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RESUM 

 

El risc de tipus de canvi és un dels riscos que ha de gestionar 
qualsevol empresa que operi en el mercat de divises. És una proble- 
màtica que afecta les empreses que exporten, importen, inverteixen o 
es financen operant amb divises. 

Entre els instruments més utilitzats per a la gestió d’aquests riscos 
estan els futurs, les opcions i els swaps. En aquest article es desenvo- 
lupen diversos exemples senzills d’aquest tipus d’instruments. 

 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 

 
PARAULES CLAU 

 
Futurs, opcions, swap, tipus de canvi, espot, forward. 

 
ABSTRACT 

 
The exchange rate risk is one of the risks that any company that op- 

erates in the currency market has to manage. It is a problem that affects 
companies that export, import, invest or finance using foreign currencies. 

Among the most used instruments for managing these risks are 
futures, options and swaps. In this article, several simple examples of 

this type of instruments are developed. 
 

Classification JEL: G32, M41, M42. 
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1. Introducció 
 

Els instruments que s’utilitzen essencialment en els mercats financers 

nacionals i internacionals per gestionar el risc financer són, bàsicament, els 
següents: 

 
• Futurs: que són contractes –que tenen característiques d’emissió i 

d’operació estandarditzats– que impliquen l’obligació de comprar 
o vendre una certa quantitat i qualitat preestablerta d’un bé o actiu 
subjacent en una data, lloc i preu fixats el dia en què es pacta el con- 
tracte. 

• Opcions: contractes que atorguen el dret, però no l’obligació, de 
comprar o vendre un actiu a un preu determinat en una data (o perío- 
de) preestablert. 

• Swap: es refereix a l’intercanvi d’un actiu per un altre. Per exemple, 

intercanvi de tipus de canvi, intercanvi de divises, intercanvi de deu- 
te, etc. Els swaps convencionals són típicament un intercanvi d’obli- 
gacions amb uns tipus d’interès variable per obligacions amb un tipus 
d’interès fix. 

 
A continuació, es desenvolupen diversos exemples d’utilització 

d’aquests instruments de cobertura. 
 
 

2. Cobertura amb futurs 
 

Exemple de cobertura amb futurs d’una inversió en instruments finan- 
cers 

Vegem un exemple a partir de les dades següents: 

Data: 9 de juny de 2018 
Tipus de canvi spot (al comptat) = 8,72 
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Tipus de canvi forward (a termini) = 9,06 (amb venciment al 16 de se- 
tembre) 

 
Un inversor nord-americà decideix comprar un milió de Cetes (Certifi- 

cats de Tresoreria del Banc de Mèxic) a 91 dies. 
Els Cetes tenen una taxa de descompte del 19,5% anual. El risc de l’in- 

versor és que el peso es devaluï durant el període de tinença dels Cetes. Per 
això decideix cobrir el seu risc de canvi en el mercat de futurs. Per a això, 
necessita vendre vint contractes de pesos a futur, a l’IMM de la Borsa de 

Chicago (Chicago Mercantile Exchange) (vendre pesos equival a comprar 
dòlars). 

 
9 de juny de 2018. L’inversor compra els Cetes i paga: 

 

10.000.0001   91  9.507.083 pesos 

 
Per comprar aquests pesos necessita invertir 9.507.083/8,72 = USD 

1.090.261,85. 
Al mateix temps ven vint contractes de pesos a futur a l’IMM amb TI- 

PUS DE CANVI FORWARD = 9,06. 
 

Escenari 1: El peso s’enforteix durant la cobertura. 
8 de setembre de 2018. El tipus de canvi al comptat és 8,80 i el tipus de 

canvi a futur amb venciment el 16 de setembre és ara 8,90. 
Ex post, la cobertura va resultar innecessària. L’inversor obté un guany 

en la seva posició al comptat i una pèrdua en la seva posició a futur. 
 

