la tècnica, els objectius i l’aplicació que se’n fa, a 
la vegada que es familiaritza amb les seves eines bàsiques. Per a un tractament 
més profund de l’anàlisi fonamental, recomanem la lectura de Graham (1999), 
Mascareñas i Cachón (1998) o Santodomingo (1995). Per a un aprofundi-
ment en l’anàlisi tècnica, recomanem la lectura del llibre que s’ha considerat la 
Bíblia de l’anàlisi tècnica: ens referim al manual de Murphy (2003).
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3. El model de Markowitz

Amb anterioritat, en aquest material es va analitzar la importància de la diversificació 
i l’efecte que té sobre el rendiment i risc d’una cartera. Cal ara fer un pas endavant i 
preguntar-se si és possible (i com) realitzar una diversificació eficient (correcta, perfec-
ta), que permeti crear una cartera òptima d’acord amb les característiques i necessitats 
d’un inversor concret. Harry Markowitz, premi Nobel d’economia l’any 1990, va ser el 
primer de plantejar aquesta reflexió i iniciar així la teoria de la selecció de carteres des 
d’una perspectiva moderna (modern portfolio theory en anglès). El seu paper pioner va 
ser tal que el tribunal de la seva tesi doctoral, cap al 1950, va bromejar sobre la possibi-
litat de no concedir-li el títol de doctor, ja que no existia en economia cap línia d’investi-
gació com la plantejada per Markowitz, i ell optava al doctorat en economia. I és veritat, 
no existia aquesta línia, fet que va canviar després del seu fantàstic treball. La principal 
aportació de Markowitz va ser la d’incorporar en el seu model els trets fonamentals del 
que podem qualificar com a conducta racional de l’inversor mentre eixamplava l’arsenal 
d’anàlisi matemàtica aplicada a la valoració i tractament d’actius amb risc (accions). En 
aquest punt, presentem els trets fonamentals del model de Markowitz intentant premi-
ar la intuïció del model més que la modelització matemàtica. Per a una versió completa 
i una anàlisi matemàtica exhaustiva del model, vegeu Suárez (2005).

3.1 Consideracions prèvies

Abans de començar amb el model de Markowitz (1952, 1959) pròpiament dit, es re-
alitzen a continuació una sèrie de consideracions que són essencials per entendre’n el 
desenvolupament matemàtic:
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1) Rendibilitat d’una cartera. Recordem que la rendibilitat d’una cartera la definí-
em de la manera següent:
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2) Variables aleatòries (VA).1 Si es vol calcular la rendibilitat esperada (esperança) 
i la variància poblacional d’una cartera exante, és a dir, abans que es materialitzen els 
rendiments dels actius, han de ser tractades les rendibilitats com a variables aleatòries. 
En l’àmbit conceptual i matemàtic, la diferència és substancial; en l’àmbit pràctic, s’ha 
d’entendre únicament com un petit canvi. En lloc de rendibilitat de la cartera, parlarem 
de rendibilitat esperada de la cartera (o esperança), i en lloc de variància mostral de la 
cartera, parlarem de variància poblacional. El càlcul d’aquests paràmetres serà similar al 
que s’ha presentat fins ara, en què:

E[Rc,t] és l’esperança o rendiment esperat de la cartera en el moment 

   

(t).
σ2(Ri,t) és la variància del rendiment de l’actiu 

   

(i) en el moment 

   

(t).
σ2(Rc,t) és la variància de la cartera en el moment 

   

(t).

I, finalment, σ(Ri,t, Rj,t) és la covariància entre el rendiment de l’actiu (i) i l’actiu (j)
en el moment (t).

El rendiment esperat es calcularà, doncs, com:

I, finalment, 

! 

"(Ri,t ,R j,t )  és la covariància entre el rendiment de l’actiu 

! 

(i)  i l’actiu 

! 

( j) 

en el moment 

! 

(t) . 

 

 

El rendiment esperat es calcularà, doncs, com: 

! 

E Rc,t[ ] = wi,t E Ri,t[ ]
i=1

N

" = w1,t E R1,t[ ] + w2,t E R2,t[ ] + ...+ wN ,t E RN ,t[ ] 

 

Mentre que la variància, que s’utilitzarà com mesura de risc, es calcularà com: 

 

! 

"2(Rc,t ) =
i=1

N

# wi,t
2 "2(Ri,t ) + 2 wi,t w j ,t

j> i

N

#
i=1

N

# "(Ri,t ,R j,t ) = wi,t w j ,t
j=1

N

#
i=1

N

# "(Ri,t ,R j,t )  

 

 

La diferència bàsica és que, en tractar-se de valors exante, caldrà estimar prèviament els 

valors de les esperances, les variàncies i les covariàncies necessàries per realitzar els 

càlculs. Això pot fer-se a partir de dades històriques si se’n disposa i si suposem que el 
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corregits. S’ha de recordar aquí que les variàncies havien de ser corregides per (N-1), i 
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Mentre que la variància, que s’utilitzarà com mesura de risc, es calcularà com:

1 Vegeu l'apartat 6 de l’Annex per a més informació sobre tractament estadístic bivariant i variables aleatòries.
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La diferència bàsica és que, en tractar-se de valors exante, caldrà estimar prèvia-
ment els valors de les esperances, les variàncies i les covariàncies necessàries per realitzar 
els càlculs. Això pot fer-se a partir de dades històriques si se’n disposa i si suposem que 
el passat pot servir-nos per explicar el futur. En aquest cas, les esperances, variàncies 
i covariàncies poblacionals s’estimen a partir dels corresponents valors mostrals corre-
gits. S’ha de recordar aquí que les variàncies havien de ser corregides per (N-1), i que el 
mateix ha de ser fet amb les covariàncies.
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on ρ1,2 és el coeficient de correlació entre els rendiments de l’actiu 1 i els rendiments de 
l’actiu 2.

