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1. INTRODUCCIÓ: 

1.1 El motiu primer: 

Deia l’escriptor i dramaturg francès Jules Renard que “el que distingeix l’home d’altres animals són 

les seves preocupacions financeres”. Sàvies paraules, o no és ben cert que, si no a tots, a la gran 

majoria dels humans ens agradaria poder tenir més? Disposar d’un major capital? 

Amb aquest instint primer comença la recerca d’una nova estratègia d’inversió en borsa, o en altres 

paraules, de la rendibilitat. Tanmateix, també és ben cert que avui en dia estem molt escarmentats 

amb les pràctiques especuladores i focalitzades únicament i exclusiva a guanyar diners. Per això, 

aquest treball i pla d’inversió es diferencia de la resta en l’afany que té d’invertir amb seny i 

responsabilitat. 

 1.2 Metodologia 

A mode d’ajuda per al lector crec que és útil descriure, ja d’entrada, l’esquema que s’ha seguit al llarg 

del treball per tal de poder entendre millor quins han sigut els passos cronològics i la lògica que 

s’han anat seguint al llarg del projecte.  

1) En primer lloc, un cop escollit el marc del treball, es va iniciar una etapa de recerca 

i reconeixement del context econòmic actual per tal d’entendre quins objectius i 

fites es podien intentar assolir.  

2) El segon pas va ser designar uns objectius generals a partir de la recerca anterior.  

3) La fase següent va ser la creativa, on purament es buscava la idea nuclear al voltant 

de la qual es pogués crear l’estratègia. A partir d’aquí, l’estratègia es va crear i 

finalment es va testar la seva veracitat.  

4) Per acabar, l’estratègia es va ultimar en un últim procés de retocs finals. 

 

2.  ANTECEDENTS: 

El primer pas per dur a terme un treball coherent és entendre el context en el qual ens trobem: d’on 

venim, on som i cap a on anem. És més, és necessari fer-ho des d’un punt de vista global, amb una 

perspectiva de 360º.  

2.1 Consideracions generals: 

Abans d’explicar res sobre el projecte, cal expressar les condicions sota les quals s’ha dut a terme el 

treball. En primera instància, i des d’una perspectiva més general,  en un principi es va voler dur a 

terme el projecte amb el màxim rigor matemàtic i estadístic possible.  Tanmateix, al cap de poques 
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setmanes de plantejar la metodologia, els principals entrebancs que podrien sorgir, etc. es va 

considerar que, amb les eines (dades principalment) de les quals es disposava, aquesta estratègia no 

es podia testar correctament seguint models estadístics.  

Quines han sigut aquestes limitacions? Bé, en primer lloc, el llindar mínim d’observacions que es 

necessita tenir per poder dur a terme una investigació estadística rigorosa. En general, s’aconsella 

tenir una mostra de mínim 400 observacions, quan la població d’un estudi és desconeguda, per 

poder extraure conclusions refutades i significatives. Tanmateix, tenint en compte que es volia crear 

una estratègia que, com després es veurà, pretenia invertir en un seguit d’empreses amb unes 

condicions força úniques, no només no se sabia quina era la població sinó que ni tan sols se sabia si 

aquesta era de 400 observacions com a mínim,. En afegit, suposant que així fos, la feina que 

implicaria fer aquest estudi diversos cops al llarg del temps per poder extrapolar les conseqüències a 

un context actual (incorporant també totes les hores de recerca i trasllat de dades per tal de poder 

manipular-les) es va considerar totalment inabordable.   

Per tant s’ha considerat més adequat plantejar el treball com un estudi pragmàtic, on els testos 

matemàtics i estadístics deixessin pas a experiments reals. D’aquesta manera, es poden extreure 

unes conclusions que presenten uns resultats reals i palpables, molt interessants per a l’inversor.  

Paral·lelament i en un context més logístic, inicialment també es va contemplar la possibilitat de 

testar l’estratègia des dels anys 60 fins avui dia per tal de contrastar millor la veracitat dels resultats. 

Tanmateix, i després d’una recerca extensa en diferents organismes financers (bancs, diaris, revistes, 

borses nacionals i internacionals, comissions de valors, etc.) va ser impossible trobar un gruix de 

dades en format digital prou significatiu previ al 1980. En concret es buscaven les cotitzacions 

diàries de les empreses més potents internacionalment des del 1960 fins avui dia i altre tipus de 

dades internes (nombre de treballadors i països on tenien presència, com després s’explicarà). Com 

s’ha esmentat, trobar dades en un suport que no fos paper per un període anterior al 1980 ha sigut 

impossible i per aquest motiu, l’estratègia només s’ha pogut testar fins aquesta data.   

2.2 Estratègies actuals d’inversió 

En general, el mercat borsari és impacient i això s’ha fet notar en les darreres dècades. Les tres idees 

principals que descriuen les estratègies d’avui en dia són les següents: 

 Anàlisi Fonamental: es basa en analitzar el valor que té una empresa, els dividends que 

espera donar, la seva situació financera, el seu model de negoci, la seva evolució en els 

últims anys, etc. En definitiva, fer un anàlisi de la salut de la companyia i considerar si està 

actualment sobrevalorada o infravalorada. 
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 Anàlisi Tècnica: considera les evolucions a curt termini del preu de l’acció. En cap 

moment es planteja analitzar el valor de l’actiu, sinó que pensa en el benefici que es pot 

derivar de les tendències psicològiques del mercat. 

 Buy-and-Hold: la filosofia d’aquesta estratègia és la més intuïtiva: el mercat (normalment) 

té una tendència alcista. Per tant, compraré i esperaré fins que l’acció pugi. 

Malgrat tot, avui en dia aquestes estratègies no s’utilitzen en la mateixa mesura. Degut a la 

impaciència de l’inversor comú i a l’incentiu de guanyar sempre més diners, l’anàlisi tècnica és la 

tendència més utilitzada actualment. Aquesta estratègia es basa en algoritmes complicats que la 

majoria de propis inversors no entenen. Tot i això, com que funcionen a curt termini, la gent els 

utilitza. Aquesta inversió cega i irresponsable, encara que profitosa (però insisteixo, només a curt 

termini), és la que, a la llarga, crea bombolles i grans desastres financers i borsaris*. Per tant, ja des 

d’aquest punt inicial s’estipula que l’estratègia sobre la qual s’està treballant tindrà un pensament i 

estil basats en l’anàlisi fonamental i/o el buy-and-hold. 

 

3. OBJECTIUS: 

 

3.1 Reconeixement de l’entorn: 

Paral·lelament, la ja cèlebre globalització causa que el món en general estigui canviant molt, tant a 

nivell polític com econòmic i social. Fins i tot es podria parlar d’un inici de canvi de poders 

internacionals entre orient i occident. Per tant és important que, per intentar evitar que un gir sobtat 

en aquest sentit pugui derivar en pèrdues per a l’individu, la nostra estratègia tingui en compte la 

vessant internacional de les empreses on l’estratègia aconsellarà d’invertir. 

