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1. Valoració d'actius de renda fixa a curt termini

Els títols públics, com els títols emesos per entitats privades, ambdós a curt termini, van
començar a negociar-se en la dècada dels 80. Des de llavors, el mercat de Lletres del
Tresor ha gaudit d'especial importància a Espanya i tan sols en dates recents el volum
emès en Lletres ha disminuït com a conseqüència de la contenció de la despesa pública.

Respecte al mercat de títols emesos per entitats privades a curt termini (pagarés
d'empresa), cal assenyalar que la seua negociació de manera organitzada es duu a
terme en el mercat AIAF (Associació d'Intermediaris d'Actius Financers).

Financerament, tant les Lletres del Tresor com els pagarés d'empresa són operacions
simples (en què la transacció es realitza en una sola operació) amb duració igual o
inferior a 18 mesos, anomenades títols emesos al descompte i valorades amb lleis de
capitalització (simple o composta).
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1.1 Lletres del Tresor
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1.1.1. Característiques
Les Lletres del Tresor, els bons i les obligacions de l'Estat són valors de renda fixa
emesos pel Tresor Públic, i tenen teòricament la màxima seguretat, ja que el pagament
dels seus interessos i la seua amortització estan garantits per l'article 135 de la
Constitució Espanyola.
Les Lletres del Tresor són valors emesos al descompte o de rendiment implícit que es
representen exclusivament per mitjà d'anotacions en compte. Són emesos per mitjà de
subhasta a un termini de 3, 6, 9, 12 i 18 mesos. El seu nominal actual és de 1.000 € i es
poden comprar des de 1.000 € o per múltiples d'aquesta quantitat. L'inversor que
n’adquireix pot obtenir liquiditat venent-los en el mercat secundari de Deute.
Els interessos que produeixen les Lletres del Tresor són iguals a la diferència entre
l'import que es rep en el moment de la seua venda o amortització i l'import pagat en
comprar-les. Per a calcular-los s'utilitza la Llei de Capitalització Simple o, si és el cas, la
Llei de Capitalització Composta.
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1.1 Lletres del Tresor

1.1.2. Emissió per Subhasta
Amb caràcter general, el Tresor utilitza la subhasta com a procediment d'emissió dels
seus instruments de Deute públic en moneda nacional.

Al principi de cada any, el Tresor publica en el Boletín Oficial del Estado un calendari on
s'estableixen les dates de celebració de les subhastes de cada instrument de Deute de
l'Estat, així com també les dates de presentació de peticions, liquidació i entrega dels
valors (vegeu www.tesoro.es). Les subhastes ordinàries són aquelles que se celebren
amb periodicitat establida. Tradicionalment han tingut una periodicitat mensual o
quinzenal.

El calendari publicat pot ser modificat al llarg de l'any, en funció de les necessitats i de
les oportunitats que puguen sorgir tant per al Tresor com per al mercat; en particular,
poden convocar-se subhastes especials, per exemple, si s'introdueixen nous
instruments de Deute Públic.
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1.1 Lletres del Tresor

Qualsevol persona física o jurídica, siga o no resident, pot realitzar peticions de
subscripció de Valors del Tresor. Les peticions es presenten en qualsevol de les sucursals
del Banc d'Espanya, segons els procediments establits per aquesta institució, i amb els
límits de data i hora fixats en la Resolució que va convocar la subhasta.

La presentació de les peticions es realitzarà en termes de tipus d’interès, tal com
cotitzen les Lletres en els mercats secundaris, per a facilitar amb això als subscriptors la
formulació de les peticions.
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Les ofertes poden ser de dos tipus:

Ofertes competitives, en què els oferents indiquen el tipus d’interès i el nominal que
sol·liciten. El tipus d'interès s'expressarà en tant per cent amb tres decimals, l'últim dels
quals estarà entre 0 i 9 ambdós inclosos. Les ofertes competitives que no especifiquen
el preu sol·licitat es consideraran nul·les a tots els efectes.

Ofertes no competitives, en què els compradors de Deute indiquen el nominal sol·licitat
però no el tipus, ja que accepten el tipus d’interès mitjà ponderat resultant de la
subhasta. L'import nominal màxim conjunt de les peticions no competitives presentades
per cada peticionari no podrà superar amb caràcter general 5.000.000 euros.

1.1 Lletres del Tresor
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1.1 Lletres del Tresor

Adjudicació i determinació de preus
Les peticions presentades es classifiquen per ordre ascendent de tipus sol·licitats, que
deuen correspondre als tipus de mercat d’aqueix moment. Existeix la possibilitat
d’excloure, sols a efectes del càlcul del preu i del tipus d’interès mitjà ponderats,
aquelles peticions competitives que es consideren manifestament no representatives de
la situació de mercat.

El director general del Tresor determina el volum nominal que cal emetre i, a partir de
l'última petició admesa, el tipus d'interès marginal o tipus màxim acceptat.

S'accepten totes les peticions al tipus màxim acceptat (tipus marginal) o a tipus inferiors
d'aquest, llevat que existisca prorrateig (només afectarà les peticions realitzades al tipus
marginal); les peticions no competitives s'accepten íntegrament.

A partir de les peticions competitives acceptades, es calcula el tipus mitjà ponderat de la
subhasta, expressat en percentatge i arrodonit per defecte a tres decimals.
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1.1 Lletres del Tresor

El tipus d'adjudicació dels valors es determina de la manera següent:

• Les peticions entre el tipus màxim (marginal) i el tipus mitjà ponderat cobraran els
tipus sol·licitats i

• les peticions per baix del tipus mitjà ponderat i les no competitives cobraran el tipus
mitjà ponderat.