Posem un petit exemple per entendre una mica millor el que s’ha exposat. Ima-
ginem que disposem de 10.000 euros per formar una cartera de dos actius. Al primer 
actiu hi destinem 3.000 euros, mentre que al segon, 7.000. El primer actiu presenta un 
rendiment esperat del 10% i una variància de 0,03; el segon, un rendiment esperat del 
5% i una variància de 0,05. Finalment, la covariància entre els rendiments dels actius és 
de 0,07. D’aquesta manera, podem calcular el rendiment esperat de la cartera com: 
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I el risc de la cartera com: 

! 

"2(Rc,t ) = 0,32 # 0,03+ 0,72 # 0,05 + 2# 0,3# 0,7# 0,07 = 0,0566 

 

 

3) Normalitat. Durant molt temps s’ha suposat que els canvis en els preus dels actius i, 

per tant, també els rendiments, es comportaven de manera normal. La suposició de 
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! 

E Rc,t[ ] = wi,t E Ri,t[ ]
i=1

N

" = 0,3# 0,1+ 0,7# 0,05 = 6,5%   

 

I el risc de la cartera com: 

! 

"2(Rc,t ) = 0,32 # 0,03+ 0,72 # 0,05 + 2# 0,3# 0,7# 0,07 = 0,0566 

 

 

3) Normalitat. Durant molt temps s’ha suposat que els canvis en els preus dels actius i, 

per tant, també els rendiments, es comportaven de manera normal. La suposició de 

rendiments normals de la cartera es basa, a més, en el teorema central del límit, que 

assegura que la suma de diferents variables aleatòries tendeix a la normal si el nombre 

de sumands és prou ampli. No és el moment ara d’atacar aquesta suposició, però és 

realment una hipòtesi que sembla no complir-se en absolut en l’àmbit empíric. [Rachev 

et al. (2005)]. L’avantatge de suposar normalitat és clara. La distribució normal queda 

perfectament determinada i especificada a través de dos paràmetres: l’esperança i la 

variància, i altres paràmetres com la asimetria o la curtosi poden ser ignorats. Si tenim 

en compte que aquests paràmetres són essencials en el model de Markowitz, entendrem 

perfectament la importància de la suposició de normalitat. 

 

 

6.2 El model de Markowitz: hipòtesis 

3) Normalitat. Durant molt temps s’ha suposat que els canvis en els preus dels ac-
tius i, per tant, també els rendiments, es comportaven de manera normal. La suposició 
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de rendiments normals de la cartera es basa, a més, en el teorema central del límit, que 
assegura que la suma de diferents variables aleatòries tendeix a la normal si el nombre 
de sumands és prou ampli. No és el moment ara d’atacar aquesta suposició, però és 
realment una hipòtesi que sembla no complir-se en absolut en l’àmbit empíric. [Rachev 
et alii (2005)]. L’avantatge de suposar normalitat és clara. La distribució normal queda 
perfectament determinada i especificada a través de dos paràmetres: l’esperança i la va-
riància, i altres paràmetres com la asimetria o la curtosi poden ser ignorats. Si tenim en 
compte que aquests paràmetres són essencials en el model de Markowitz, entendrem 
perfectament la importància de la suposició de normalitat.

3.2 El model de Markowitz: hipòtesis

El model de Markowitz parteix de les hipòtesis següents:

1. Es considera un univers d’inversió en el qual només existeixen actius amb risc, 
és a dir, actius de renda variable. El model de Markowitz es va plantejar inici-
alment amb 2 i 3 actius i, posteriorment, es va generalitzar.

2. El rendiment de cada títol està descrit per una variable aleatòria coneguda per 
tots els inversors, que es consideren homogenis, és a dir, amb la mateixa opinió 
sobre tots els paràmetres del model (esperances, variàncies, etc.).

3. S’accepta com a mesura de rendiment l’esperança de la variable, com a mesura 
de risc la variància (o la desviació estàndard), i els inversors actuen únicament 
en funció d’aquests dos paràmetres (s’accepta, per tant, la normalitat dels ren-
diments, ja que amb esperança i variància n’hi ha prou per definir una variable 
aleatòria normal).

4. La conducta racional de l’inversor i la seva satisfacció (que depèn únicament de 
l’esperança i la variància de la cartera) es pot modelitzar utilitzant funcions d’uti-
litat, funció que compleix les característiques que es presenten a continuació:

 

El model de Markowitz parteix de les hipòtesis següents: 

 

1) Es considera un univers d’inversió en el qual només existeixen actius amb risc, és a 

dir, actius de renda variable. El model de Markowitz es va plantejar inicialment amb 2 i 

3 actius i, posteriorment, es va generalitzar. 

 

2) El rendiment de cada títol està descrit per una variable aleatòria coneguda per tots els 

inversors, que es consideren homogenis, és a dir, amb la mateixa opinió sobre tots els 

paràmetres del model (esperances, variàncies, etc.). 

 

3) S’accepta com a mesura de rendiment l’esperança de la variable, com a mesura de 

risc la variància (o la desviació estàndard), i els inversors actuen únicament en funció 

d’aquests dos paràmetres (s’accepta, per tant, la normalitat dels rendiments, ja que amb 

esperança i variància n’hi ha prou per definir una variable aleatòria normal). 

 

4) La conducta racional de l’inversor i la seva satisfacció (que depèn únicament de 

l’esperança i la variància de la cartera) es pot modelitzar utilitzant funcions d’utilitat, 

funció que compleix les característiques que es presenten a continuació: 

 

! 

U = F E Rc,t[ ],"2(Rc,t )[ ]  

 

 

La primera derivada fa referència al fet que l’inversor prefereix més riquesa a menys 

riquesa, ja que, en incrementar l’esperança de riquesa, incrementa la utilitat (la derivada 

parcial és positiva). La segona derivada fa referència al fet que l’inversor prefereix 

menys risc a més risc, ja que, en incrementar el risc, la utilitat descendeix (la derivada 

parcial és negativa), i es demostra que els inversors són poc inclinats al risc. 

