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Lesborses xineses aprofundeixen
la depressió enundimecres negre
Xangai cau un 5,9% i arrossega a la baixa els principals mercats asiàtics

ISIDRE AMBRÓS
Corresponsal. Pequín

La borsa xinesa va viure ahir un
dimecres negre, un episodi que
va arrossegar en la caiguda els
principals mercats asiàtics. Les
mesures d’urgència anunciades
per les autoritats aquestes últi
mes setmanes no van aconseguir
frenar l’ambient de pànic entre
els inversors, que observen com
els parquets de Xangai i
Shenzhen acumulen tres setma
nes de pèrdues i van pel camí de
continuar baixant.
La borsa de Xangai, el princi

pal indicador delsmercats borsa
ris xinesos, va viure una jornada
de terror que va acabar amb una
caiguda del 5,90%, i tot això
malgrat les mesures anunciades
per les autoritats xineses per es
tabilitzar elsmercats.Undescens
que encamina el mercat xinès
cap al pitjor mes de la seva
història, perquè acumula unes
pèrdues del 30% després de tres
setmanes de tancaments nega
tius. Situació que ha provocat
unes pèrdues estimades de 3,2 bi
lions de dòlars (uns 2,8 bilions
d’euros), segons l’agència Bloom
berg. Una xifra que equival a més
de deu vegades el PIB de Grècia
del 2014, que era de 237.590mili
ons de dòlars (214.972 milions
d’euros).

El d’ahir va ser l’epíleg d’una
sessió que l’índex Shangai Com
posite va iniciar en caiguda lliure,
arribant a perdre un 8,20%. Pocs
minuts després més de 1.300 so
cietats, de les gairebé 2.800 que
cotitzen a les borses xineses, van
suspendre la cotització, perquè

tic, la borsa de Shenzhen, va
aguantar unamicamillor i només
va retrocedir un 2,50%, davant
una caiguda inicial del 4,44%que
va fer témer el pitjor.
Aquest ambient de “pànic, ali

mentat per un enorme increment
de vendes irracionals d’accions,
quehi ha almercat xinès”, segons
Deng He, portaveu de la Comis
sió Reguladora el Mercat de Va
lors de la Xina, va arrossegar ahir
les principals borses asiàtiques,
que van tancar amb pèrdues. Tò
quio va registrar la seva caiguda
més important de l’any, en què va
cedir un 3,14%. Hong Kong va
retrocedir un 5,84% i Seül va
baixar un 1,2%.
Va ser un daltabaix que no van

aconseguir esmorteir les autori
tats xineses amb l’anunci d’una
sèrie de mesures destinades a
calmar els mercats. Després del
cap de setmana passat, les com
panyies d’assegurances han estat
autoritzades a invertir un 10%
més a la borsa (del 30% al 40%) i
fins a un 10% dels seus actius en
una sola gran empresa. Val a dir
que Pequín també s’ha com
promès a posar a disposició de les
firmes de corretatge més liqui
ditat per a les seves operacions.
D’altra banda, el Banc Popular de
la Xina, l’emissor, va comunicar
el seu suport a l’estabilitat borsà
ria i a estar en guàrdia davant
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Més de la meitat de les 2.800 em
preses que actualment cotitzen als
grans índexs xinesos, comel Shan
ghai ielShenzen(amblessevesde
rivacions), van suspendre ahir a la
nit la cotització de les accions, des
bordadesperl’excepcionalcaiguda
de les tres últimes setmanes. Des
del 12de juny, el ShanghaiCompo
sitehabaixatun31%,prouperacti
var les alarmesa laComissióRegu
ladora delMercat deValors xinès i
al Banc Popular de la Xina, que el

cap de setmana passat iniciava un
plaextraordinariper injectar liqui
ditatalparquet, reanimarels inver
sors i reimpulsar les petites imitja
nes empreses xineses, perjudica
desper laderivade l’afer.

Pujades desproporcionades. El
procés es va iniciar el gener del
2014, unmoment dolç als parquets
mundials. Els bancs centrals dels
EstatsUnits, el Japó i laXina (mal
grat l’alentiment de la seva econo
mia) mantenien dempeus els seus
programes d’expansiómonetària, i
elsullsdels inversors s’haviengirat

cap a les places xineses, raonable
ment barates. Emparantse en
aquesta última dada, els mercats
emergents tornaven a ser interes
sants. L’ascens va ser immediat, i
més accentuat així que avançaven
elsmesos. Entre el gener del 2014 i
el passat 12 de juny, el Shanghai
Compositevaarribaraelevarseun
142%.