En segon lloc, i més important fins i tot, revolucions socials en el món occidental com la dels 

“Indignats” han posat de manifest que gran part de les masses socials menys riques detesten els 

sistemes financers actuals i els mercats. Això és degut a la mala imatge que aquests han donat, amb 

irregularitats polítiques, amb un pensament més enfocat en crear riquesa pròpia i no valor comú i 

una avarícia a massa curt termini. En conseqüència, i per tal de diferenciar la nostra estratègia de la 

resta, la Ranking Strategy és una estratègia pensada perquè absolutament tothom pugui entendre-la, 

essent senzilla de comprendre i d’aplicar. En altres paraules, és l’estratègia borsària del poble.  

Finalment, i en conseqüència de l’apartat anterior, l’estratègia no només ha de ser senzilla perquè 

tothom la pugui entendre, sinó que ha de ser segura, prou com perquè algú que fins ara era reticent 

a utilitzar aquesta eina d’inversió hi confiï. 

 

*Cassidy, J (2010), Por qué quiebran los mercados? La lògica de los desastres financieros; RBA. 
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3.2 Objectiu final 

Així doncs, i en línies generals, l’objectiu del treball un cop arribats a aquest punt és crear una 

estratègia diferent, senzilla, per a la classe popular, que proporcioni una rendibilitat important 

(superior a la dels bancs) i que sigui segura i internacional. 

 

 

4. ANÀLISI I PREPARACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

 

4.1 Confecció de l’estratègia: 

A partir dels entrebancs i oportunitats detectats es comença a buscar la idea principal per a 

l’estratègia. Per tant podem dir, per situar al lector, que després de la contextualització comença el 

període “creatiu” del treball.  

Es vol crear un pla fàcil, intuïtiu i entenedor per a tothom, de manera que els grans càlculs s’han de 

descartar de manera inicial. A partir d’aquí, la pregunta clau és: quina és la manera més lògica de 

guanyar diners en borsa? Quan aquesta pregunta va ser formulada per primer cop, mentre el treball 

es duia a terme, sorprenentment la resposta va arribar quasi sola. Comprar més barat del que vens. 

Sembla obvi, però és evident que el concepte de comprar barat implica assumir un risc, i és difícil 

de recordar quan tens cara a cara el vertigen de la pendent negativa d’una acció. En qualsevol cas, 

derivat d’això es va considerar que una gran possibilitat era invertir en empreses que estiguessin 

cotitzant en un moment baix comparat amb la seva tendència històrica i amb les altres empreses del 

món. Tanmateix, l’estratègia encara  havia de ser segura per poder atraure el target de gent que es 

pretenia, ja que invertir en empreses que van a la baixa no sembla el més segur, a simple vista. Per 

arreglar això, es va decidir invertir només en unes certes empreses que l’estratègia cataloga com 

“hipersegures”, que no faran fallida en menys de 10 anys. 

Aquest concepte pot semblar utòpic per alguns però, a la pràctica, és interessant fer-nos la següent 

pregunta per saber si és encertat o no: en el context d’avui en dia, de qui ens en refiem més en els 

propers anys, del Govern Espanyol o de CocaCola? I si comparem Bankia amb Procter&Gamble? 

Per mi la resposta és clara: avui en dia hi ha empreses prou segures com per ser més atractives per a  

l’inversor conservador. En cap cas es pot assegurar que aquestes empreses no faran fallida, però el 

que si que sembla lògic d’admetre és que perquè empreses com CocaCola, P&G, etc. desapareguin 

per complet (i no es pugui preveure) hauria de passar alguna singularitat que ja no només afectaria a 

aquestes empreses sinó a les economies internacionals en general.  

NOTA: més endavant s’aportaran dades que ajudaran a confiar en aquest concepte. 
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En definitiva, es vol crear una estratègia que inverteixi en empreses “hipersegures” que estiguin en 

un moment baix de cotització i utilitzar l’estratègia del buy-and-hold (amb un màxim de 10 anys) 

per rebre una rendibilitat. 

Per tant, encara que normalment les estratègies per eliminar el risc i alhora crear valor són variades i 

molt complicades, aquí ho fem amb la combinació de dues coses molt senzilles:  

1) Un perfil d’empresa que creiem que seguirà existint, que no farà fallida. 

2) Un termini màxim suficientment llarg per poder agafar l’empresa en un punt baix i 

esperar a que pugi (10 anys, per exemple). 

En aquests dos senzills conceptes es basa tot el pla en si. Així doncs, aquesta estratègia que es vol 

crear sembla lògica, entenedora i responsable, tal i com es pretenia. Ara bé, quin és el perfil 

d’empresa que seguirà existint? Quina és la rendibilitat que podem esperar d’això? Com li enfoquem 

la perspectiva internacional? Aquestes i moltes altres preguntes són la feina real d’estudi a realitzar a 

partir d’aquest punt. 

4.2 Creació del Perfil d’Empresa 

El Perfil és l’actiu més important d’aquesta estratègia. És el factor més crític i que determina si 

l’estratègia funciona o no. En un principi es va optar per ser més restrictiu i intentar aconseguir un 

tipus d’empresa amb unes característiques molt concretes.  

Així doncs, el Perfil 1.0 comprenia empreses que complissin: 

 Nº treballadors > 100.000 

 Anys d’existència> 30 

 Valor de marca reconegut per a la població en general 

 Internacional: present en més de 20 països al món 

 No pertanyents al sector financer, energètic o tecnològic 

Perquè es van escollir aquestes premisses i no unes altres? Bé, en primer lloc cal considerar que, 

atesos els problemes que varen sorgir en el moment de la recerca inicial de dades, ja se sabia que no 

es podrien obtenir totes les dades utòpicament desitjades. Per això, es van considerar unes 

característiques generals les quals fossin senzilles de contrastar. 

A partir d’aquí, les característiques es van anar escollint. El nombre de treballadors pretén ser el 

reflex de la magnitud o mida de l’empresa (els beneficis o la facturació es consideren uns descriptius 

menys purs de l’envergadura real de la companyia).   
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Els anys d’existència vol ser una mesura de seguretat, en el sentit que s’entén que si una empresa té 

més de 30 anys d’experiència no pot ser un “bluff” o moda passatgera.  