 

Posem dos exemples per aclarir encara més aquesta idea. En el primer, imaginem dos 

La primera derivada fa referència al fet que l’inversor prefereix més riquesa a menys 
riquesa, ja que, en incrementar l’esperança de riquesa, incrementa la utilitat (la derivada 
parcial és positiva). La segona derivada fa referència al fet que l’inversor prefereix menys 
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risc a més risc, ja que, en incrementar el risc, la utilitat descendeix (la derivada parcial és 
negativa), i es demostra que els inversors són poc inclinats al risc.

Posem dos exemples per aclarir encara més aquesta idea. En el primer, imaginem 
dos negocis amb rendibilitat esperada del 20%. El negoci A presenta dues situacions 
(estats) possibles amb igual probabilitat d’ocurrència. En el primer estat la rendibilitat 
serà del 15%, mentre que en el segon estat serà del 25%. El negoci B presenta també 
dos estats amb la mateixa probabilitat d’ocurrència. En el primer estat, la rendibilitat 
obtinguda serà del 10%, mentre que en el segon serà del 30%. L’inversor del model de 
Markowitz escolliria el negoci A, ja que per al mateix rendiment esperat, suporta menys 
risc (dispersió de rendiments), de manera que la seva satisfacció serà més elevada amb 
aquesta opció.

En el segon exemple, suposem dues possibilitats d’inversió amb les mateixes ca-
racterístiques d’inversió inicial. La primera possibilitat, el negoci C, presenta un risc 
del 15%, i genera un rendiment esperat de 10 milions d’euros. El negoci D, amb el 
mateix risc, genera un rendiment esperat de 25 milions d’euros. Davant d’aquesta situ-
ació, l’inversor markowitzià preferirà el negoci D, ja que pel mateix risc obté un major 
rendiment esperat.

D’aquesta manera, i per acabar aquest punt, Markowitz ens assegura amb les se-
ves hipòtesis que qualsevol inversor que vulgui invertir els seus diners únicament en 
actius de risc comprarà aquelles accions que li generin el màxim rendiment per unitat 
de risc assumit, i que a més li generin la màxima «felicitat» (utilitat) possible. Aquesta 
segona afirmació serà analitzada en detall en el proper punt.

 
3.3 Etapes en el model Markowitz

El model de Markowitz s’estructura en tres etapes clarament diferenciades que s’han de 
conèixer i tenir presents. Amb anterioritat, en aquest material, quan es van presentar 
les diferents fases de construcció d’una cartera d’inversió financera, les etapes del mo-
del de Markowitz es van presentar de manera superficial. És ara, per tant, el moment 
d’entrar-hi a fons.

1. Primera etapa: Conjunt de possibilitats d’inversió (CPI) i frontera eficient (FE)
En un mercat determinat, existeix una quantitat finita d’actius amb risc. Si es 

combinessin aquests actius utilitzant diferents ponderacions, es podrien construir totes 
les carteres en les quals un inversor podria invertir els seus diners. Aquest conjunt de 
carteres possibles sol anomenar-se conjunt de possibilitats d’inversió (CPI). 

Posem un exemple no financer per tal d’entendre millor què és el CPI. Imaginem 
que en un mercat de qualsevol poble del nostre país hi ha diferents parades que venen 
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únicament 5 productes: patates, pebrots, cols, mandarines i pa. Si jo com a compra-
dor anés a aquest mercat a gastar uns diners determinats, hauria de determinar quins 
productes (i en quines proporcions) vull incorporar a la meva bossa de la compra. És a 
dir, amb els 200 euros de què disposo, hauria de determinar quantes patates compro, 
quants quilos de pebrots, quantes mandarines, etc. Totes les possibles formes que tinc 
de gastar els meus 200 euros en aquests 5 únics productes constitueixen el conjunt de 
possibilitats d’inversió (CPI) en aquest mercat: gastar tots els meus diners únicament 
en pebrots és una compra possible; gastar 100 euros en patates i 100 en mandarines 
és una altra opció, però també ho és comprar únicament pa, comprar 40 euros de cada 
producte, i totes aquelles combinacions que puguem imaginar. Totes aquestes opcions 
són «compres» (carteres) possibles, i formen el CPI.

Tornant a l’explicació financera, hem de pensar que cadascuna de les carteres que 
puc compondre amb els actius de risc disponibles al mercat tindria un rendiment i 
un risc associat, de manera que la podríem dibuixar en un plànol (σ[Rc,t], E[Rc,t]). En 
aquest pla, l’eix X representaria el risc de la cartera (mesurat a través de la desviació 
estàndard o la variància), mentre que l’eix Y representaria el rendiment esperat.

Vegem aquest punt amb més detall a través d’un exemple. 

Exemple 1. Imaginem que tenim un mercat format únicament per dos actius (A 
i B). Aquests actius tenen un rendiment esperat de E[RA,t]=10%, E[RB,t]=5% i un risc 
de σ2[RA,t]=0,03 i σ2[RB,t]=0,01. A més, s’ha estimat que la covariància entre els ren-
diments de l’actiu A i B és σ(RA,t ,RB,t)=0,0034. Una persona determinada decideix 
invertir en aquest mercat un total de 100.000 euros. Arribats a aquest punt, ens podem 
plantejar quines combinacions d’actius són possibles per a l’inversor (CPI). La taula 1 
ens mostra algunes d’aquestes possibilitats:

Taula 1. Carteres possibles combinant actius A i B

Cartera Ponderació A (wA,r) Ponderació B (wB,r)
1 0,01 0,99
2 0,03 0,97
3 0,1 0,9
4 0,2 0,8
5 0,3 0,7
6 0,4 0,6
7 0,5 0,5
8 0,6 0,4
9 0,7 0,3

10 0,8 0,2
11 0,9 0,1
12 0,97 0,03
13 0,99 0,01
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D’aquesta manera, si construïm la cartera 7, l’inversor en qüestió gastaria 50.000 
euros en l’actiu A i la mateixa quantitat en l’actiu B; en la cartera 13 l’inversor invertiria 
99.000 euros en l’actiu A i únicament 1.000 euros en l’actiu B, etc.