El preu d’adjudicació a pagar per les Lletres serà el preu equivalent al tipus d’interès
oferit o al preu equivalent al tipus d’interès mitjà ponderat, segons el resultat de la
subhasta.

Les peticions no competitives tindran com a preu d’adjudicació, en tots els casos, el preu
equivalent al tipus d’interès mitjà ponderat. Encara que els preus de les peticions es
publiquen amb tres decimals, a efectes del càlcul de l’import a pagar pel nominal
adjudicat en cada petició els preus s’aplicaran amb tots el decimals.
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1.1 Lletres del Tresor

Problema 1 
En una subhasta de Lletres del Tresor a 12 mesos es tenen les següents peticions competitives:  
 

Tipus d’interès (%) Nominal sol·licitat (mil €) 
4,500 80 
4,510 140 
4,520 180 
4,530 100 
4,540 80 
4,550 120 

 
Sabent que el Tresor adjudicarà 500 millons d’euros en peticions competitives, es demana: 
 

1. El tipus d’interès màxim o tipus marginal de la subasta  (𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ) 
 
 
El tipus marginal de la subhasta és del 4.530%. És l’últim tipus acceptat en la subhasta.   
 
De cara a l'Estat, la millor oferta per les lletres és la que té un tipus menor, ja que implica un 
menor cost de finançament per a l’Estat. 


Problema 1

En una subhasta de Lletres del Tresor a 12 mesos es tenen les següents peticions competitives: 



		Tipus d’interès (%)

		Nominal sol·licitat (mil €)



		4,500

		80



		4,510

		140



		4,520

		180



		4,530

		100



		4,540

		80



		4,550

		120







Sabent que el Tresor adjudicarà 500 millons d’euros en peticions competitives, es demana:



1. El tipus d’interès màxim o tipus marginal de la subasta 





El tipus marginal de la subhasta és del 4.530%. És l’últim tipus acceptat en la subhasta.  



De cara a l'Estat, la millor oferta per les lletres és la que té un tipus menor, ja que implica un menor cost de finançament per a l’Estat.
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1.1 Lletres del Tresor

Problema 1
En una subasta de Lletres del Tresor a 12 mesos es tenen les següents peticions competitives:

Sabent que el Tresor adjudicarà 500 millons d’euros en peticions competitives, es demana:

1. El tipus d’interès màxim o tipus d’interés marginal de la subasta (img)
El tipus marginal de la subasta és del 4,530%. És l’últim tipus acceptat en la subasta.
De cara a l’Estat, la millor oferta per les lletres és la que té un tipus menor, ja que implica un menor
cost de finançament per a l’Estat.

Tipus d’interés (%) Nominal sol·licitat (mil €)

4,500 80

4,510 140

4,520 180

4,530 100

4,540 80

4,550 120
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1.1 Lletres del Tresor

El tipus d'adjudicació dels valors es determina de la manera següent:

• Les peticions entre el tipus màxim (marginal) i el tipus mitjà ponderat cobraran els
tipus sol·licitats i

• les peticions per baix del tipus mitjà ponderat i les no competitives cobraran el tipus
mitjà ponderat.

El preu d’adjudicació a pagar per les Lletres serà el preu equivalent al tipus d’interès
oferit o al preu equivalent al tipus d’interès mitjà ponderat, segons el resultat de la
subhasta.

Les peticions no competitives tindran com a preu d’adjudicació, en tots els casos, el preu
equivalent al tipus d’interès mitjà ponderat. Encara que els preus de les peticions es
publiquen amb tres decimals, a efectes del càlcul de l’import a pagar pel nominal
adjudicat en cada petició els preus s’aplicaran amb tots el decimals.
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1.1 Lletres del Tresor


2. Establir el tipus d’interès mitjà ponderat  i l’adjudicació de les lletres.



Per a calcular el  es prenen totes les peticions situades per d’alt del tipus màxim







Adjudicació de les lletres



· Tipus > 4,530% (tipus marginal): queden fora de la subhasta.



· Tipus entre 4,530% i el tipus d’interès mitjà ponderat (4,516%): s'adjudiquen al tipus que van sol·licitar.



· Tipus < TMP (4,516%): s'adjudiquen al tipus d’interès mitjà ponderat.







3) Si en lloc de 500M d’adjudicació hagueren sigut 450M, quin haguera sigut el tipus
mitjà ponderat?
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1.1 Lletres del Tresor

Tipus sol·licitats (%) Tipus adjudicat (%)

4,500 4,516% (TMP)

4,510 4,516% (TMP)

4,520 4,520% (oferits)

4,530 4,530% (oferits)

( ) %515,4
5018014080

50·530,4180·520,4140·510,480·500,4
=

+++
+++

=mei
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1.1 Lletres del Tresor

1.1.3. Preus equivalents
Interessa saber quin es el preu que es paga per les lletres. La fórmula de capitalització
financera aplicable a les Lletres a 3, 6, 9 i 12 mesos és la següent:

On P és el preu pagat en comprar la Lletra; N = 1.000€ és el valor nominal de la Lletra;
n és el nombre de dies fins al venciment; i i seria el tipus d’interès de la inversió.




Termini 



La fórmula de capitalització financera aplicable a les Lletres a 18 mesos és la següent:



Termini 
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1.1 Lletres del Tresor

1.1.4. Compra de Lletres i tants efectius
Existeixen diferents opcions a l’hora de comprar Lletres del Tresor.

En primer lloc, es pot presentar la petició en una entitat financera. En aquest cas, les
comissions que s'apliquen són lliures i han d'estar exposades en el tauler d'anuncis de
cada sucursal.