El valor de marca reconegut és una de les característiques més subjectives i conflictives. Tot i això, 

es considera que és el més important perquè és el que dóna més seguretat a una empresa. Posaré un 

exemple: si d’aquí un any la marca d’un detergent popular desaparegués, pel motiu que fos, i la gent 

que en comprava es veiés obligada a comprar-ne un altre, és probable que aquesta gent 

experimentés una pèrdua d’utilitat, de satisfacció. De fet, i passant a un altre sector, casos com el de 

Polaroid són molt il·lustratius. L’empresa Polaroid Corporation va entrar, després de molts anys de 

malastrugança, en concurs de creditors a l’any 2001. A partir d’aquí, es va llençar una campanya 

(entre d’altres, a través d’un Internet primitiu atès que la xarxa en aquell moment encara era una 

eina molt recent) anomenada “Save Polaroid”. Els consumidors volien que l’empresa seguís existint, 

estimaven la marca i, de fet, l’empresa va ser comprada. És més, fins i tot va tornar a caure un altre 

cop, però al 2009 la van tornar a comprar. Per què? Per què no deixar-la a la seva sort? Potser si li 

van malament les coses s’ho mereix... Doncs resulta que no importa. És indiferent si Polaroid va 

fallar o va tenir mala sort, la gent vol que segueixi existint, i així serà (Annex 6 i 8). En aquest sentit, 

per tant, creiem que un valor de marca important representa dues avantatges per a una empresa:  

1. És més difícil que la seva facturació disminueixi perquè la població (de vegades 

irracionalment) sempre tindrà tendència a consumir aquella marca. 

 

2. Fins i tot si a l’empresa els hi anessin malament les coses, és més probable que una altra 

empresa estigués disposada a reflotar-la pensant en el goodwill que proporciona el valor de la 

marca. 

Per acabar amb aquest aspecte, simplement recalcar que el valor de marca pot ser present en tots els 

sectors: farmacèutic, industrial, etc. Ja que s’entén que no només les persones sinó les empreses 

compren pensant la confiança que els pot transmetre una marca. En altres paraules, aquest aspecte 

no ens limita només a marques de consum degut a que s’aplica tant al B2C com al B2B.  

L’aspecte internacional és també crític puig que avui en dia el poder internacional i econòmic 

sembla ser que està començant a canviar de mans. Per això, és important que l’empresa sigui 

internacional i pugui adaptar-se a l’anterioment esmentat potencial traspàs de poders mundial.  

El sector és també un criteri molt important a l’hora d’entendre el risc que pot tenir una empresa. 

D’entrada es va considerar que els sectors financer, energètic i tecnològic són més sospitosos 

d’incloure empreses que causin fallida que no d’altres (encara que després veurem com això varia 

una mica). Per aquest motiu, en un principi se’ls va descartar. 
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Malauradament, el nombre d’empreses que complien aquestes característiques i de les quals es 

tenien dades era molt reduït. Es van identificar 18 empreses per al primer experiment, que se 

situava a l’any 2000*. Aquest fet, va posar de manifest que si es creava una estratègia amb un perfil 

d’empresa tant selectiu, és possible que hi haguessin períodes sencers en els quals no es trobés cap 

empresa que complís el perfil i que estigués en un moment baix a la vegada. 

Per aquest motiu, es va haver de refer tot el perfil i ser més flexible amb els criteris. Aquest va ser 

un moment crític, ja que s’havia de lidiar amb la dualitat de tenir un nombre prou elevat d’empreses 

i unes característiques prou exigents per tal de filtrar les que no siguin prou segures. 

4.2.1 Remodelació del Perfil 

Després de diverses versions i intents, el Perfil 3.2 definitiu de la nostra estratègia determinava que 

una empresa podia considerar-se segura si: 

 Nº treballadors > 10.000 

 Anys d’existència > 20 

 Valor de marca reconegut per a la població en general 

 Internacional: present en més de 20 països al món 

 No pertanyent al sector de les aerolínies 

 Sentit comú 

És a dir, que els canvis introduïts van ser els següents:  

1. Nombre de treballadors. En primer lloc es va dividir per 10 el requisit del nombre de 

treballadors perquè hi ha sectors o empreses que el seu nombre de treballadors no és tan 

representatiu com es creia de la seva magnitud com empresa (les empreses de retail per 

exemple acostumen a tenir un nombre de treballadors brutal, mentre que en les empreses 

de software hi ha molts casos en què externalitzen processos i tenen un nombre baix de 

treballadors). 

2. Anys d’exsitència. En segon lloc es van reduir els anys d’existència, donant entrada a 

empreses més noves i actualitzades. Aquest canvi va afavorir l’aspecte internacional i 

avantguardista del perfil d’empresa que es buscava.  

3. Valor de marca. El valor de marca es va mantenir atès que és la idea principal del pla. 

4. Nombre mínim de països on té presència. El mínim de països arreu del món on l’empresa 

havia de ser present tampoc va variar. 

5. No pertanyent al sector de les aerolínies. Aquest punt va canviar radicalment. Després de 

fer una anàlisi profunda de les defuncions empresarials més importants des de 1990 fins 

avui, es va posar de manifest que, a pesar de la crisi financera de 2008, el sector bancari no 

*El primer experiment s’explicarà més endavant on, entre d’altres, s’inclourà el perquè se situa a l’any 2000. 
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és, ni de bon tros, el més insegur de tots. Ni el bancari, ni l’energètic ni el tecnològic. El 

més insegur de tots és el de les aerolínies, el qual porta més de 25 anys en crisi, amb 

defuncions d’empreses importants constantment, fusions i adquisicions, etc. De fet, és 

l’únic sector on hem trobat una empresa que en el seu dia va complir el perfil i ha acabat en 

una fallida irreparable (veure Annex 6). Tota la resta d’empreses que han fet fallida des de 

1990 o bé no donaven el perfil o bé després del fracàs han sigut comprades sense posar en 

perill les accions dels propietaris. Aquesta empresa que va fallar és PanAmerican World 

Airways. És una empresa que va ser gegantina i la seva caiguda va ser considerada una 

hecatombe. Tot i això, l’empresa ja donava signes de que podria fallar ja que cada any 

s’anava venent actius i a més la van comprar ja abans de la defunció final. Per tant, fins i tot 

en l’únic i pitjor cas que hem trobat des de 1990 no podem assegurar que si haguéssim 

sigut accionistes haguéssim perdut tot el nostre capital, simplement hem d’admetre que és 

l’únic cas que s’ha trobat on hi ha la possibilitat de perdre tot el capital invertit en ella. S’ha 

intentat fer un estudi al respecte, però no s’han trobat dades borsàries de cap mena. En 

conseqüència, l’estratègia va en contra de comprar accions d’empreses d’aerolínies. 

Paral·lelament, els altres sectors que abans es van considerar com insegurs es van incloure 

per tal de tenir més empreses en compte. Tanmateix, i com després es comprovarà, a partir 

d’aquí se li va donar a l’estratègia una capacitat de personalització basada en l’aversió al risc 

de cadascú. Per tant, l’estratègia ve acompanyada d’un complement: un informe dels 

sectors més arriscats on invertir, basats en estudis externs prèviament realitzats*. Per tant, 

encara que s’inclouen aquest tipus de sectors, l’estratègia remarca que és arriscat i no ho 

recomana. (per veure la classificació de riscos dels sectors Annex 23). 