Ara és moment d’anar una mica més enllà en l’exemple. Quin rendiment aconse-
guiria l’inversor amb cada cartera? Quin risc assumiria en cadascuna? El primer que 
s’ha de fer per respondre aquestes preguntes és calcular el rendiment esperat de cada 
cartera (E[Rc,t]) i la seva desviació estàndard σ[Rc,t]. S’ha de recordar que les fórmules 
que s’apliquen són:

plantejar quines combinacions d’actius són possibles per a l’inversor (CPI). La taula 1 

ens mostra algunes d’aquestes possibilitats: 
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99.000 euros en l’actiu A i únicament 1.000 euros en l’actiu B, etc. 

 

Ara és moment d’anar una mica més enllà en l’exemple. Quin rendiment aconseguiria 

l’inversor amb cada cartera? Quin risc assumiria en cadascuna? El primer que s’ha de 

fer per respondre aquestes preguntes és calcular el rendiment esperat de cada cartera (

) i la seva desviació estàndard . S’ha de recordar que les fórmules que 

s’apliquen són: 

 

! 

E Rc,t[ ] = wi,t E Ri,t[ ]
i=1

N

"  i  i 

! 

" = "2  

 

Els resultats que s’obtenen si realitzem els càlculs són els que apareixen a la taula 2: 
Els resultats que s’obtenen si realitzem els càlculs són els que apareixen a la taula 2:

Taula 2. Rendiment i risc per a carteres amb combinació lineal d’actius A i B

Cartera Ponderació A (wA,r) Ponderació B (wB,r) E[Rc,t] σ[Rc,t]

1 0,01 0,99 0,0505 0,0994
2 0,03 0,97 0,0515 0,0982
3 0,1 0,9 0,055 0,0949
4 0,2 0,8 0,06 0,0932
5 0,3 0,7 0,065 0,0950
6 0,4 0,6 0,07 0,1002
7 0,5 0,5 0,075 0,1082
8 0,6 0,4 0,08 0,1185
9 0,7 0,3 0,085 0,1305

10 0,8 0,2 0,09 0,1438
11 0,9 0,1 0,095 0,1582
12 0,97 0,03 0,0985 0,1686
13 0,99 0,01 0,0995 0,1717

Si representem gràficament aquests resultats en un eix (σ[Rc,t], E[Rc,t]), s’obté el 
conjunt de possibilitats d’inversió (CPI) del gràfic 1.

Cada punt blau en el gràfic 1 representa una cartera de les que apareixen a la taula 
1 i 2. Així, els punts que apareixen dins del cercle groc corresponen a les carteres 1 i 2, 
mentre que els punts de l’interior del cercle vermell corresponen a les carteres 12 i 13. 
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Gràfic 1. Conjunt de possibilitats d’inversió amb 2 actius

 
 

Cada punt blau en el gràfic 1 representa una cartera de les que apareixen a la taula 1 i 2. 

Així, els punts que apareixen dins del cercle groc corresponen a les carteres 1 i 2, 

mentre que els punts de l’interior del cercle vermell corresponen a les carteres 12 i 13.  

 

En un mercat format per diversos actius es podrien repetir els càlculs que es presenten a 

l’exemple. Si es decidís llavors dibuixar la CPI, veuríem que no s’obtindria una corba, 

sinó tot un núvol de punts. La imatge que es podria obtenir seria semblant a la següent 

(gràfic 2): 
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següent (gràfic 2):
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Analitzant els punts del gràfic 2 i del gràfic 3, s’arriba a la conclusió que no totes les 

combinacions possibles són desitjables. Així, existeixen algunes combinacions que 

proporcionen el màxim guany per a un risc determinat o, per contra, proporcionen un 

risc mínim per a un determinat guany esperat. Per exemple, si un inversor vol mantenir 

una cartera d’inversió amb un risc del 7,5%, hi ha unes quantes possibilitats que li 

generaran des de poc més de 0,5% de rendiment esperat fins al 4%. És clar que, davant 

diferents possibilitats amb el mateix risc, l’inversor seleccionarà la que li generi més 

rendiment, és a dir, buscarà la cartera més eficient. Si repetíssim l’exemple per a tots els 

nivells de risc, ens n’adonaríem que les carteres eficients, gràficament, se situen en la 

part exterior del dibuix formant una corba (corba vermella) que rep el nom de frontera 

eficient (FE). Analitzem amb més detall aquest fet estudiant a fons el gràfic 3. Són les 

carteres del cercle verd eficients? La resposta és clara: no. Observant el dos cercles 

addicionals marcats en el gràfic, observem com el cercle vermell mostra carteres que, 

amb el mateix risc que les del cercle verd, ofereixen molta més rendibilitat. Seria, per 

tant, més desitjable, si volem assumir un risc proper al 10%, invertir en les carteres 

marcades amb el cercle vermell. D’altra banda, les carteres del cercle violeta ofereixen 

la mateixa rendibilitat que les del cercle groc, però amb molt menys risc. Seria 

desitjable, per tant, adquirir les carteres del cercle violeta si el que volem és una 

rendibilitat lleugerament superior al 2,5%, perquè això suposaria només sofrir la meitat 

del risc (5%). 

 

Gràfic 3. Conjunt de possibilitats d’inversió i frontera eficient 
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part exterior del dibuix formant una corba (corba vermella) que rep el nom de frontera 
eficient (FE). Analitzem amb més detall aquest fet estudiant a fons el gràfic 3. Són les 
carteres del cercle verd eficients? La resposta és clara: no. Observant el dos cercles ad-
dicionals marcats en el gràfic, observem com el cercle vermell mostra carteres que, amb 
el mateix risc que les del cercle verd, ofereixen molta més rendibilitat. Seria, per tant, 
més desitjable, si volem assumir un risc proper al 10%, invertir en les carteres marcades 
amb el cercle vermell. D’altra banda, les carteres del cercle violeta ofereixen la mateixa 
rendibilitat que les del cercle verd, però amb molt menys risc. Seria desitjable, per tant, 
adquirir les carteres del cercle violeta si el que volem és una rendibilitat lleugerament 
superior al 2,5%, perquè això suposaria només sofrir la meitat del risc (5%).