En segon lloc, es pot fer l'adquisició en una sucursal del Banc d'Espanya. Si es tria
aquesta fórmula la primera vegada que es realitza la compra, s'ha de presentar
físicament dins del termini establert per a la corresponent subhasta de Valors del Tresor,
amb el seu DNI original, dades d'un compte corrent o cartilla d'estalvis per a domiciliar
els pagaments i la quantitat que es desitge invertir en efectiu.

En tercer lloc, es pot fer una sol·licitud telemàtica en www.tesoro.es. Per a això és
necessari estar en possessió del Certificat Digital FNMT-RCM que també és utilitzat per
l'Agència Tributària.

http://www.tesoro.es
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1.1 Lletres del Tresor

1.1.4. Tants efectius


· El tant efectiu de l’operació financera pura  o taxa interna de rendiment (TIR): El tant efectiu anual, constant i valorat en capitalització composta que no té en compte les comissions i que en aquest cas seria: 

       

On P és el preu a què es compra la lletra, N el nominal, n el temps que dura l'operació.



· El tant efectiu de rendiment : El tant efectiu anual, constant i valorat en capitalització composta que té en compte les comissions que afecten el prestador (és a dir, l’inversor, que és qui compra aquest tipus d’actiu financer). L’expressió matemàtica per calcular-lo dependrà de les característiques comercials de cada cas concret.

(

Despeses inicials, ex. comissió de subscripció.

Despeses finals, ex. comissió d’amortització o de reemborsament. 



· El tant efectiu de cost : El tant efectiu anual, constant i valorat en capitalització composta que té en compte les comissions que afecten el prestatari (és a dir, l’Estat, que és el que ven aquest tipus d’actiu financer). En aquest context no es calcula.
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1.1 Lletres del Tresor


Problema 2. 



En una subhasta de Lletres del Tresor a 12 mesos, el tipus marginal o tipus màxim ha sigut de 5,700% i el tipus mitjà de 5,652%. Aquestes Lletres s'amortitzen als 364 dies. Es demana:



· El preu equivalent al tipus d'interès marginal () i mitjà ().



· El tant efectiu de l’operació financera pura o TIR si es compra la lletra al preu mitjà ponderat.



· El tant efectiu de rendiment () del subscriptor que adquireix les Lletres al preu mitjà si l'entitat a través de la qual s'adquireixen les Lletres percep una comissió del 3 per mil en la subscripció i del 3,5 per mil en l'amortització, ambdues sobre el nominal.
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1.1 Lletres del Tresor


· El preu equivalent al tipus d'interès mitjà i marginal.

Preu marginal:





Preu mitjà ponderat:







Obtenen un tipus d'interès més alt els que compren al preu marginal.



· El tant efectiu de l’operació financera pura si es compra la lletra al preu mitjà ponderat.





· El tant efectiu de rendiment de l’inversor que invertix al preu mitjà. 

%
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1.1 Lletres del Tresor

Problema 3. Siga la següent subhasta de Lletres del Tresor
Nominal emès: 125 milions d'euros
Peticions no competitives: 50 milions d'euros
Ordenació de les peticions competitives rebudes de menor tipus a major tipus
sol·licitat:

Es demana:
a) El tipus marginal de la subhasta.
b) Calculeu el tipus mitjà ponderat de les ofertes competitives acceptades.
c) Obteniu el tipus per les peticions acceptades.


		 Tipus d'interès (%)

		Nominal sol·licitat (M €)



		4,800

		10



		4,850

		20



		4,900

		40



		4,950

		50



		5,000

		70



		5,100

		80
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1.1 Lletres del Tresor

a) El tipus marginal de la subhasta.

El tipus marginal és 4,950% (s'accepten els 5 milions a aquest tipus màxim).
És l’últim tipus d’interès acceptat en la subhasta.

b) Calculeu el tipus mitjà ponderat de les ofertes competitives acceptades.

El volum a emetre en peticions competitives es de 125 – 50 = 75. De tot el nominal que es
vol emetre, s’ha de descomptar el volum de peticions no competitives ja que aquestes
no volen entrar en subhasta.
Per a calcular el ime es prenen els tipus d’interès més baixos fins aplegar al tipus d’interès
marginal o màxim de la subhasta.

ime=(4,800∙10+4,850∙20+4,900∙40+4,950∙5)/(10+20+40+5)=4,877%
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1.1 Lletres del Tresor

c) Obteniu el tipus per les peticions acceptades.

Tipus d’interés sol·licitat (%) Tipus d’interés pagat (%)

4,800 ime = 4,877%

4,850 ime = 4,877%

4,900 4,900% (tipus sol·licitat)

4,950 4,950% (tipus marginal)
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1.1 Lletres del Tresor
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1.1 Lletres del Tresor


Problema 4. Analitzeu els resultats de la subhasta de Lletres del Tresor del dia 13/09/2011 recollits en l’Annex 1. En concret, obteniu el tipus mitjà a partir del preu mitjà en les emissions: ES0L01203238, ES0L01206223 i ES0L01208245.



ES0L01203238  23.03.12





ES0L01206223  22.06.12





ES0L01208245 24.08.12
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1.2 Pagarés d’empresa

1.2.1. Característiques
Els pagarés d'empresa són valors de renda fixa negociables, amb venciment a curt
termini (3, 6, 9, 12 i 18 mesos en general, però no és un estàndard ja que l'emissor pot
modificar-lo si ho desitja), emesos al descompte per grans empreses amb la finalitat de
diversificar les seues fonts de finançament. Habitualment, el seu valor nominal unitari és
de 1.000 euros i proporcionen una rendibilitat una mica superior a actius financers de
semblant venciment emesos pel Tresor.

