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Millors perspectives
en borsa?

El trimestre passat va ser el
pitjor des del 2011. Els fons
d’inversió en accions i els
mixtos, en proporcions varia
bles de renda fixa per reduir
aparentment el risc, van tenir
pèrdues insospitades i la pre
gunta ara és quanes recupera
rà el que s’ha perdut?
Hi ha indicis que alguna co

sa està canviant, ja que des del
dilluns 5 d’octubre, l’Ibex 35
va iniciar un possible canvi de
tendència, seguint altres bor
ses europees. Va guanyar un
3,83% i les pantalles en verd
no semblaven tenir interrup
ció, amb volums de contracta
ció extraordinaris, ja que feia
l’efecte que de sobte tothom
tenia pressa per no ser l’últim
si estava a punt de començar
una cursa alcista. Dimarts es
van produir algunes realitza
cions de beneficis, però l’ín
dex selectiu encara va gua
nyar un 1,32% i dimecres, al

tancament, l’índex arribava a la
cota 10.170, amb l’empenta de la
banca i algunes grans companyi
es, i una contractació de gairebé
2.400milions d’euros. El mateix
passava a les borses europees,
fins i tot malgrat la crisi de
Volkswagen, que va repercutir
en l’índex Dax de Frankfurt.
A la borsa res no passa per at

zar i es descompta tot, si bé sota
una tendència alcista només es
tenen en compte els rumors po
sitius i es continua comprant
quan es difonen i es ven quan
se’n té notícia. Però en les cir
cumstàncies actuals, i tenint en
compte el que va escriure Paul
Valéry, “El futur ja no és el que
era”, existeixenmalgrat tot indi

Quan la Reserva Federal
dels EUA va anunciar
que ajornava l’alça
dels tipus oficials
es va desencadenar
una reacció baixista”

La borsa de Frankfurt continua en plena digestió de l’escàndol de Volkswagen
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La reforma de la llei general
Tributària, aprovada el 16 de
setembre al Congrés i que do
ta de més poders la inspecció
de tributs de l’Estat, menysté
els drets dels contribuents i la
seva seguretat jurídica davant
les actuacions de l’administra
ció tributària. La redacció le
gislativa i tècnica de la refor
ma és deficient i pot abonar el
terreny per a procediments
d’inspecció o de gestió tribu
tària amb quotes, interessos i
sancions derivats de les diver
ses interpretacions d’una nor
ma complexa que molt sovint
acaba sent recorreguda en di
verses jurisdiccions en perío
des molt llargs que superen
els 15 anys. I és que només es
preveuen instruccions i crite
ris que s’apliquen amb una fi
nalitat estrictament recapta
tòria.
D’altra banda, la possible

publicació d’una llista de mo
rosos d’Hisenda prevista en
aquesta reforma només servi
rà debasededades econòmica
o per a la premsa rosa. En
aquest sentit, no té en compte
els principis que propugnava
la llei 1/1998 de Drets i Garan
ties dels Contribuents vigent
fins a l’1 de juliol del 2004,
quan va entrar en vigor l’actu
al llei general Tributària, la
qual s’ha modificat en múlti
ples ocasions al llarg de les úl
times legislatures. Aquestes
contínues reformes no han
tingut en compte ni els contri
buents, que han d’entendre i
aplicar les normes i els canvis
en temps rècord, ni aquells as
sessors que ajudem els contri
buents a complir amb la llei.
La nova reforma es basa en

un tot s’hi valper poder recap
tar, ja que, per exemple, am
plia la durada de les inspecci
ons tributàries dels actuals
12 mesos (ampliables a 24me
sos) a 18 i 27mesos per recollir
demandes dels inspectors
d’Hisenda i s’aplica tant a les
empreses que auditen els seus
comptes com a aquelles inte

grades en un grup de consolida
ció fiscal. Tot plegat malgrat els
increments continus d’obligaci
ons d’informació de tot tipus al
qual estan sotmesos els contri
buents i operadors econòmics,
que molt sovint dupliquen o tri
pliquen la informació.
Amés amés, l’ampliació a deu

anys del termini per comprovar i
investigar bases o quotes com
pensades o pendents, així com
deduccions aplicades o pen
dents, pot suposar que les grans
empreses tinguin problemes a
l’hora d’obtenir proves si han de
recuperar documentació queha
gi estat destruïda o arxivada de
finitivament.
Finalment, el fet que la refor

ma prevegimultes de fins al 50%
de la quantitat no tributada per a
lesmultinacionals en un exercici
d’enginyeria fiscal genera inse
guretat jurídica i fa d’Espanyaun
país menys amable per a la in
versió. És el que es considera un
conflicte d’aplicació de la norma,
que entra en joc quan l’Adminis
tració detecta una planificació
fiscal agressiva. Per primera ve
gada, aquest conflicte serà consi
derat una infracció tributària
greu quan s’acrediti que el cas en
qüestió téuna igualtat substanci
al amb un altre del qual ja exis
teix un criteri administratiu,
també fixat per Hisenda.

Als EUAWall Street vamultiplicar el seu valor
gràcies a injeccions com les del BCE. Per què no
passa elmateix a les borses de la zona euro?”

cis que no poden passarse per
alt. Quan la Reserva Federal dels
Estats Units (Fed) va anunciar
que ajornava l’alça dels tipus ofi
cials es va desencadenar una re
acció baixista, perquè el món es
va adonar que la situació de la
Xina i els països emergents de
via ser molt greu perquè els Es
tats Units ajornessin tornar a la
normalitat. Les ordres de venda
van inundar les xarxesmundials
i les borses van descomptar el
pitjor. Veníem del dilluns negre
del 24 d’agost, quan vam desco
brir que les autoritats de la Xina
no sabien com gestionar la bom
bolla de les borses. S’iniciaria
una guerra dedivises, anticipada
per la modesta devaluació del
iuan?
Les notícies han tranquil∙lit

zat els mercats, perquè les xifres
d’ocupació que van publicar els
Estats Units van ser més baixes
del que tots pronosticaven i van
donar un respir d’unes quantes
setmanes, o potser fins a princi
pis d’any. LaXina està comprant
iuans i ven dòlars, que no passa
pel seu millor moment, per cert,
i per la banda delsmercats de di
vises les aigües tornen al seu
curs. Una altra cosa és que es
confirma que el gegant asiàticCristóbal Montoro DANI DUCH