Gràfic 3. Conjunt de possibilitats d’inversió i frontera eficient

 
 

Una vegada s’ha analitzat gràficament el conjunt de possibilitats d’inversió (CPI) i la 

frontera eficient (FE), cal advertir que aquest conjunt es calcula, matemàticament, 

resolent el problema que es planteja a continuació: 
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més elevat, tenint en compte que hem de fixar un risc determinat (equació 1). És a dir, 
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frontera eficient (FE), cal advertir que aquest conjunt es calcula, matemàticament, 

resolent el problema que es planteja a continuació: 

Maximitzar: 

! 

E Rc,t[ ] = wi,t E Ri,t[ ]
i=1

N

"  

Amb les restriccions 

 

! 

"2(Rc,t ) = wi,t w j ,t
j=1

N

#
i=1

N

# "(Ri,t ,R j,t ) ="2 * (1) 

 (2) 

 

 per a   (3) 

 

 

Pot ser que l’estructura matemàtica espanti una mica, però la idea que hi ha darrere 

d’aquesta formulació és realment molt intuïtiva. Es tracta de determinar com s’ha de 

construir una cartera (determinar els pesos o els 

! 

wi,t ) perquè generi el rendiment esperat 

més elevat, tenint en compte que hem de fixar un risc determinat (equació 1). És a dir, 

es tracta de descobrir les combinacions (  

! 

w1,t ,!wN ,t ) que proporcionin la cartera que 

  (2)

wi,t≥ 0 per a ∀i  (3)

Pot ser que l’estructura matemàtica espanti una mica, però la idea que hi ha dar-
rere d’aquesta formulació és realment molt intuïtiva. Es tracta de determinar com s’ha 
de construir una cartera (determinar els pesos o els wi,t) perquè generi el rendiment 
esperat més elevat, tenint en compte que hem de fixar un risc determinat (equació 1). 
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És a dir, es tracta de descobrir les combinacions (wi,t ... wN,t ) que proporcionin la cartera 
que maximitza el rendiment esperat per a cada nivell de risc. Per exemple, si es vol bus-
car les carteres que generin el benefici esperat màxim assumint un risc de σ2 *= 0,1, el 
model matemàtic ens situaria en el punt de la frontera eficient que correspon a un risc 
de 0,1 (cercle vermell).

La condició (2) que s’estableix per a la maximització fa referència al fet que la 
suma dels pesos dels diferents actius ha de ser u, és a dir, hem d’invertir totalment els 
nostres diners. Finalment, no es pot demanar diners a crèdit ni vendre al descobert 
(condició 3 de no-negativitat).

La resolució del problema consisteix a buscar aquella combinació de valors que 
maximitza2 la funció objectiu i verifica els tres blocs de condicions per als diferents 
valors de risc escollits (σ2 *). Això es realitza a través de la tècnica del lagrangià, o utilit-
zant un programari apropiat d’optimització.

Després de l’anàlisi gràfica i matemàtica presentada, podem concloure de la pri-
mera etapa del model de Markowitz que existeixen punts considerats òptims o eficients 
des de la perspectiva esperança-desviació estàndard. El nostre objectiu com a inversors 
o gestors de fons és crear carteres que ens permetin situar-nos damunt (o propers) de 
la frontera eficient; construir, per tant, carteres eficients.

Per acabar la primera etapa del model de Markowitz, ens agradaria fer un 
petit incís addicional que ens permetrà relacionar el model amb la idea de di-
versificació que va ser presentada amb anterioritat. Imaginem dos valors (A i 
B), cadascun amb el seu rendiment i risc. Podem invertir en l’actiu A (amb un 
risc σ(RA) i una esperança de rendiment E(RA)) o fer-ho en l’actiu B (amb un 
risc σ(RB) i una esperança de rendiment E(RB)). En funció de la correlació3 

existent entre aquests actius, el CPI presentarà una forma o una altra (vegeu gràfic 4). 
Així, si:

•	 El coeficient de correlació és 1 (ρ=1), la correlació entre el rendiment dels dos 
actius és perfecta, de manera que el CPI apareixerà com una recta (dibuixada 
de color verd). Únicament serà possible construir carteres que se situïn damunt 
d’aquesta recta. 

•	 Si el coeficient de correlació és inferior a 1 (ρ <1), llavors la creació d’una car-
tera per combinació dels dos actius permet aprofitar els avantatges de la diver-
sificació, de manera que en el CPI apareixen carteres amb menor risc (la recta 
es converteix en una corba), i la representem en el gràfic amb la línia turquesa. 
D’aquesta manera, la correlació existent entre els actius ens permet accedir a 
possibilitats d’inversió (punts) amb més rendiment esperat i menys risc.

2 El càlcul de la FE es pot realitzar, de manera alternativa, a través de la minimització del risc d’una cartera donat un ren-
diment esperat aplicant també les condicions d’inversió completa (2) i no-negativitat (3).

3 Vegeu el punt 3 l’Annex.
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•	 Si el coeficient de correlació és –1 (ρ=–1), és possible construir carteres amb 
més rendiment esperat i menys risc que les presentades fins ara i situar-nos 
com a inversors damunt de les línies grogues. Fins i tot és possible construir 
una cartera sense risc per combinació dels actius A i B, ja que es mouen de for-
ma inversa, de manera que quan un puja de preu l’altre baixa. Aquesta situació 
ens permet aconseguir un nivell de rendiment sense risc que apareix al gràfic 
com a punt A. Aprofundim una mica més en aquesta anàlisi. Si el coeficient de 
correlació és –1, la correlació és perfectament negativa (de manera que si un 
actiu augmenta de valor, l’altre decreix). En aquesta situació, no existeix risc, 
perquè els rendiments es troben subjectes a forces contraposades que elimi-
nen la dispersió dels resultats. Aquesta és la situació pròpia de les cobertures i 
dels futurs (que immunitzen la cartera a variacions de preu).

