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Economia
LONDRES
5.007,16
-3,05%

FRANKFURT
5.613,42
-5,13%

BALANÇ

PARÍS
3.002,99
-5,45%

ZURIC
4.791,96
-4,12%

NOVA YORK
10.719,94
-4,62%

Joan
Armengol

Les vendes
d’habitatges
s’ensorren
al juny

TÒQUIO
9.038,74
+1,05%

El nombre de
transaccions cau un
28,5% a Catalunya, i
això afecta tant els pisos
nous com els usats

IBEX-35

l 6,06%

5,49%

Els interventors
del FROB l’aparten
de les funcions
executives però li
mantenen el salari
MADRID

BARCELONA

Acostumats a lliscar per la cresta
de l’onada, dos dels grans líders
mundials ja han tastat l’amarga
medicina que recepten els mercats
als incomplidors. Obama i Sarkozy
són les noves víctimes (inespera-

La caiguda
del surfista

Destituïda
la directora
general
de la CAM

l 5,60%

des) de les agències de qualificació de riscos de la mateixa manera
que el surfista és engolit per una
enorme cortina d’aigua contra
la qual és incapaç de lluitar amb
èxit. Tot plegat revela l’existèn-

l

cia d’una conjuntura mundial en
evolució. Les economies fins ara
totpoderoses es veuen amenaçades i es veuen impotents per
parar els peus a aquells que treuen profit de la incertesa.

La crisi del deute

França, al disparador
CAUSA Els rumors sobre una rebaixa
del ràting gal fan caure les borses
més d’un 5% MÍNIMS L’Íbex perd els
8.000 punts per primer cop en dos anys
Xavier Alegret
BARCELONA

Hi ha circumstàncies davant de les quals els qualificatius habituals fan
curt. El daltabaix d’ahir
a les borses és una
d’aquestes ocasions. Els
mercats de valors van
continuar en la bogeria de
les sessions anteriors, i
tan típica de l’agost, però
el descens no va trobar
aturador i sort en van tenir, especialment la banca, del final de la sessió.
A la borsa, un rumor
pot prendre categoria de
notícia i esdevenir el motiu de caigudes del 5%, i
una notícia que desmenteixi el rumor pot ser ignorada. Això és, a grans
trets, el que va passar ahir
a les borses de tot el món.
Després de fer caure Grècia i Portugal, i d’haver
bombardejat també l’Estat espanyol i Itàlia, l’objectiu dels mercats ahir

era França. A diferència
de les economies anteriorment atacades, però, la
francesa és una de les més
solvents d’Europa i també
del món. De fet, encara
manté la màxima qualificació creditícia de les tres
principals agències de
qualificació de risc. Però
podria perdre-les. Aquest
va ser el rumor que va circular des del matí pels parquets europeus, i també
per Wall Street quan va
obrir, i va fer esfondrar les
principals borses europees amb pèrdues molt
importants: 6,7% la italiana, 5,5% la francesa i l’espanyola, 5,1% l’alemanya i
3,1% la britànica. L’Íbex
no queia tant des del 14 de
maig del 2010, i va perdre
els 8.000 punts. No tancava tan baix des del març de
fa dos anys. La prima de
risc va tornar a pujar, després de tres dies baixant,
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