Alerta de bombolla.Enaquellperí
ode, i en particular en els últims
mesos, experts i dirigents van llan
çarlesprimeresalertes.Vandirque
a la Xina s’havia inflat una bombo

lla borsària. I van advertir de pro
fundes divergències: mentre el
creixement del país continuava
alentintse (l’any passat la Xina va
marcar el seu creixementmés baix
en els últims 25 anys), les borses
corrien desbocades. L’avís va arri
bar tard.

Inversors atrapats.Propde90mili
ons de petits inversors, la majoria
sense cap formació econòmica (en
alguns casos amb prou feines
comptaven amb el graduat esco
lar), ja havien entrat a les borses,
atrets pel diner fàcil i la crida dels
assessors financers. Alguns, de fet,
van arribar a endeutarse per com
prar més accions. Per descomptat,
van entrarhi malament. Al gener
les borses ja eren a dalt: els qui hi
entraven llavors van comprar car.
Apartirdejuny,lescaigudeselsvan

agafar en fals.Espantats, es vanpo
sar a vendre tan aviat com van po
der. El pànic va accelerar el procés
baixista.

La gran punxada. Va passar fa tres
setmanes,ambelsmercatscomple
tament desindexats de la realitat
econòmica del país. Des del 12 de
juny, el Shanghai Composite ha
perdutel31%, lasevapitjorsèrieen
dues dècades. És cert: vist en pers
pectiva, encara acumula un ascens
del 65% en any i mig. Tot i això, el
pànic ha provocat quemolts petits
inversors hagin venut i hagin per
dut moltíssims diners, i l’efecte
contagicomençaaestendre’sentre
lesplacesveïnes,comelHangSeng
deHongKong o el Nikkei japonès,
que ahir a la nit també van cedir de
forma notable, el 6% en el cas del
primer i el 3,1%eneldel segon.

El pànic demilions de petits
inversors, causa de la caiguda

Des del gener del 2014

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

g f m a m j j a s o n d g f m a m j j

EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX SHANGHAI COMPOSITE

LA VANGUARDIA

Mínim 1.991,1

Màxim 5.166,3

Ahir 3.507,1
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]Després de quatre
jornades baixistes, els
mercats de l’eurozona
van acollir amb alleu
jament la notícia que
Alexis Tsipras sol∙licita
ria a Brussel∙les un ter
cer rescat. Tots van tan
car la sessió en verd,
amb ascensos que van
oscil∙lar entre el 2,64%
deMilà i el 0,66% de
Frankfurt. L’Ibex es va
moure entre aquests dos
nivells. Va pujar el
0,81%, prou per recupe
rar la cota dels 10.400
punts (10.430).

Els parquets
europeus es calmen

van arribar al límit del 10% de
pèrdues màximes diàries perme
ses. Una situació que es va agreu
jar després de la pausa del mig
dia, quan el nombre de societats
que van deixar de cotitzar va pu
jar a 1.476.
L’altre parquet del gegant asià

qualsevol risc financer sistèmic.
Tot això, però, no va apaivagar

la desconfiança d’uns mercats
que passenper unperíode demà
xima volatilitat, integrats per un
exèrcit d’inversors minoristes
que fan vora el 85% de les trans
accions diàries que duen a terme
a la borsa xinesa.
Es tracta d’un col∙lectiu forta

ment endeutat, amb pocs conei
xements financers, que esmouen
en la majoria dels casos pel que
els explica el veí i buscant diners
fàcils. Aquest pol d’atracció havia

portat les borses xineses a pujar
un 150% en dotzemesos, malgrat
l’alentiment que estava experi
mentant l’economia del gegant
asiàtic, que registra les xifres de
creixement més baixes de l’últim
quart de segle, i la disminució
dels guanys de les empreses.c

MAL AMBIENT

Alsmercats asiàtics
se’ls va encomanar
la tendència: el Nikkei
va perdre un 3,14%

MESURES EXTRAORDINÀRIES

ElBancPopularxinès
esvacomprometrea
estabilitzarelsistemael
capdesetmanapassat
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