Gràfic 4. CPI en funció de la correlació entre actius

   

 

Generalment, si en lloc de dos actius al mercat disposem de diferents actius, és possible 

construir un CPI amb una forma similar a la d’un paraigua (gràfic 5), que mostra les 

diferents combinacions d’actius possibles (carteres possibles). Entre totes les carteres 

possibles (CPI), sabem que n’existeixen algunes de millors que se situen a la frontera 

eficient (línia taronja). 

 

Gràfic 5. Conjunt de possibilitats d’inversió i frontera eficient amb n actius 

Generalment, si en lloc de dos actius al mercat disposem de diferents actius, és 
possible construir un CPI amb una forma similar a la d’un paraigua (gràfic 5), que 
mostra les diferents combinacions d’actius possibles (carteres possibles). Entre totes les 
carteres possibles (CPI), sabem que n’existeixen algunes de millors que se situen a la 
frontera eficient (línia taronja).
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Gràfic 5. Conjunt de possibilitats d’inversió i frontera eficient amb n actius

 
2. SEGONA ETAPA: especificació de les preferències de l’inversor 

 

Una vegada definides les inversions possibles al mercat que estem analitzant (CPI) i 

determinades les millors opcions d’inversió (FE), s’han reduït substancialment les 

alternatives atractives d’inversió. S’ha vist que, de totes les carteres possibles que 

formen el CPI, només una petita part són adequades si atenem a un simple estudi de 

esperances i desviacions estàndard. Però, tot i així, quina és la cartera que un inversor ha 

de seleccionar entre totes les que se situen a la FE? Markowitz va solucionar el 

problema a través de l’ús clàssic de les funcions d’utilitat. Recordem que les funcions 

d’utilitat tenen la finalitat de mesurar la “satisfacció” (la felicitat) d’un individu quan 

consumeix un conjunt de béns determinat. L’inversor, aleshores, utilitzant les seves 

funcions d’utilitat, seleccionarà aquella cartera que respongui millor a les seves 

preferències, és a dir, que li generi més satisfacció atesos els dos únics paràmetres 

significatius per a ell en el model de Markowitz (esperança i variància dels rendiments 

dels actius). Hi haurà inversors, amb una determinada actitud davant el risc, que 

preferiran escollir les carteres que ofereixin més benefici esperat encara que per a això 

hagin d’assumir més riscos. Per contra, altres inversors més prudents es decidiran per 

carteres menys arriscades que ofereixin, al seu torn, menys benefici esperat. 

 

Gràficament (gràfic 6), es poden expressar les preferències i la satisfacció dels inversors 

2. Segona etapa: especificació de les preferències de l’inversor
Una vegada definides les inversions possibles al mercat que estem analitzant (CPI) 

i determinades les millors opcions d’inversió (FE), s’han reduït substancialment les al-
ternatives atractives d’inversió. S’ha vist que, de totes les carteres possibles que formen 
el CPI, només una petita part són adequades si atenem a un simple estudi de esperan-
ces i desviacions estàndard. Però, tot i així, quina és la cartera que un inversor ha de 
seleccionar entre totes les que se situen a la FE? Markowitz va solucionar el problema a 
través de l’ús clàssic de les funcions d’utilitat. Recordem que les funcions d’utilitat tenen 
la finalitat de mesurar la «satisfacció» (la felicitat) d’un individu quan consumeix un 
conjunt de béns determinat. L’inversor, aleshores, utilitzant les seves funcions d’utilitat, 
seleccionarà aquella cartera que respongui millor a les seves preferències, és a dir, que li 
generi més satisfacció atesos els dos únics paràmetres significatius per a ell en el model 
de Markowitz (esperança i variància dels rendiments dels actius). Hi haurà inversors, 
amb una determinada actitud davant el risc, que preferiran escollir les carteres que ofe-
reixin més benefici esperat encara que per a això hagin d’assumir més riscos. Per contra, 
altres inversors més prudents es decidiran per carteres menys arriscades que ofereixin, 
al seu torn, menys benefici esperat.

Gràficament (gràfic 6), es poden expressar les preferències i la satisfacció dels in-
versors a través de les funcions d’utilitat en el plànol (σ[Rc,t], E[Rc,t]). Les funcions d’uti-
litat, en aquest cas, determinaran la satisfacció que obtindrà un inversor mantenint una 
cartera que li suposi un risc i un rendiment esperat concret. Aquestes funcions d’utilitat 
es consideren creixents i còncaves (forma adequada en funció de les derivades parcials 
de les funcions d’utilitat que s’han presentat anteriorment en aquest material). Si s’es-
tudia el gràfic que es presenta a continuació, es poden fer algunes afirmacions derivades 
de la teoria econòmica clàssica. La primera és que, per definició de corba d'indiferència, 
qualsevol punt d’una mateixa corba genera a l’inversor la mateixa satisfacció. Per exem-
ple, qualsevol punt de la corba (I) genera una satisfacció de 35, mentre que qualsevol 
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punt de la corba ( J) genera una satisfacció de 28, etc. En l’exemple que hem posat fins 
ara, s’ha dit que un inversor presentaria més satisfacció o felicitat damunt de la corba I 
que no pas damunt de la corba J. Aquesta afirmació és certa i es pot generalitzar dient 
que les corbes d’indiferència que es troben més elevades generen més satisfacció que 
no pas les que es troben més pròximes a l’eix X. Intentem entendre això amb calma. La 
corba J, per a un nivell de risc del 2,5%, «ofereix» un rendiment esperat lleugerament 
superior al 2%. En canvi, la corba I, per al mateix nivell de risc, «ofereix» un rendiment 
proper al 5%. És clar que l’inversor tindrà més satisfacció a la corba I que no pas a la J.

Gràfic 6. Funcions d’utilitat en el model de Markowitz

 
 

Arribats a aquest punt, ens agradaria fer un petit incís sobre les corbes d’utilitat. Les 

corbes presentades fins ara es refereixen a inversors amb aversió al risc. Encara que 

això és el més comú, hem de dir que la forma de les corbes d’indiferència canvia 

lleugerament si ens trobem amb un altre tipus d’inversors (gràfic 7). Així: 

 

• Si ens trobem amb inversors amb aversió al risc: aquests inversors només 

accepten un augment de risc si ve acompanyat d’un increment proporcionalment 

superior de la rendibilitat esperada. 