Guany al comptat: 10.000.000 / 8,80 – 1.090.261.85 = USD 46.101,78 
 

Pèrdua a futur:10.000.000 
 1 

 
1  

 19.842,74 

 9,06 8,90 


Guany net: USD 26.259, o sigui 2,4% del capital invertit. Anualitzat, 
produeix un rendiment de 9,53%. És un rendiment anual en dòlars lliures de 
risc. Sense la cobertura, el rendiment hauria estat fins i tot més gran: 16,73%. 

 
Escenari 2: El peso s’afebleix més enllà del que es preveu pel mercat a 

futur. 

 0,195 

 360 
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8 de setembre de 2018. TIPUS DE CANVI SPOT = 9,19 (amb venci- 
ment el 16 de setembre). 

Guanys al comptat: 10.000.000 / 9,1 – 1.090.261,85 = USD 8.639,25 
Guanys a futurs: 10.000.000 (1/9,06 – 1/9,19) = 15.613,48 
Guanys nets: USD 24.252,73, o sigui 2,22%. Rendiment anual: 8,8% 
En aquest cas, la cobertura va resultar ser necessària, perquè l’esdeve- 

niment contra el qual es protegia l’inversor sí que va succeir (un afebliment 
inesperat del peso). 

La posició a futur redueix l’exposició de l’inversor al risc de canvi, 
però també redueix el seu rendiment si els preus al comptat es mouen a favor 
seu. 

 
Exemple d’utilització de futurs en crèdits 

 
Consideri que gaudeix d’un crèdit d’USD 1.000.000 i pel qual no se’ns 

cobra cap taxa d’interès; aquest crèdit està invertit a l’1% en la mateixa mo- 
neda i es desitja augmentar el rendiment d’aquest crèdit. 

L’estratègia que caldria seguir és comprar pesos (vendre els dòlars) i 

invertir-los a una taxa més gran. Simultàniament, per cobrir el possible mo- 
viment en el tipus de canvi es compren contractes de futurs que garanteixin 
el lliurament del milió de dòlars, tot això a un termini de 180 dies. 

Considerant les dades de la figura 1: 
 

Quantitat US 1.000.000 

Tipus de canvi Spot Venda 12.838 

Termini (dies) 180 

Taxa d’interès a Mèxic CETES 28 dies  4,12% 

Postura futura a 180 dies (venda) 13,070 

Figura 1. Dades per a una estratègia de cobertura amb FUTURS. 

 
I en diferents escenaris, l’estratègia seria la que es presenta a la figura 2. 
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Dades: 

 

Quantitat USD 1.000.000 
Tipus de canvi Spot 12.838 
Termini (dies) 180 
Tipus d’interès de Mèxic 180  4,12% 
Postura futura a 180 dies (venda) 13.070 

 

Al final dels 180 dies 12.884 12.959 13.070 

Ingressos en pesos 

Cost dels dòlars (Futur contracte) 

Benefici/Pèrdua en pesos 

Benefici/Pèrdua en dòlars 

Rendiment (USD %) 

Rendiment (MXN %) 
Rendiment (USD) 

Rendiment (MXN) 

13.102.462,80 

13.070.300,00 

32.162,80 

2.496,38 

0,50% 

2,00% 

1,00% 

4,00% 

13.102.462,80 

13.070.300,00 

32.162,80 

2.481,81 

0,50% 

2,39% 

0,99% 

4,78% 

13.102.462,80 

13.070.300,00 

32.162,80 

2.460,75 

0,49% 

4,12% 

0,98% 

8,24% 

 
 Import Inversió final 

Quantitat a invertir USD a l’inici 180 

Quantitat a invertir Pesos a l’inici 180  

 
Quantitat final contracte futur (cost) 

1.000.000 

12.838.000 

 
13.070.300 

 
13.102.463 

Figura 2. Estratègia de cobertura amb FUTURS en diferents escenaris. 