 

6. Sentit comú. Finalment es va incloure una última característica, la qual comporta 

controvèrsia però es considera necessària. El cert és que hi ha contextos crítics per a 

algunes empreses, com el de Bankia d’avui en dia per posar un exemple, en els quals 

apostar per empreses grosses que estiguin a la baixa pot no ser una bona estratègia sinó tot 

el contrari. Aquests casos, però, són considerats singularitats al llarg del temps i creiem que 

no s’acostumen a produir amb regularitat. Per tant, aquesta característica referent al sentit 

comú simplement ve a dir que quan la situació és atípicament però clara prou arriscada, 

hem d’oblidar-nos del que ens digui l’estratègia en números. Quin és aquest límit de 

context crític? Això es deixa a elecció de l’inversor. Alguns conceptes que l’estratègia 

recomana són les empreses de rating a les que ja estem acostumats o altres indicadors 

menys cèlebres com el Corporate Governance Index (CGI) rating, el qual és un índex que 

mesura les fortaleses, debilitats i gestió d’una empresa intentant donar-li una ponderació pel 

llarg termini. En qualsevol cas, ha de quedar clar que l’estratègia no recomana seguir 

* Cassidy, J (2010), Por qué quiebran los mercados? La lògica de los desastres financieros; RBA. 

*http://www.ihsglobalinsight.com/gcpath/USIndustryRisk.pdf 

*http://mutualfunds.about.com/od/wheretoinvest/a/Best-And-Worst-Sectors-In-2013.htm 

 

http://www.ihsglobalinsight.com/gcpath/USIndustryRisk.pdf
http://mutualfunds.about.com/od/wheretoinvest/a/Best-And-Worst-Sectors-In-2013.htm
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cegament aquests índex sinó refiar-se de la lògica plantejada inicialment i utilitzar aquest 

tipus d’eines com a suport. 

 

4.3 Anàlisi i resultats 

De nou es van buscar empreses que complissin el  nou perfil per l’any 2000, que és quan es volia fer 

l’experiment (fer-ho avui en dia no té sentit perquè necessitem saber el futur per poder mesurar els 

resultats obtinguts). Aquest cop sí, el nombre d’empreses que van donar el perfil va ser prou elevat: 

es va treballar amb 50. A partir d’aquí, es va comprovar si l’estratègia plantejada funcionava a la 

pràctica o no. Per aquest motiu, es va dissenyar el següent experiment. 

4.3.1 Mecànica de l’anàlisi 

Com explicava, ens situem al dia 1 de gener de l’any 2000, i de totes les empreses que en aquell 

moment complien el perfil (o com a mínim una mostra prou representativa) n’observem el 

creixement dels anys anteriors (entre 8 i 10). Com que es va observar que hi havia força més dades 

d’empreses a partir de 1992, es va agafar l’1 de gener d’aquell any com a valor inicial de cadascuna 

de les empreses. A partir d’aquí, l’evolució que experimentin fins l’1 de gener de l’any 2000 es 

considera la seva “nota” segons el nostre ranking. Les empreses que menys hagin crescut, i que per 

tant es trobin en un moment més baix respecte les seves competidores, seran les més adequades per 

invertir-hi, segons l’estratègia.  

Perquè s’utilitza aquesta mecànica per fer el ranking? A simple vista hi ha dues qüestions importants 

a resoldre.  

1. Perquè un període observable d’entre 8 i 10 anys? 

2. Perquè no es té en compte la dinàmica a curt termini, també? 

En primer lloc, la resposta a la primera qüestió és que simplement un període d’aquesta durada és 

suficient per analitzar la situació a llarg termini d’una empresa. Més anys no aporta informació i 

dificulta els càlculs. A més, s’ha de tenir en compte que, degut a la naturalesa creixent de l’economia 

global, si s’agafessin més anys podria influir més el dinamisme global que no pas les situacions 

concretes de cada empresa.  

En segon lloc creiem que les dinàmiques dels últims mesos o anys encara que poden influir en els 

resultats posteriors, no es creu que així ho puguin fer en el llarg termini. És a dir, que sí que pot ser 

que els primers anys després de la compra de l’acció vinguin determinats per les dinàmiques dels 

anys immediatament anteriors però aquí hi observem un comportament proper a l’aleatorietat i que 

transgredeix la perspectiva que nosaltres estudiem, que és la de llarga durada. 
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Un cop justificats aquests punts, com s’avaluen els resultats de l’estratègia? L’objectiu de les 

inversions és obtenir una rendibilitat. En el cas que ens ocupa, li demanem a l’estratègia un 5% 

anual més de la rendibilitat que dóna el mercat global, amb un mínim del 5%, però això és el que 

l’estratègia recomana, encara que, seguint en la línia de la personalització de l’estratègia, l’inversor 

pot demanar una rendibilitat més alta, un 10% per exemple (tot i que això impliqui més risc, per 

descomptat). Com a indicador de creixement del mercat global s’utilitza l’índex del Dow Jones 

Industrial Average. Per tant, i en altres paraules, exigim a l’estratègia que puguem obtenir una 

rendibilitat anual un 5% superior a la que ens donaria el DJIA i que, quan la dinàmica del DJIA 

sigui negativa o nul·la la rendibilitat anual mitjana sigui del 5%. Això no significa que sempre 

s’hagin de complir aquestes premisses, només cal que ho faci un cop. És a dir, que des del moment 

de la compra de l’acció, si en algun moment aquestes condicions es compleixen durant els propers 

10 anys, vendrem l’acció. Si no, la vendrem d’aquí a 10 anys estigui com estigui. 

Per tal de ser el més precís possible dintre d’una eficiència de treball òptima, s’han tingut en compte 

els valors setmanals de cada acció des del moment de la compra fins 10 anys després. 

4.3.2 Resultats obtinguts 

Per tal de contrastar millor els resultats d’utilitzar aquesta estratègia es van fer dos experiments. El 

primer d’ells, i com ja s’ha esmentat, va ser en referència a l’any 2000. Situats en aquell moment, es 

van contemplar 50 empreses i es va analitzar el seu creixement global normalitzat, és a dir, en valors 

percentuals. Tal i com l’estratègia indica que s’ha de fer, es van escollir les empreses que menys 

havien crescut. En l’experiment es van agafar les 8 que menys havien crescut (una representació 

propera al 15%), però aquest nombre és força arbitrari i es deixa a criteri de l’inversor. 

Les empreses resultants van ser les següents: 

1. KELLOGG’S 

2. APPLE 

3. BOEING 

4. UNILEVER 

5. PANASONIC 

6. VOLVO 

7. HEINZ 

8. PEPSICO 

 

En aquest punt ens trobem davant d’una disjuntiva important. Quina rendibilitat o ROI demanem a 

l’acció? Abans s’havia parlat d’un 5% superior al Dow Jones amb un mínim absolut del 5%. També 

s’havia proposat el mateix escenari però usant un 10%. Es procedeix a observar els resultats en 

ambdós casos. Per poder il·lustrar bé els resultats, suposem que en cada una d’elles es van invertir 

1.000€. Els resultats generals obtinguts són ser els següents. 