• Si ens trobem amb inversors indiferents al risc: aquests inversors accepten un 

augment de risc si ve acompanyat d’un increment proporcional de la rendibilitat 

esperada. 

• Si ens trobem amb inversors propensos al risc: aquests inversors accepten un 

increment de risc si augmenta el rendiment esperat, independentment si 

l’increment és igual o, fins i tot, inferior a l’increment de risc. 

 

A més, el pendent de la corba també defineix la propensió al risc d’un inversor 

determinat, com es pot observar en el gràfic 8. 

 

 

 

Arribats a aquest punt, ens agradaria fer un petit incís sobre les corbes d’indife-
rència. Les corbes presentades fins ara es refereixen a inversors amb aversió al risc. En-
cara que això és el més comú, hem de dir que la forma de les corbes d’indiferència canvia 
lleugerament si ens trobem amb un altre tipus d’inversors (gràfic 7). Així:

•	 Si ens trobem amb inversors amb aversió al risc: aquests inversors només ac-
cepten un augment de risc si ve acompanyat d’un increment proporcional-
ment superior de la rendibilitat esperada.

•	 Si ens trobem amb inversors indiferents al risc: aquests inversors accepten un 
augment de risc si ve acompanyat d’un increment proporcional de la rendibi-
litat esperada.

•	 Si ens trobem amb inversors propensos al risc: aquests inversors accepten un 
increment de risc si augmenta el rendiment esperat, independentment si l’in-
crement és igual o, fins i tot, inferior a l’increment de risc.

A més, el pendent de la corba també defineix la propensió al risc d’un inversor 
determinat, com es pot observar en el gràfic 8.
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Gràfic 7. Corbes d’indiferència en funció del perfil de risc de l’inversor

Gràfic 7. Corbes d’indiferència en funció del perfil de risc de l’inversor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8. Corbes d’indiferència en funció del perfil de risc de l’inversor (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERCERA ETAPA: selecció de la Cartera Òptima (CO) 

 

Superposant el CPI i l’FE (primera etapa) amb les corbes d’utilitat (segona etapa), 

s’obté la cartera òptima per a un inversor (gràfic 9). La cartera òptima serà el punt O, ja 

que expressa la cartera eficient (sobre l’FE) que genera més satisfacció a l’inversor. 

Aquest punt, matemàticament, compleix la condició que és el punt on la funció d’utilitat 

que genera més satisfacció és tangent a la frontera eficient. Aquesta és sempre la 

condició d’òptim en aquest model. El punt O és òptim perquè la corba (K) (i qualsevol 
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Gràfic 8. Corbes d’indiferència en funció del perfil de risc de l’inversor (II)
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Gràfic 8. Corbes d’indiferència en funció del perfil de risc de l’inversor (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERCERA ETAPA: selecció de la Cartera Òptima (CO) 

 

Superposant el CPI i l’FE (primera etapa) amb les corbes d’utilitat (segona etapa), 

s’obté la cartera òptima per a un inversor (gràfic 9). La cartera òptima serà el punt O, ja 

que expressa la cartera eficient (sobre l’FE) que genera més satisfacció a l’inversor. 

Aquest punt, matemàticament, compleix la condició que és el punt on la funció d’utilitat 

que genera més satisfacció és tangent a la frontera eficient. Aquesta és sempre la 

condició d’òptim en aquest model. El punt O és òptim perquè la corba (K) (i qualsevol 
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3. Tercera etapa: selecció de la Cartera Òptima (CO)
Superposant el CPI i l’FE (primera etapa) amb les corbes d’indiferència (segona 

etapa), s’obté la cartera òptima per a un inversor (gràfic 9). La cartera òptima serà el 
punt O, ja que expressa la cartera eficient (sobre l’FE) que genera més satisfacció a l’in-
versor. Aquest punt, matemàticament, compleix la condició que és el punt on la corba 
d'indiferència que genera més satisfacció és tangent a la frontera eficient. Aquesta és 
sempre la condició d’òptim en aquest model. El punt O és òptim perquè la corba (K) (i 
qualsevol altra que hi estigués per damunt) se situa en punts no possibles (perquè no es 
troben dins del CPI). En segon lloc, tots els punts per sota del punt O presenten pitjors 
característiques d’esperança-desviació estàndard, de manera que no són desitjables.
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Gràfic 9. Determinació de la cartera òptima

altra que hi estigués per damunt) se situa en punts no possibles (perquè no es troben 

dins del CPI). En segon lloc, tots els punts per sota del punt O presenten pitjors 

característiques d’esperança-desviació estàndard, de manera que no són desitjables. 

 

Gràfic 9. Determinació de la cartera òptima 

 
 

Conclusió: la cartera òptima (punt O) és la que, situada a la frontera eficient, permet a 

l’inversor situar-se en la corba d’indiferència que li suposa més satisfacció. Això 

s’aconsegueix en el punt de tangència entre la corba d’indiferència de més satisfacció 

possible i l’FE. 

 

 

Per acabar, farem un petit check-list de les tasques que ha de realitzar un inversor en el 

model de Markowitz: 

 

Estimació de l’esperança matemàtica dels actius  SÍ 

Estimació de la variància dels actius SÍ 

Estimació de la curtosi dels actius NO 

Estimació de la covariància dels actius SÍ 

Càlcul del conjunt de possibilitats d’inversió SÍ 

Càlcul de ràtio de palanquejament NO 

Conclusió: la cartera òptima (punt O) és la que, situada a la frontera eficient, per-
met a l’inversor situar-se en la corba d’indiferència que li suposa més satisfacció. Això 
s’aconsegueix en el punt de tangència entre la corba d’indiferència de més satisfacció 
possible i l’FE.