La seua estructura de fluxos financers bruts presenta únicament dos moviments per a
un inversor que els adquirisca en el mercat primari i els mantinga en el seu poder fins al
venciment: una eixida d'efectiu en la data de subscripció i una entrada de diners en la
data d'amortització (la quantia obtinguda és el nominal del pagaré).
El rendiment obtingut per l'inversor es troba implícit en la diferència que existisca entre
el nominal i l'efectiu, en cas de manteniment del títol fins al venciment, o entre el preu
de venda i l'efectiu, en el cas de venda en el mercat secundari.
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1.2 Pagarés d’empresa


1.2.2. Tipus d'interès

Segons el Butlletí d'Informació General del Mercat AIAF, les fórmules per a calcular el tipus d'interès per a títols admesos a negociació en el mercat AIAF són: 



· Emissions amb un venciment menor o igual a 376 dies. Capitalització simple i 365 dies.





· Emissions amb més de 376 dies al venciment. Capitalització composta i 365 dies.
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1.2 Pagarés d’empresa

1.2.3. Tants efectius

Sempre es calculen amb capitalització composta i 365 dies. Ara bé, en el tant d'efectiu
de l'emissor de pagarés d'empresa cal tenir en compte les possibles despeses: (1)
impost sobre actes jurídics documentats; (2) comissió que percep el mercat AIAF per
l'admissió a cotització; (3) comissió d'assegurament, direcció i col·locació que percep
l'intermediari financer per la mediació en la col·locació de pagarés; (4) despeses de
publicitat, administració i gestió de l'emissió.

En el cas del tant d'efectiu del subscriptor de pagarés, cal incorporar-hi les comissions
de subscripció, manteniment i reemborsament cobrades per l'intermediari financer.
(Per a més informació sobre els pagarés d'empresa negociats en mercats secundaris,
vegeu www.aiaf.es.)
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1.2 Pagarés d’empresa

Problema 5. Obteniu el tant d’efectiu de l’operació financera pura, ie, així com el tant
d'efectiu d'un inversor, ia, que el 20 de desembre del 2011 compra 15 pagarés d'ENDESA
amb data de venciment 15 de març del 2012 (86 dies) i tenen les característiques
següents:

Nominal = 3.000 €
Tipus d'interès = 4,00%

A més, l'entitat financera que fa d'intermediària li cobra una comissió de subscripció de
l’1 per mil i de reemborsament del 4 per mil sobre el nominal.

a) Calcula el preu desemborsat per als 15 pagarés.
b) El nominal que impliquen els 15 pagarés.
c) Tant d’efectiu de l’operació pura.
d) Tant d’efectiu de rendiment de l’inversor.
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1.2 Pagarés d’empresa


a) Efectiu desemborsat: 







b) Nominal dels 15 pagarés: 



15x3.000=45.000



c) Tant efectiu de l’operació financera pura: 





d) Tant efectiu de rendiment de l’inversor: 







30

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini

2.1.1 Obligacions i bons
Són actius de renda fixa que poden ser emesos bé per empreses privades o bé en
emissió pública (Deute de l'Estat, que veurem en l’epígraf següent) i l'objectiu dels quals
és proporcionar a l'emissor d’aquests actius finançament a mitjà i llarg termini.
El termini dels bons i/o obligacions és igual o superior a dos anys. Els bons i obligacions
són iguals en totes les seues característiques excepte el termini, que en el cas dels bons
oscil·la entre 2 i 5 anys, mentre que en les obligacions és superior a 5 anys.

Es diferencien de les Lletres del Tresor en els seus terminis d'emissió així com en la
forma de liquidar els interessos, que és explícita. En el cas de posseir un bo o obligació,
el comprador o obligacionista adquireix o compra part del deute de l'empresa o entitat
emissora. S'és un creditor d’aqueixa empresa, i es té dret a la devolució del deute amb
els seus interessos.

Els bons i les obligacions treballen en capitalització composta i 365 dies.
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


2.1.2. Emprèstits d'obligacions i bons. Concepte i notació

Els emprèstits són operacions d'amortització en què el capital prestat es divideix en un nombre molt elevat d’obligacions o bons que tenen a priori unes condicions financeres equivalents i que poden ser negociables. Les parts de l’emprèstit (obligacions, si el venciment és superior a 5 anys, o bons, si el venciment és igual o inferior a 5 anys) genèricament solen qualificar-se com a “obligacions”.

Els obligacionistes són els prestadors múltiples de l'operació i l'emissor, el prestatari únic d’aquesta. 

La notació que se seguirà en aquest tema és la següent:

N: Quantia de la prestació en què se subdivideix l'emprèstit (obligació). Rep el nom de valor nominal de l'obligació. 

T: Nombre total de títols emesos (nombre de parts en què se subdivideix l'operació global).

 Prestació total o nominal total de l'emprèstit.

 N·T

i  = Tipus d'interès aplicat per a calcular els fluxos de caixa que l'inversor (obligacionista) anirà rebent al llarg del temps. Si els pagaments en concepte d'interessos es produeixen de forma periòdica en el temps, reben el nom de cupons. 
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini

Anàlisi financera d'una obligació o d’un bo (punt de vista de l'obligacionista) 

Prestació: (𝑁𝑁, 𝑡𝑡0) 

Contraprestació: [(𝑎𝑎′1, 𝑡𝑡1), (𝑎𝑎′2, 𝑡𝑡2),(𝑎𝑎′3, 𝑡𝑡3) … (𝑎𝑎′𝑛𝑛 , 𝑡𝑡𝑛𝑛)] 

          − 𝑁𝑁                 𝑎𝑎′1             𝑎𝑎′2              𝑎𝑎′ 3                                        𝑎𝑎′ 𝑛𝑛−1              𝑎𝑎′𝑛𝑛   

               𝑡𝑡0                𝑡𝑡1                𝑡𝑡2                 𝑡𝑡3                                                          𝑡𝑡𝑛𝑛−1                 𝑡𝑡𝑛𝑛  


Anàlisi financera d'una obligació o d’un bo (punt de vista de l'obligacionista)

Prestació: 

Contraprestació: 

 

               



La notació respon a la necessitat de distingir el terme amortitzatiu d’una obligació del
corresponent a l’operación agregada (emisor), que es donarà per (as, s).