Si se li demana un 5%: 
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 *1 

Què signifiquen aquests números?  Bé en primer lloc cal aclarir que en tots els casos s’ha pogut 

vendre l’acció que es va comprar. A més, i analitzant les dades de la taula, cal recordar que aquests 

nombres són les mitjanes dels resultats de cada una de les accions. Però recordant aquesta premissa, 

cada acció ens proporciona un retorn de la inversió d’un 7,63% cada 20 setmanes i mitja, que a l’any 

representa un interès o TAE del 20,5%. Com es pot comprovar, els resultats són gegantinament 

superiors als que donen els bancs avui en dia, on els dipòsits que ells oferts tenen un TAE del 

1,40%. 

Si se li demana un 10%: 

 

També en aquest cas s’ha aconseguit vendre totes les accions, encara que aquest cop hi ha hagut un 

cas (el de Panasonic) que ha sigut pels pèls. En afegit, aquests resultats corresponents a una 

estratègia més arriscada no són, sorprenentment, econòmicament millors. D’entrada, si mirem el 

retorn de la inversió o ROI mitjà veiem que és molt més elevat. Tanmateix, aquest ROI és tan alt 

perquè necessita de més temps per complir els requisits de venta establerts (es necessita, en promig, 

2 anys per recuperar la inversió i això fa que, amb la finalitat de complir el requisit de superar el 

10% anual de rendibilitat, el ROI sigui més elevat). Per tant el ROI mitjà no és una font de 

valoració fiable. Ens hem de basar en TAE esperat. Aquest és l’indicador clau que ens diu quants 

euros obtindríem a l’any segons aquests resultats. Com es pot comprovar, hi ha diferència entre els 

resultats i això es pot atribuir a que en el cas anterior s’ha aprofitat una pujada a curt termini que ha 

repercutit en un TAE i guanys mitjans per setmana més elevats. En qualsevol cas, però, i com en 

l’escenari anterior, el TAE és molt i molt superior al del sector bancari. 

Per tal de facilitar la comprensió del rendiment d’aquesta estratègia a continuació s’il·lustra al lector 

amb un exemple del rendiment d’una de les 8 empreses on es va invertir. S’ha seleccionat com a 

exemple prou fidel a la realitat l’empresa KELLOGG’S, que no és ni el millor ni el pitjor cas 

resultant d’utilitzar l’estratègia.  

NOTA: Per observar tots els resultats concrets de cada empresa mirar els Annexos 10-17. 

 

Quan se li demanava un 5%: 

ROI MITJÀ 7.63%

Nº SETMANES 20.5

TAE 20.500%

ROI MITJÀ 34.71%

Nº SETMANES 100.5

TAE 16.667%

*1El TAE s’ha calculat utilitzant el mètode de l’interès compost 

*2El TAE s’ha calculat considerant que els anys tenen 52 setmanes 
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I quan se li demanava un 10% 

 

El segon experiment va ser exactament igual, però en un context 10 anys anterior. És a dir, situats a 

l’1 de gener del 1990 es va buscar l’evolució de 33 empreses que van donar el perfil dels últims 10 

anys (aquest cop es van utilitzar 10 anys perquè les dades ho facilitaven i el nombre final d’empreses 

va disminuir perquè algunes empreses van deixar de complir el perfil i/o no hi havia dades prou 

antigues de totes les que el complien).  

Així doncs, i seguint la mecànica anterior, de les 33 empreses vam seleccionar les 5 que menys 

havien crescut (un nombre prou proper al 15%). Les empreses seleccionades van ser les següents: 

1. XEROX       

2. CATERPILLAR  

3. BP       

4. CITIGROUP  

5. GENERAL 

DYNAMICS 
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Com abans, estudiarem els resultats que ens dóna l’estratègia quan se li demana un 5% i un 10% de 

rendibilitat. De nou, invertim 1000€ en cada acció i els resultats són els següents. 

Si se li demana un 5%: 

 

Com es pot comprovar, els resultats en promig de les accions són força diferents al de l’experiment 

anterior. En aquest cas el ROI també és força alt atès que el període de recuperació és més llarg: 8 

mesos i mig, aproximadament. Ara bé, el que si que ens demostra que els resultats són inferiors als 

de l’experiment anterior és el TAE, que en comparació amb el cas anterior disminueix més d’un 

7%. Per què? Bé, la causa més plausible a la qual podem atribuir aquesta diferència és que en aquest 

context l’economia i la borsa eren molt més regulars que a principis del nou mil·lenni on, malgrat la 

posterior crisi de les “.com” va haver-hi alguna pujada per aprofitar.. En el fons, una borsa irregular 

(que no en crisi) afavoreix la nostra estratègia perquè nosaltres tenim accions que fins ara estaven 

baixes. O sigui que, atès que les nostres accions són més segures, perquè és més difícil que baixin 

(recordem que no es considera la possibilitat que l’empresa desaparegui), guanyem més. Per tant, en 

una borsa convulsa, la nostra estratègia surt més reforçada.  

Si se li demana un 10% 

 

En aquest cas, de nou, totes les accions s’han pogut vendre. Tot i això, i com passava en el primer 

experiment, hi hagut casos que hem aconseguit vendre accions pels pèls (concretament les de 

Xerox, Caterpillar i BP). Per què? Bé, en primer lloc, més rendibilitat comporta més risc. Però per 

què en aquest cas s’ha patit més que en el primer experiment quan se li demana un 10%? La raó és 

l’economia global. Com que en aquest cas el DJ pujava fort, la pressió de rendibilitat sobre les 

nostres accions s’ha incrementat. Això ha comportat dues coses: que els resultats econòmics siguin 

millors (els guanys mitjans per setmana són els més alts de tots els casos) i que la dificultat per 

vendre les accions, en general, sigui més elevada. Per tant, i com s’ha explicat abans, la nostra 

estratègia surt reforçada en períodes amb l’economia irregular on les marques i empreses en qui la 

gent confia s’imposen en el mercat.  

De nou, per il·lustrar al lector s’incorpora un exemple promig dels resultats de l’experiment, el de 

XEROX. 

ROI MITJÀ 10.48%

NºSETMANES 41.8

TAE 13.19%

ROI 21.85%

NºSETMANES 54.2

TAE 20.87%
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Quan se li demanava un 5% 

 

I quan se li demanava un 10% 

 

NOTA: Per observar els resultats concrets de cada empresa mirar els Annexos 18-22. 

Quines conclusions se’n desprenen d’això? En primer lloc, que la nostra estratègia funciona millor 

com més irregular és la situació, i que, atès que la diferència de rendiments anuals no sembla gaire 

gran quan demanem un 5% o un 10%, el recomanable és considerar un 5%, que redueix el risc 

considerablement.  