Per acabar, farem un petit check-list de les tasques que ha de realitzar un inversor 
en el model de Markowitz:

Estimació de l’esperança matemàtica dels actius SÍ

Estimació de la variància dels actius SÍ

Estimació de la curtosi dels actius NO

Estimació de la covariància dels actius SÍ

Càlcul del conjunt de possibilitats d’inversió SÍ

Càlcul de ràtio de palanquejament NO

Selecció de les carteres de mercat NO

Càlcul de la frontera eficient SÍ

Càlcul de les accions de dividend màxim NO

Modelització de les preferències a través de funcions Gamma NO

Modelització de les preferències a través de funcions d’utilitat SÍ

Càlcul del punt de tangència entre corbes d’indiferència i frontera eficient SÍ
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3.4 Comentaris finals sobre el model de Markowitz

1. Normalitat: El model de Markowitz suposa normalitat de les rendibilitats dels 
actius. Aquesta suposició simplifica els càlculs però no és una suposició real, 
amb la qual cosa la validesa del model és discutible en cas de trobar-nos en una 
situació en què els rendiments dels actius són no-normals.

2. La funció d’utilitat: Quina forma té la funció d’utilitat? En el model no s’ha 
plantejat quina forma funcional presenten les corbes d’indiferència. La for-
ma funcional més utilitzada és la funció quadràtica que presenta la forma se-
güent:

Selecció de les carteres de mercat NO 

Càlcul de la frontera eficient SÍ 

Càlcul de les accions de dividend màxim NO 

Modelització de les preferències a través de funcions Gamma NO 

Modelització de les preferències a través de funcions d’utilitat SÍ 

Càlcul del punt de tangència entre corbes d’indiferència i frontera 

eficient 

SÍ 

 

 

 

6.4 Comentaris finals sobre el model de Markowitz 

 

1) Normalitat: El model de Markowitz suposa normalitat de les rendibilitats dels actius. 

Aquesta suposició simplifica els càlculs però no és una suposició real, amb la qual cosa 

la validesa del model és discutible en cas de trobar-nos en una situació en què els 

rendiments dels actius són no-normals. 

 

2) La funció d’utilitat: Quina forma té la funció d’utilitat? En el model no s’ha 

plantejat quina forma funcional presenten les corbes d’indiferència. La forma funcional 

més utilitzada és la funció quadràtica que presenta la forma següent: 

! 

U Rc,t[ ] = a + bRc,t + cR2c,t  

 

3) Model esperança-variància: els inversors prenen les seves decisions en funció 

únicament d’aquests dos paràmetres. Aquesta suposició és vàlida sempre que es 

compleixi la normalitat o la forma quadràtica de les funcions d’utilitat. En cas de no 

complir-se cap de les dues condicions, de nou, la validesa del model és discutible. A 

més, és clar que en la realitat existeixen molts altres factors que afecten les decisions 

dels inversors. 

 

4) Perfil de risc dels inversors: la preferència o aversió al risc dels diferents inversors 

és fàcilment detectable en funció de la forma que presentin les seves corbes 

d’indiferència. Així, com ja s’ha comentat anteriorment, és possible determinar com és 

un inversor en funció de la forma de les seves corbes d’indiferència. El que no s’ha 

3. Model esperança-variància: els inversors prenen les seves decisions en funció 
únicament d’aquests dos paràmetres. Aquesta suposició és vàlida sempre que 
es compleixi la normalitat o la forma quadràtica de les funcions d’utilitat. En 
cas de no complir-se cap de les dues condicions, de nou, la validesa del model 
és discutible. A més, és clar que en la realitat existeixen molts altres factors que 
afecten les decisions dels inversors.

4. Perfil de risc dels inversors: la preferència o aversió al risc dels diferents inversors 
és fàcilment detectable en funció de la forma que presentin les seves corbes 
d’indiferència. Així, com ja s’ha comentat anteriorment, és possible determinar 
com és un inversor en funció de la forma de les seves corbes d’indiferència. El 
que no s’ha plantejat en el model és que les preferències pel rendiment i el risc 
varien amb el pas del temps, i també en funció dels diferents esdeveniments 
(bones i males experiències) que li succeeixen a l’inversor. Això no ho recull 
l’estructura de corbes d’indiferència que s’han presentat en el model.

5. Convexitat de la frontera eficient: la frontera eficient és convexa. Si el mercat 
únicament disposa de dos actius (A, B) i la correlació entre ells és 1, la frontera 
eficient és una recta que uneix aquests dos actius. D’altra banda, si la correlació 
és –1, llavors les possibilitats d’inversió formen una espècie de triangle (gràfic 
4). Cal recordar que la correlació entre dos actius A i B es definia com el quo-
cient entre la covariància dels rendiments d’A i B, i les respectives desviacions 
dels seus rendiments:
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únicament disposa de dos actius (A,B) i la correlació entre ells és 1, la frontera eficient 

és una recta que uneix aquests dos actius. D’altra banda, si la correlació és –1, llavors 

les possibilitats d’inversió formen una espècie de triangle (gràfic 4). Cal recordar que la 
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6) L’aportació de Tobin: El model de Markowitz permet únicament a l’inversor 

distribuir el seu capital entre actius de renda variable. Tobin va ampliar el model donant 

la possibilitat a l’inversor de col·locar diners tant en actius de renda variable com en un 

actiu de renda fixa amb un rendiment sense risc determinat. La incorporació d’aquesta 

possibilitat modifica lleugerament la frontera eficient i permet a l’inversor accedir a un 

conjunt de carteres que eren impossibles d’elaborar en el model de Markowitz. El model 

de Tobin, ampliació essencial del de Markowitz, és l’objectiu d’estudi del proper punt 

d’aquest material. 
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del donant la possibilitat a l’inversor de col·locar diners tant en actius de renda 
variable com en un actiu de renda fixa amb un rendiment sense risc determinat. 
La incorporació d’aquesta possibilitat modifica lleugerament la frontera efici-
ent i permet a l’inversor accedir a un conjunt de carteres que eren impossibles 
d’elaborar en el model de Markowitz. El model de Tobin, ampliació essencial 
del de Markowitz, és l’objectiu d’estudi del proper punt d’aquest material.
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Podeu trobar el llibre sencer a l’adreça següent:

http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/eina-e/item/341-
introducci%C3%B3-als-mercats-i-actius-financers
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