La prestació pot aparèixer en negatiu, indicant que es tracta d’una eixida de diners per part de
l’obligacionista. Els termes amortitzatius apareixen en positiu indicant una entrada de diners.

Evidentment, com que es tracta d’una operació financera, haurà de verificar-se l’equivalencia
financera entre la prestació (valor nominal de l’obligació) i la contraprestació (termes
amortitzatius percebuts per l’obligacionista).
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Anàlisi financera de l'emprèstit (punt de vista de l'emissor)

Prestació: 

Contraprestació: 



               

Prestació en positiu (quantia que rep l’emissor), contraprestació en negatiu (interessos que paga l’emissor).

La prestació i la contraprestació de l'operació s'obtenen multiplicant la corresponent a una obligació pel nombre de títols emesos. Així:

Nominal total que rep l’emissor en :                

Quantitats pagades per l’emissor:                    
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


2.1.3. Concepte de reserva matemàtica i valor de mercat d'una obligació o d’un bo.

Reserva

El concepte de reserva matemàtica, o saldo financer, o capital viu, es defineix com el capital financer que quantifica la diferència financera existent entre els capitals entregats per l'una i l'altra part fins a un moment intermedi de l'operació. Per tant, la reserva matemàtica també pot interpretar-se com el capital que, entregat per la part que resulta deutora, restableix l'equilibri financer de l'operació basant-se en la llei interna (o, en altres paraules, permetria cancel·lar anticipadament l'operació). 





Quan, coneguda la reserva en un punt s, es desitja calcular la reserva en un moment posterior s’, pot utilitzar-se el mètode recurrent. La reserva en s’ serà igual a la reserva en s valorada financerament en s’ més el saldo parcial de l'operació en l'interval [s, s’] valorat també en s’.

image1.png
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Valor de mercat

En definitiva, el valor de mercat de l'obligació, que no és una altra cosa que el preu de venda de l'obligació en el mercat secundari, es determinarà actualitzant en el moment de la venda els fluxos futurs que generarà l'obligació al tipus d'interès de mercat.

El valor de mercat de l’operació financera en  ve donat per l’expressió:



essent  el valor financer de l’operació en  i  el tipus d’interès de mercat per a tot el període.

Es pot observar que el càlcul del valor de mercat és anàleg al càlcul de  la reserva i la diferència entre l’un i l’altre radica en el tipus d'interès utilitzat per a actualitzar els capitals futurs; en el cas de la reserva és el tipus d'interès intrínsec a l’obligació i en el cas del valor de mercat, el tipus d’interès de mercat. Per tant, les diferències que existisquen entre ambdós conceptes s’explicaran per les diferències existents entre ambdós tipus d’interès.
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Observeu que en el cas que l'obligació estiguera emesa a un tipus d'interès constant i, es verifiquen les relacions següents: 

· Si el tipus de mercat és menor que el tipus d’interès intrínsec de l’obligació, és a dir, si en el moment de la venda les obligacions de condicions de risc semblants s'emeten a un tipus d'interès intrínsec més baix, l'obligació es valorarà per damunt de la seua reserva matemàtica.



i > im      R0 < V0

· Si el tipus de mercat és major que el tipus d’interès intrínsec de l’obligació, és a dir, si en el moment de la venda les obligacions de condicions de risc semblants s'emeten a un tipus d'interès intrínsec més alt, l'obligació es valorarà per baix de la seua reserva matemàtica.



i < im      R0  > V0



Si el tipus de mercat coincideix amb el tipus d’interès de l'obligació, el preu del títol coincidirà exactament amb la seua reserva matemàtica. i = im      R0  = V0

oleObject2.bin



oleObject3.bin
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2.1.4. Classificació dels emprèstits 

 Per la modalitat de préstec que representa l'obligació 

Cal assenyalar que la modalitat de préstec subjacent en les obligacions/bons pot ser de 
qualsevol classe però el més habitual és que les obligacions o bons s'emeten amb una de les 
dues modalitats següents: obligacions o bons de tipus americà o obligacions o bons de tipus 
cupó zero 

1) Obligacions/bons de tipus americà. L'obligacionista realitza una entrega única en el moment 
de la compra i a canvi rep periòdicament els interessos (cupons) i l'amortització íntegra del títol 
al final de l'operació (venciment). 

Els termes amortitzatius d'una obligació adoptaran el valor: 

𝑎𝑎′1 = 𝑎𝑎′2 = 𝑎𝑎′3 … = 𝑎𝑎′ 𝑛𝑛−1 = 𝑁𝑁 ∙ 𝑖𝑖 

𝑎𝑎′ 𝑛𝑛 = 𝑁𝑁 ∙ 𝑖𝑖 + 𝑁𝑁 

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


2.1.4. Classificació dels emprèstits

 Per la modalitat de préstec que representa l'obligació

Cal assenyalar que la modalitat de préstec subjacent en les obligacions/bons pot ser de qualsevol classe però el més habitual és que les obligacions o bons s'emeten amb una de les dues modalitats següents: obligacions o bons de tipus americà o obligacions o bons de tipus cupó zero

1) Obligacions/bons de tipus americà. L'obligacionista realitza una entrega única en el moment de la compra i a canvi rep periòdicament els interessos (cupons) i l'amortització íntegra del títol al final de l'operació (venciment).