4.3.3 Aclariments 

Val a dir que el procés d’obtenció de beneficis no seria tan ordenat com aquí es presenta. Aquí 

parlem de obtenció de beneficis amb un nombre determinat de setmanes, en promig. De fet, en el 
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primer experiment, per exemple, les accions d’Unilever no les podem vendre fins al cap de 8 anys i 

les d’Apple les venem després de 15 dies de la compra. Tot i això, creiem que aquest factor no 

influeix perquè el temps que trigaríem a no recuperar els diners d’Unilever ho compensaríem 

recuperant ràpidament els d’Apple.  

Un altre punt important que es pot intuir però s’ha de tenir ben clar és que un cop rebem els diners 

de la venta d’unes accions el procés pot seguir perfectament, simplement actualitzant el rànquing i 

invertint en l’empresa que l’estratègia ens suggereixi més interessant. 

Al llarg de tota l’estratègia en cap moment s’ha parlat dels diners derivats de possibles dividends. La 

raó que justifica això és que tampoc s’ha parlat de comissions que els bancs puguin cobrar per les 

transaccions. Per tant, s’ha considerat que aquests dos factors s’autoanul·len deixant com a resultat 

únic, per tant, els beneficis derivats dels creixements o baixades de les accions.  

4.3.4 Personalització  

Tal i com ja s’ha anat comentant al llarg del treball, aquesta estratègia és personalitzable. Aquest és 

un altre gran punt positiu de l’estratègia per tal d’encarar-la a un públic general. És molt possible 

que hi hagi persones que no vulguin invertir en algun sector en concret perquè no els hi agrada, 

perquè té massa risc, etc. Així doncs, aquesta estratègia deixa algunes incògnites obertes a criteri de 

l’inversor: 

- El valor de marca que té una empresa, per tal aprovar-li o no el perfil. 

- El sentit comú per valorar la situació actual d’una empresa i de l’economia en general. 

- La rendibilitat demanada a l’estratègia 

- Els sectors que siguin considerats per invertir amb raó de risc o d’afinitat. 

Els tres primers factors han sigut bastant tractats al llarg del treball, però és interessant endinsar-nos 

en l’últim d’ells. Després d’analitzar els sectors amb més risc per invertir basant-nos en anteriors 

fallides (Annex 6) i altres fonts que tenen en compte la situació actual s’ha acabat confeccionant 6 

nivells de risc que l’inversor pot adoptar: 

1. SúperSegur: productes de GRAN CONSUM + RETAIL 

2. Segur: anteriors + QUÍMICA + AUTOMÒBILS + MATÈRIES PRIMERES 

3. Conservador: anteriors + ELECTRÒNICA CONSUM + HARDWARE D’EMPRESA 

4. Mitjà:  anteriors + ENERGÈTIQUES + INFORMÀTICA + TECNOLOGIA 

5. Arriscat:  anteriors + SOFTWARE D’EMPRESA + TELECOMUNICACIONS 

6. AltamentArriscat: anteriors + FINANCERES 
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5. CONCLUSIONS 

Després d’aquests resultats, es pot dir que s’han assolit els objectius que en un principi havien estat 

plantejats? Considero que és lícit titllar l’estratègia de segura, profitosa (molt més que les inversions 

que es poden fer en els dipòsits bancaris d’avui en dia), conscient del context internacional i molt 

senzilla d’entendre i d’aplicar. A més a més, amb el desenvolupament de la personalització d’aquesta 

estratègia aquest pla és converteix en un producte. Adaptant-se al client i a les seves necessitats. 

Tenint en compte, doncs, que l’estratègia dissenyada compleix el que se li demanava i que els 

resultats econòmics també són satisfactoris, crec que es pot concloure que s’han assolit els objectius 

plantejats. La Ranking Strategy pot ser l’estratègia pel poble.  

A nivell de resultats econòmics, resulta que l’estratègia proporciona un TAE d’entre el 13% i el 

20%. El període mitjà de recuperació del capital depèn molt de la rendibilitat que s’esperi, però 

ronda les 63 setmanes, és a dir, un any i quasi tres mesos. De tota manera, si es demana un 

rendiment inferior el període de recuperació del capital es redueix a la meitat. Paral·lelament, i 

després d’examinar els resultats, es conclou que és més profitós apostar per rendibilitats més 

baixes amb períodes de retorn més curts. 

5.1 Una estratègia única? 

Vull ser honest i declarar que aquesta estratègia, per bé o per mal, però sempre involuntàriament, té 

alguna similitud inevitable amb d’altres que existeixen en el mercat. En concret, i insisteixo, de 

manera fortuïta, té punts en comú amb l’estratègia predicada pel considerat millor inversor dels 

temps moderns, Warren Buffet. Una de les seves frases més populars, amb la qual la majoria de 

persones d’aquest món coincidim és la següent: “In the short term the market is a popularity contest; in the 

long term it is a weighing machine”. Buffet inverteix en les empreses que ell considera que tindran bons 

resultats al llarg termini quan estan en un moment baix, i espera a que pugin per vendre-les. Sembla 

ser l’estratègia més lògica, benintencionada i profitosa del món. Tanmateix considero que no és 

adequada pels objectius que es plantejaven en aquest projecte. Per això, encara que són estratègies 

amb punts en comú, hi ha diferències.  

Per començar, hi ha un tema d’expectatives. Les inversions que fa el senyor Buffet quasi segur que 

seran seguides per altres inversors i, aleshores, és molt més senzill que els preus pugin a curt termini  

distorsionant l’avaluació real dels resultats finals de la seva estratègia. A més, el sistema que ell 

utilitza és complicat i no pot ser utilitzat de manera autònoma per les persones de carrer a qui 

aquesta estratègia pretén arribar. Per tant, l’estratègia del sr. Buffet es diferencia d’aquesta en els 

seus públics i objectius generals. El públic de l’estratègia d’en Buffet són persones que ja tenen 

coneixements sobre borsa, que poden analitzar la situació a fons d’una empresa i jutjar-la, que 

segueixen l’actualitat econòmica i financera i tenen experiència en el camp. Per contra, aquesta 
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estratègia pretén arribar a persones amb un perfil completament diferent, persones per a les quals 

aquest mercat és desconegut, que no saben on invertir perquè no confien en els bancs i volen 

alternatives, etc. En afegit, l’estratègia d’en Buffet no diferencia entre perfils d’empreses segures i no 

segures mentre que la Ranking Strategy sí que ho fa. És més, l’estratègia d’en Buffet tampoc dóna una 

ordre general sobre quan s’ha de vendre l’acció, ell ho considera individualment en cada cas. Potser 

aquesta és la solució més eficient, però no és ni la més còmode ni la més senzilla. Per tant, es podria 

parlar que l’estratègia d’en Warren Buffet té menys en compte el risc derivat d’invertir en alguns 

sectors en concret, així com també prioritza la rendibilitat a la prudència. 