 
 

3. Cobertura amb opcions call 
 

Suposem que comprem una opció call que ens confereix el dret d’ad- 
quirir deu mil dòlars nord-americans en tres mesos a 9,5 pesos el dòlar (X = 
9,5). L’opció ens va costar trenta centaus per cada dòlar (C0 = 0,3). Quan en 
el mercat spot el tipus de canvi és menys de 9,5, no val la pena exercir l’op- 
ció. Patim una pèrdua igual a la prima pagada per l’opció, això és, tres mil 

pesos per contracte (0,3 × 10.000). Es diu que la nostra opció està fora del 
diner (out of the money). 

Quan el tipus de canvi arriba al preu d’exercici, al tenidor de l’opció li 
és el mateix exercir-la o no. Si l’exerceix, compra dòlars al tipus X del subs- 
criptor de l’opció. Si no l’exerceix, pot comprar dòlars al mateix preu en el 

mercat spot. L’opció està en el diner (at the money). 
Quan el tipus de canvi depassa el preu d’exercici, l’opció s’exerceix 

sempre. Per cada centau que el dòlar puja per dalt del preu d’exercici, el te- 
nidor de l’opció obté un guany d’un centau. 

En el nostre exemple, si ignorem el valor dels diners en el temps, el ti- 
pus de canvi d’equilibri és 9,8 pesos per dòlar. 



Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 142 25/10/2019 10:21:34 

 

 

 

142 A. Morales: Pràctica de la gestió del risc de tipus de canvi 

 
 

Tipus de canvi d’equilibri = preu d’exercici + prima 
 

Atès que la prima es paga en l’obertura del contracte, en realitat el punt 
d’equilibri és igual al preu d’exercici més el valor futur de la prima. 

TCE = X + C0 (1 + R)t
 

 

On: 
TCE = Tipus de canvi d’equilibri 

R = Tipus d’interès 
t = Temps 
C0 = Prima de l’opció 

 

Quan el tipus de canvi està entre el preu d’exercici i el preu d’equilibri, 

el propietari de l’opció recuperarà parcialment la prima pagada. 
Quan el tipus de canvi depassa el nivell d’equilibri, el tenidor té uns 

guanys nets. Si el tipus de canvi arribés a 10 pesos per dòlar, per exemple, 
obtindríem uns guanys nets de 2.000 pesos per contracte: 10.000 (10 – 9,5 
– 0,3) = 2.000. 

A la figura 3 es poden apreciar els guanys i les pèrdues de l’opció del 

nostre exemple. És una opció call estil europeu (exercici només al venci- 
ment) per deu mil dòlars, amb el preu d’exercici de 9,5 pesos per dòlar i la 

prima de trenta centaus del peso per dòlar. 
 

Tipus de 
canvi al 

venciment 

 
Exercici 

Prima 
pagada 

 
Guanys 

Rendiment 

% 

9,1 No 3.000 (3.000) (100) 

9,2 No 3.000 (3.000) (100) 

9,3 No 3.000 (3.000) (100) 

9,4 No 3.000 (3.000) (100) 

9,5 No 3.000 (3.000) (100) 

9,6 Sí 3.000 (2.000) (66,7) 

9,7 Sí 3.000 (1.000) (33,3) 

9,8 Sí 3.000 0 0 

9,9 Sí 3.000 1.000 33,3 

10,0 Sí 3.000 2.000 66,7 

10,1 Sí 3.000 3.000 100 

10,2 Sí 3.000 4.000 133,3 

Figura 3. Cobertura amb opcions call. 



Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 143 25/10/2019 10:21:34 

 

 

 

Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 28, any 2019, pp. 137-144 143 
 

La màxima pèrdua generada per l’opció està limitada a 3.000 pesos, 

mentre que, en canvi, els guanys són il·limitats. Si el dòlar arribés a 11 pe- 
sos, els guanys nets serien dotze mil pesos, la qual cosa representaria un 
rendiment de 300% en 3 mesos. 