Els termes amortitzatius d'una obligació adoptaran el valor:
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2) Obligacions/bons de tipus cupó zero.  

L'obligacionista, a canvi de l'entrega única realitzada en el moment de la compra, rep una 
entrega també única en el moment del reemborsament (final de l'operació). Són operacions 
simples, és a dir, de prestació i contraprestació úniques.  

Els termes amortitzatius d'una obligació són tots nuls.  

𝑎𝑎′1 = 𝑎𝑎′2 = 𝑎𝑎′3 = ⋯ = 𝑎𝑎′ 𝑛𝑛−1 = 0 

Excepte l'últim, que adopta el valor: 𝑎𝑎′ 𝑛𝑛 = 𝑁𝑁(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛  

 

       

 

 

N N 

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


2) Obligacions/bons de tipus cupó zero. 

L'obligacionista, a canvi de l'entrega única realitzada en el moment de la compra, rep una entrega també única en el moment del reemborsament (final de l'operació). Són operacions simples, és a dir, de prestació i contraprestació úniques. 

Els termes amortitzatius d'una obligació són tots nuls. 



Excepte l'últim, que adopta el valor:       a´n

   1              2                                                    n

C

  a´1=0          a´2=0    





      N

N
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Problema 6. Donat un emprèstit de bons de les següents característiques:

T= 100.000
N= 1.000 €
n= 3 anys
i = 0,035

En el supòsit de bons americans i bons cupó zero, obteniu la quantia dels termes
amortitzatius d’una obligació i de l'emissor de l’emprèstit.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Bons tipus americà

Obligació

N        N·i        N·i      N·i+N

0          1           2            3







Emprèstit

        N·i·T        N·i·T          (N·i+N)T

0              1              2                3
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Bons  cupó zero

Obligació

N                                  N( 1+i)3

0          1           2             3





Emprèstit

                                 N( 1+i)3T

0          1           2             3







(en un exercici d'obligació seria igual el càlcul dels termes amortitzatius però el termini seria superior a cinc anys)
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Problema 7. Amb les dades del problema 6, calculeu la reserva matemàtica dels
bons als dos anys i als dos anys i tres mesos.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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Problema 7. Amb les dades del problema 6, calculeu la reserva matemàtica dels
bons als dos anys i als dos anys i tres mesos.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Bo tipus americà

R2 = 1.000    Com que és un préstec americà i està valorat en el moment en què s’ha  efectuat el pagament d'interessos





Bo tipus cupó zero
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Problema 8. Donat un emprèstit d'obligacions amb les següents característiques:
Obligacions americanes, cupó anual amb
- T =100.000 títols
- N = 1.000€
- n = 3 anys
- i = 0,0325

Obteniu:
a) La quantia dels termes amortitzatius per a una obligació i per a l'emissor de
l’emprèstit.
b) La reserva matemàtica de l'emprèstit un any després d'haver-se emès.
c) La reserva matemàtica de l'emprèstit un any i mig després d'haver-se emès.
Ho plantejarem per a una sola obligació i després ho estendrem a tot l'emprèstit, ja que
totes les obligacions tenen les mateixes característiques.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


a)   Quantia dels termes amortitzatius 



Els termes amortitzatius dels períodes intermedis serveixen per a pagar només els interessos:



L'últim terme amortitzatiu inclou els interessos de l'últim període més tota la quantia prestada:





Per al cas de tot l'emprèstit, només cal multiplicar la quantia obtinguda per a una obligació pel nombre d'obligacions:
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


b)   Reserva matemàtica de l'emprèstit un any després d'haver-se emès.



Al final del primer any s'ha pagat la quantia dels interessos generats durant el primer any, amb la qual cosa la reserva coincideix amb el capital inicial

 	R1 = 1.000 = N





c)   Reserva matemàtica de l'emprèstit un any i mig després d'haver-se emès.

 Aplicant el mètode recurrent a partir de la reserva obtinguda en l'apartat anterior: 

    	



48

Problema 9 . Igual que el problema 8, però considerant ara obligacions simples, és a
dir, cupó zero, o interessos acumulats.

Ho plantejarem per a una sola obligació i després ho estendrem a tot l'emprèstit, ja
que totes les obligacions tenen les mateixes característiques.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


a) Durant els períodes intermedis no es paga ni quota d'interès ni quota d'amortització.





L'últim terme amortitzatiu inclou els interessos generats durant tota l'operació més tota la quantia prestada, és a dir, la quantia equivalent a 1.000 unitats monetàries al cap de tres anys:



Per al cas de tot l'emprèstit, només cal multiplicar la quantia obtinguda per a una obligació pel nombre d'obligacions: 
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


a) Al final del primer any:











b) Després d'un any i mig:
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Problema 10. Un obligacionista adquireix obligacions d'un emprèstit d'obligacions americanes amb les característiques següents:

N = 1.000€

T = 100.000

Cupons anuals al 4% anual

Duració = 5 anys

Decideix vendre-les en el mercat transcorreguts dos anys des de la data d'emissió.



Determineu

a) Els termes amortitzatius que hauria percebut en el cas que l'operació haguera arribat a terme.



b) El valor de mercat de les obligacions, suposant que en aqueix moment el tipus d'interès fóra  b.1) el 3%;  b.2) el 5%. Compara els resultats amb la reserva matemàtica.
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


a) Els termes amortitzatius que hauria percebut en el cas que l'operació haguera arribat a terme.

Com que es tracta d'una emissió d'obligacions americanes, els termes que rebran els obligacionistes que mantenen els títols fins a la seua amortització són els següents:







b) El valor de mercat de les obligacions, suposant que en aqueix moment el tipus d'interès fóra  b.1) el 3%;  b.2) el 5%. Compara els resultats amb la reserva matemàtica.