Com a conclusió, tot i que tenen alguna afinitat, l’estratègia que s’ha desenvolupat en aquest 

projecte és diferent a la d’en Buffet, encara que està ben orgullosa de tenir-hi alguna semblança. Per 

tant, aquesta estratègia és també força única. 

5.2 El Treball d’un Grau 

Certament, aquest projecte s’ha d’entendre com un experiment, com un estudi sobre la contrastació 

d’una lògica innovadora envers un tema tan concret com la borsa. Aquesta lògica es caracteritza per 

tenir un punt de vista llunyà a l’estancament del sector borsari i propera una filosofia basada en 

l’adaptabilitat i el marketing. Aquesta visió alternativa d’entendre la borsa és, doncs, el gran nexe 

d’unió entre el Grau i el projecte. En què desencadena aquesta fusió? 

Els resultats són la creació d’una estratègia que trasllada la típica borsa temuda i inaccessible per a la 

majoria de població a un terreny més amable i còmode. En el fons, aquest treball ha considerat 

un producte ja existent i l’ha adaptat a un target completament nou. I aquest tipus de feina és 

més que habitual en el camp del marketing. I el fruit de tot això és la Ranking Strategy.  

5.3 El Futur 

I a partir d’ara, què? El costum és deixar-ho aquí, com una proposta més que segurament algú 

utilitzarà o consultarà algun dia i poc més. No és el cas. Resulta, que mentre aquesta estratègia 

s’estava duent a terme els resultats varen ser tan sorprenentment bons i coherents que, mentre 

l’autor l’explicava a amics i coneguts amb la típica il·lusió de qui està orgullós d’alguna cosa que ha 

fet, els oients s’interessaven fins al punt de demanar de tenir aquest Ranking a les seves mans per 

poder invertir o confiar estalvis al creador de l’estratègia per ser invertits segons el seu criteri. 

Sorprenent, però cert. A dia d’avui, i després d’haver-ho parlat amb diferents persones ja hi ha més 

de més de 5000€, en total, preparats per ser invertits. És més, un inversor ja ha comprat 

accions seguint les directrius d’aquesta estratègia. 

Per tant, aquest projecte ha desembocat en una proposta de negoci, un banc borsari per a 

les grans masses socials del moment que pretén ser establert en un mitjà-curt termini.  
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7. ANNEXOS 

 

Annex 1 

 

En la següent taula observem les empreses més importants a l’any 1955. En vermell les que 

avui en dia encara no només existeixen, sinó que es considera que tenen un nom de marca 

reconegut.  

 

RANK COMPANY Revenues $M Profits $M 

1 General Motors 9,823.5 806.0 

2 Exxon Mobil 5,661.4 584.8 

3 U.S. Steel 3,250.4 195.4 

4 General Electric 2,959.1 212.6 

5 Esmark 2,510.8 19.1 

6 Chrysler 2,071.6 18.5 

7 Armour 2,056.1 1.6 

8 Gulf Oil 1,705.3 182.8 

9 Mobil 1,703.6 183.8 

10 DuPont 1,687.7 344.4 

11 Amoco 1,667.4 132.8 

12 Bethlehem Steel 1,660.3 117.2 

13 CBS 1,631.0 84.6 

14 Texaco 1,574.4 226.1 

15 AT&T 1,526.2 55.8 

16 Shell Oil 1,312.1 121.1 

17 Kraft 1,210.3 37.4 

18 ChevronTexaco 1,113.3 211.9 

19 Goodyear Tire & Rubber 1,090.1 48.1 

20 Boeing 1,033.2 37.0 

21 Sinclair Oil 1,021.5 91.6 

22 Navistar International 994.1 36.3 

23 RCA 941.0 40.5 

24 Union Carbide 923.7 89.8 

25 Firestone Tire & Rubber 916.0 40.5 

26 Douglas Aircraft 915.2 36.2 

27 Procter & Gamble 911.0 52.3 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/563.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/496.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3633.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/561.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3006.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2876.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2749.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3123.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3345.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/451.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2729.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/198.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/269.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1332.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2684.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1209.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3243.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/290.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1363.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1344.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3533.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/926.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3458.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1486.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3034.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2975.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1389.html
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NOTA: aquest llistat s’ha extret de la revista Fortune 500. El llistat sencer comprèn 500 empreses però s’ha 

considerat suficient proporcionar les 50 primeres. 

 

 

 

 

 

 

 

28 Republic Steel 846.3 52.9 

29 Citgo Petroleum 813.2 43.7 

30 ConocoPhillips 794.6 76.2 

31 General Foods 783.0 27.9 

32 Uniroyal 782.6 28.0 

33 Borden Chemical 776.8 22.7 

34 Lockheed Martin 732.9 22.4 

35 Alcoa 708.3 46.5 

36 International Paper 681.2 73.5 

37 Wilson 680.5 3.1 

38 Sunoco 659.5 40.3 

39 United Technologies 654.2 26.0 

40 American Can  652.4 30.4 

41 General Dynamics 648.6 20.8 

42 Rockwell Automation 645.8 22.2 

43 Eastman Kodak 633.5 69.8 

44 Goodrich 630.7 38.8 

45 Continental Group 616.2 20.7 

46 Bendix 607.7 25.5 

47 Atlantic Richfield 596.2 36.8 

48 Fortune Brands 533.1 41.3 

49 Ryerson Tull 532.0 41.1 

50 ARMCO 530.8 43.1 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3473.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/308.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1050.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3076.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3643.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/208.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/799.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/52.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/680.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/3699.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1294.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1498.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2711.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/560.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1145.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/455.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1342.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2919.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2793.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/139.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/533.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/1160.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1955/2682.html
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Annex 2 

 

En la següent taula observem les empreses més importants a l’any 1985. En vermell les que avui en 

dia encara no només existeixen, sinó que es considera que tenen un nom de marca reconegut i en 

blau les empreses ja apareixien al llistat de 1955. 