 
 

4. Cobertura amb swap 
 

La part que contracta un swap-in de dòlars pren possessió de dòlars per 
algun temps a canvi de la seva moneda nacional. Transcorregut el termini, la 
part ha de retornar els dòlars i rebre la moneda nacional. 

Un swap-in de dòlars és equivalent a dues transaccions: una al comptat 
i una altra a termini: compro un milió de dòlars al comptat i els venc a un 
termini de tres mesos. Durant els tres mesos puc disposar dels dòlars, però 
en vèncer el termini els convertiré en pesos. Aquest tipus de transacció es 
diu spot-forward. En realitat, no hi ha dos contractes sinó només un: el 
swap. 

Cada swap està fet a mida, però les seves condicions han de basar-se en 
els preus de mercat. Així, els dòlars es compren al tipus de canvi spot (al 
comptat) i es venen al tipus de canvi forward (a termini). Els diferencials 
canviaris i altres costos de transacció en els swaps poden ser més baixos que 
en els forward directes, perquè els imports dels contractes són molt alts. 

Un swap pot ser ideal per a un inversor que vol invertir en dòlars durant 
sis mesos i després tornar a pesos. El swap li proporciona els dòlars, el pro- 
tegeix contra el risc de canvi i al moment «amarra» els seus guanys. En el 
cas de compra de dòlars parlem d’un swap-in. 

 
Exemple: swap-in dòlars a sis mesos 

 
Un inversor mexicà desitja invertir un milió de dòlars en T-Bills durant 

sis mesos i després tornar a pesos. 
 

Dades 
RM = 4,20% = Tipus d’interès lliure de risc (Cetes) a Mèxic 

RE = 1,0% = Tipus d’interès lliure de risc als Estats Units 
TIPUS DE CANVI SPOT = 12,83 (a la compra) = TIPUS DE CANVI 

SPOT = 13,00 (a la venda) 
TIPUS DE CANVI FORWARD = 13,10 (a la compra) = TIPUS DE 

CANVI FORWARD = 13,15 (a la venda) 
a) En què consisteix un swap de divises aplicable a aquest cas? 
b) Quant guanyarà el nostre inversor? 
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L’inversor pot contractar un swap-in de dòlars amb algun banc, al qual 
d’ara endavant anomenarem el swap dealer. El swap consistirà en dos inter- 
canvis: inicial i final. 

L’inversor ja sap que en sis mesos tindrà: 1.000.000 (1,05) = 1.050.000 
dòlars. Per congelar el seu guany en pesos l’inversor hauria de vendre 
aquests dòlars a termini. Atès que es va decidir per un swap, convé amb el 
swap dealer que aquest li comprarà els dòlars al tipus de canvi forward (preu 
de compra). En el moment de la signatura del swap ja es pot determinar l’in- 
tercanvi final. L’inversor haurà de retornar 1.050.000 al swap dealer i a can- 
vi rebrà 13.755.000 (1.050.000 x 13,10 = 13.755.000). 

Si no fos pels costos de transacció, l’inversor guanyaria 755.000 pesos, 
això és 10,18% en escala semestral, o sigui 20,37% anual. Aquest és un ren- 
diment més gran que el que pogués haver guanyat a Mèxic (20%): 

 
Guany brut: 755.000 
Cost d’oportunitat: 273.000 
Guany net: 482.000 

 
El guany de tota l’operació pot semblar insignificant, però cal recordar 

que el nostre swap imita exactament dues transaccions: la compra de dòlars 
al comptat i la seva venda forward. Si les dues transaccions es duen a terme 
dins d’un swap, sorgeixen certes economies d’escala i el swap dealer pot 
reduir l’spread canviari a termini. Si en comptes de pagar 13,10, el banc 
comprés els dòlars a termini a 13,14, el guany net del nostre inversor seria 
de 56.000 pesos. 
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