Si decideix vendre l'obligació en el mercat als dos anys de la subscripció queden pendents de percebre tres cupons i el valor de reemborsament. Són, doncs, aquests fluxos els que cal valorar al tipus d'interès de mercat. 

b.1) 





Com pot apreciar-se, per damunt de la reserva matemàtica, que tindria un valor de 1.000 €, ja que és un préstec americà i s’està valorant en el moment en què s'ha efectuat un pagament d'interessos. 

b.2) 





Com , aleshores 
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Problema 11. Ídem que en el problema 10, però suposant que, en lloc de pagar-se
cupons al 4% anual, es tracta d'obligacions simples emeses al 4%:

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


a) En tractar-se d'una emissió d'obligacions cupó zero, hi ha un únic terme amortizatiu al final de l'operació.





b) Si decideix vendre l'obligació en el mercat als dos anys de la subscripció, queda pendent la totalitat de la contraprestació. És, doncs, el terme amortizatiu únic el que cal valorar al tipus d'interès de mercat. 



b.1) 









b.2) 
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Problema 12. Determineu el valor financer el 15/01/02 d'una obligació de 1.000€ de
nominal que paga cupons anuals de 52€ el 15 de desembre de cada any i s'amortitza
el 15/12/11 segons cada un dels supòsits següents:

a) El tipus d'interès vigent al mercat el 15/01/02 és el 5%.

b) El tipus d'interès vigent al mercat el 15/01/02 és el 5,25%.

c) El tipus d'interès vigent al mercat el 15/01/02 és el 5,5%.

d) A partir dels resultats obtinguts, indiqueu quina és la relació existent entre el
valor financer del dit títol i el tipus d'interès vigent en el mercat.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


L'esquema de l'operació és el següent:



image1.emf
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


a) El tipus d’interès vigent al mercat el 15/01/12 és el 5%.



b) El tipus d’interès vigent al mercat el 15/01/12 és el 5,25%.



c) El tipus d’interès vigent al mercat el 15/01/12 és el 5,5%.



d) A partir dels resultats obtinguts, indiqueu quina és la relació existent entre el valor financer del dit títol i el tipus d'interès vigent en el mercat.

Quan major és el tipus d’interès de mercat, més baix és el valor de mercat de l’emprèstit.
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2.2 Deute de l'Estat: bons i obligacions de l'Estat
• Són valors emesos pel Tresor. Totes les característiques són iguals que per als bons i

obligacions d'empresa.
• Són títols amb rendiment explícit i emesos amb cupons anuals.
• Tant els bons com les obligacions són de tipus americà.
• En l'actualitat el Tresor emet bons a dos, tres i cinc anys i obligacions a deu, quinze i

trenta anys.
• S'emeten per mitjà de subhasta competitiva.
• El valor nominal mínim que pot sol·licitar-se en una subhasta és de 1.000 euros, i les

peticions per imports superiors han de ser múltiples de 1.000 euros. A més, el valor
nominal mínim que pot negociar-se és de 1.000 euros.

• Les emissions d'aquests valors es duen a terme per mitjà de successius trams a fi
d'arribar a un volum en circulació elevat que assegure que els valors siguen molt
líquids.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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Subhastes de bons i obligacions de l’Estat
A principi de cada any, el Tresor publica en el Butlletí Oficial de l’Estat un calendari on
s'estableixen les dates de celebració de les subhastes de cada instrument de Deute de
l'Estat, així com les dates de presentació de peticions, liquidació i entrega dels valors.
Les subhastes ordinàries són aquelles que se celebren amb periodicitat establida.
Tradicionalment han tingut una periodicitat mensual o quinzenal. Normalment s'ha
realitzat cada mes una subhasta de cada una de les referències de bons i obligacions en
emissió. Per a més informació, visiteu el calendari d'emissions a www.tesoro.es.

En les emissions de bons i obligacions de l'Estat, s'utilitza la tècnica de l'agregació, o
emissió per trams, que consisteix a mantenir oberta l'emissió del mateix valor durant
diverses subhastes consecutives (almenys tres). Quan el volum nominal total emès
arriba a un volum entorn dels 12.000-14.000 milions d'euros, es tanca aqueix codi valor i
se n'obri un de nou. L'emissió per mitjà de trams té la finalitat d'assolir un volum en
circulació elevat que assegure que els valors siguen líquids.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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El preu d'adjudicació dels valors es determina de la manera següent:  

− les peticions acceptades al preu mínim s'adjudiquen a aquest preu;  

− les peticions acceptades entre el preu mínim i el preu mitjà ponderat arrodonit han de 
pagar el preu licitat; 

− les peticions acceptades per damunt del preu mitjà ponderat arrodonit i les no 
competitives han de pagar el preu mitjà ponderat arrodonit. 

L'única diferència pel que fa a les subhastes de les Lletres del Tresor, és que, en les subhastes de 
bons i obligacions de l'Estat, el preu s'expressarà en tant per cent sobre el nominal amb dos 
decimals, l'últim dels quals podrà ser qualsevol xifra entre el zero i el nou, ambdós inclosos. En 
les ofertes competitives que es presenten a les subhastes de bons i obligacions de l'Estat, el 
preu que s'està disposat a pagar pel deute que se sol·licita es formularà ex-cupó, és a dir, 
deduït, si és el cas, l'import del cupó corregut (CC): 

 

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


El preu d'adjudicació dels valors es determina de la manera següent: 

· les peticions acceptades al preu mínim s'adjudiquen a aquest preu; 

· les peticions acceptades entre el preu mínim i el preu mitjà ponderat arrodonit han de pagar el preu licitat;

· les peticions acceptades per damunt del preu mitjà ponderat arrodonit i les no competitives han de pagar el preu mitjà ponderat arrodonit.

L'única diferència pel que fa a les subhastes de les Lletres del Tresor, és que, en les subhastes de bons i obligacions de l'Estat, el preu s'expressarà en tant per cent sobre el nominal amb dos decimals, l'últim dels quals podrà ser qualsevol xifra entre el zero i el nou, ambdós inclosos. En les ofertes competitives que es presenten a les subhastes de bons i obligacions de l'Estat, el preu que s'està disposat a pagar pel deute que se sol·licita es formularà ex-cupó, és a dir, deduït, si és el cas, l'import del cupó corregut (CC):
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Import del cupó corregut (CC): 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó 𝑥𝑥 𝑁𝑁ú𝑚𝑚.  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑′ú𝑑𝑑𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó  

Per tant, el preu a pagar pel Deute que se sol·licita serà el resultat de sumar al preu consignat en 
l'oferta (preu ex-cupó) l'import del cupó corregut expressat en tant per cent i arrodonit a dos 
decimals.  

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 = 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑥𝑥−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 ó + 𝐶𝐶𝐶𝐶 

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Import del cupó corregut (CC):



Per tant, el preu a pagar pel Deute que se sol·licita serà el resultat de sumar al preu consignat en l'oferta (preu ex-cupó) l'import del cupó corregut expressat en tant per cent i arrodonit a dos decimals. 
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Per a poder interpretar correctament les dades, s’ha de tenir en compte que els preus
dels bons i les obligacions apareixen com a preus ex-cupó, és a dir, sense incloure els
interessos meritats i no cobrats corresponents al temps que transcorre entre el
venciment de l’últim cupó i la data de valoració.

La rendibilitat dels bons i les obligacions de l'Estat depèn del seu cupó fix i del preu
efectiu que es paga a l'hora d’adquirir-los. Els bons i les obligacions de l'Estat s'emeten
amb un cupó. Els cupons es paguen cada any, encara que és possible que el primer cupó
es perceba abans o després que haja transcorregut exactament un any.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Donada la variació dels tipus d’interès, el cupó no és una bona mesura de la rendibilitat del bo, sinó que aquesta s'ha de mesurar amb el tant efectiu de rendiment (també anomenat TIR: Taxa Interna de Rendiment) de la inversió en Deute de l'Estat, és a dir, el tipus d'interès anual, constant i valorat en capitalització composta que estableix l'equivalència financera entre el capital invertit i el valor actualitzat de tots els cobraments que es perceben.



 Preu marginal o preu mitjà ponderat.

On  = és l’import de cada venciment d’interessos i/o amortitzacions. 

n = número de venciments d’interessos i/o amortitzacions.

 = número de dies des de la data d’adquisició de l’actiu i el venciment d’interessos i/o amortitzacions corresponent.

CC = cupó corregut.  
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Comissions
Aquest apartat es correspon amb el que apareix en el càlcul de tants efectius de les 
Lletres del Tresor (punt 2.1.4). 
Exemple de tarifes de comissions per a operar en mercats nacionals en el cas del Banc 
de València (febrer del 2010)
1. OPERACIONS DE BORSA

Corretatge: 0,20% sobre valor efectiu; mínim 3,01 euros, més cànons de borsa.
2. OPERACIONS AMB DRETS DE SUBSCRIPCIÓ

Corretatge: 0,20% sobre valor efectiu; mínim 3,01 euros, més cànons de borsa.
3. SUBSCRIPCIONS, CANVIS O CONVERSIONS DE VALORS

0,175% sobre el valor nominal; mínim 3,00 euros.
4. PAGAMENT D'INTERESSOS 

0,15% sobre l'import brut del cupó.
5. ADMINISTRACIÓ DE VALORS

Custòdia: 0,125% s/valor nominal semestral; mínim 3,01 euros.
6. AMORTITZACIONS I ALTRES REEMBORSAMENTS

0,175% sobre el valor efectiu; mínim 3,01.

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini



65

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Problema 15. Calculeu el preu ex-cupó el 12/10/04 d'un títol que paga cupó el 31/01 de cada any i el seu venciment és el 31/01/09, sabent que el tipus d'interès de mercat en la data de valoració era del 3,18% i que el nominal de l’actiu es de 1.000€. El tipus d’interès implícit en el bo és del 5%.

31/01/2009

31/01/2006



31/01/2007



31/01/2008

31/01/2005



12/10/2004



31/01/2004



50

      50

     50

      50

    50+1000
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini




Cupó corregut= 



Preu compra = Preu ex-cupó + cupó corregut 



Preu ex-cupó = Preu compra - cupó corregut = 1.106,77 - 34,79 = 1.071,97: 



El preu ex-cupó del bo és del 107,19% sobre el nominal.
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2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Problema 16. El 08/09/2009 un inversor comprà un bo emès per l'Estat a 5 anys. Sabent que 31/10/2008 fou la data en què es pagà l’últim cupó, que el nominal del bo són 1.000 €, que el tipus d'interès del mercat així com el del bo és el 4,25%, i que el preu ex-cupó del bo és del 102,684% (sobre el nominal), calculeu el preu de compra del bo i el seu rendiment en la data de compra del bo.

31/10/2013

31/10/2010



31/10/2011



31/10/2012

31/10/2009



08/09/2009



31/10/2008



45

      45

     45

     45

    45+1000





68

2. Valoració d’actius de renda fixa 
a mitjà i llarg termini


Cupó corregut = (312/365)·42,5= 36,33€

Preu ex-cupó = 102,684% s/nominal= 1.026,84 €

Preu de compra = 1.026,84€ + 36,33€= 1.063,17€

Rendiment del bo: 
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