 

RANK COMPANY 
Revenues 

$M 
Profits $M 

1 Exxon Mobil 90,854.0 5,528.0 

2 General Motors 83,889.9 4,516.5 

3 Mobil 56,047.0 1,268.0 

4 Ford Motor 52,366.4 2,906.8 

5 Texaco 47,334.0 306.0 

6 Intl. Business Machines 45,937.0 6,582.0 

7 DuPont 35,915.0 1,431.0 

8 AT&T 33,187.5 1,369.9 

9 General Electric 27,947.0 2,280.0 

10 Amoco 26,949.0 2,183.0 

11 ChevronTexaco 26,798.0 1,534.0 

12 Atlantic Richfield 24,686.0 567.0 

13 Shell Oil 20,701.0 1,772.0 

14 Chrysler 19,572.7 2,380.0 

15 Marathon Oil 18,274.0 493.0 

16 United Technologies 16,331.8 645.0 

17 ConocoPhillips 15,537.0 810.0 

18 Occidental Petroleum 15,373.0 568.7 

19 Tenneco Automotive 14,779.0 631.0 

20 Sunoco 14,466.0 538.0 

21 ITT Industries 14,001.0 448.0 

22 Procter & Gamble 12,946.0 890.0 

23 Nabisco Group Holdings 11,902.0 1,210.0 

24 BP America 11,692.0 1,488.0 

25 Dow Chemical 11,418.0 585.0 

26 Honeywell Intl. 10,864.0 488.0 

27 Unocal 10,838.4 700.4 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/496.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/563.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/3345.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/529.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1332.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/676.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/451.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/138.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/561.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/2729.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/290.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/139.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1209.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/2876.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1518.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1498.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1050.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/981.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1294.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/692.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1389.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/915.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1628.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1357.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/634.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1505.html
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28 Eastman Kodak 10,600.0 923.0 

29 Boeing 10,354.0 787.0 

30 CBS 10,264.5 535.9 

31 Goodyear Tire & Rubber 10,240.8 411.0 

32 Altria Group 10,137.8 888.5 

33 Kraft 9,758.7 455.8 

34 McDonnell Douglas 9,662.6 325.3 

35 Union Carbide 9,508.0 323.0 

36 Beatrice 9,327.0 433.0 

37 Rockwell Automation 9,322.1 496.5 

38 Xerox 8,971.3 290.5 

39 General Foods 8,599.8 317.1 

40 PepsiCo 8,428.0 212.5 

41 Amerada Hess 8,277.2 170.5 

42 Ashland 8,252.6 -172.5 

43 Lockheed Martin 8,113.4 344.1 

44 General Dynamics 7,839.0 381.7 

45 3M 7,705.0 773.0 

46 Coca-Cola 7,364.0 628.8 

47 Georgia-Pacific 7,128.0 119.0 

48 LTV 7,046.1 -378.2 

49 Sara Lee 7,000.3 188.4 

50 Sealed Air  6,727.8 195.6 

 

 

NOTA: aquest llistat s’ha extret de la revista Fortune 500. El llistat sencer comprèn 500 empreses però s’ha 

considerat suficient proporcionar les 50 primeres. Totes les empreses que no estan en blau o vermell no significa que 

deixessin d’existir ni que patissin crisis, simplement han estat absorbides per altres empreses avui en dia, han canviat 

de nom o han baixat de posició (per sota de la 50ª). 

 

 

 

 

 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/455.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1344.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/269.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1363.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1047.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/3243.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/3317.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1486.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/2787.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1145.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1589.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/3076.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1033.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/70.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/133.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/799.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/560.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/2284.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1351.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/567.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1373.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1180.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1985/1196.html
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Annex 3 

(PREÀMBUL) 

Considero que hi ha pregunta secundària però interessant a respondre respecte els resultats 

d’aquesta estratègia. És lícit preguntar-se si els resultats obtinguts són mèrit de l’estratègia.  

M’explicaré. Tots aquests nombres criden molt l’atenció però, aquests beneficis es deuen a la 

filosofia d’estratègia que s’ha plantejat? El que està clar és que les empreses que hem seleccionat són 

millors que la mitjana de mercat. Totes elles, excepte el cas de Panasonic a la dècada del 2000 

superen massivament al DJ a llarg termini. Però, potser simplement el que passa és que hem sabut 

fer un bon filtre d’empreses i totes les que compleixen el perfil creixen. Això ja seria una troballa en 

si, però, si volem testar si la filosofia de l’estratègia és encertada ens hem de preguntar el següent: 

invertir en les empreses que menys creixen és el pla encertat?  

Per resoldre aquest dubte s’afegeixen a continuació dos gràfics explicats que posen de manifest que 

les empreses en les quals l’estratègia ens recomana d’invertir són més bones opcions que les 

empreses que complien el perfil i més havien crescut. Val a dir que en l’exemple de l’any 2000 els 

resultats són cristal·lins mentre que en el de l’any 1990 hi ha una ambigüitat important (encara que 

considero que l’estratègia segueix encertant-la).  

A què es deu aquesta diferència?  

1. En primer lloc a la dinàmica de mercat, i és que tenint en compte que al llarg de la dècada 

dels 90 l’economia internacional (exceptuant el Japó el qual no ha pogut influir perquè no 

tenim cap empresa japonesa, puig que no s’han trobat dades pels anys 80) creixia 

considerablement. Així doncs, encara que hi haguessin empreses que haguessin crescut 

molt abans, no es veia cap raó perquè ho haguessin de deixar de fer. En afegit, a la dècada 

dels 90 no hi ha bombolles atès que el creixement a principis dels anys 90 és baix i regular, 

sense grans pujades. De fet, quan sí que ho fa, a finals dels anys 90, després la situació 

acaba amb la crisi de les “.com”. Això fa que les empreses que estaven baixes no es mostrin 

tan clarament superiors a les altres.  

 

2. Com a segona raó, i més important, és el fet que les empreses amb les quals s’ha fet la 

comparació són la crème de la crème segons la nostra estratègia. Són empreses dels sectors 

més segurs i regulars i, per tant, les més difícils de batre. Així doncs, aquests factors fan que 

sigui menys evident en el segon cas que en el primer, on la situació es totalment contrària a 

la descrita als anys 90, que la nostra estratègia l’encerta. 
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Aquest gràfic representa els rendiments a partir de 1990 de les empreses seleccionades en el segon 

experiment. En negre les que l’estratègia ens recomanava comprar i en vermell les que no. Encara 

que en aquest cas les diferències no són abismals, s’ha de tenir en compte que les que l’estratègia no 

recomanava eren de sectors molt regulars i que a finals dels anys 90 va haver-hi un boom que va 

afavorir a totes les empreses. Tot i això, sembla ser que les que l’estratègia recomanava són millors.  
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Annex 4 

 

 

En aquest cas també comparem els rendiments de les accions que l’estratègia ens recomanava 

comprar (negres) i les que no (vermelles). Els resultats són molt clars i reforcen la teoria que es 

predicava en un començament: si agafem empreses segures en moments baixos els seus rendiments, 

a la llarga, seran bons. 
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Annex 5 

En els últims anys un dels casos que ha comportat més rebombori ha sigut el del Lehman Brothers.  

Crec que és lògic preguntar-se si aquesta estratègia hagués evitat invertir en aquesta empresa i, per 

tant, les pèrdues que se’n deriven. 

No es pot donar una resposta curta. El cert, és que hi ha experts que consideren que la crisi de les 

subprime va començar a l’octubre de 2007. Si considerem aquest punt el llindar a partir del qual el 

sentit comú ens hagués dit que no s’havia d’invertir en aquest tipus d’empresa aleshores no hi 

hagués hagut cap problema perquè Lehman Brothers havia estat funcionant molt bé en els darrers 

10 anys i l’estratègia ens no ens hagués dit d’invertir-hi: 

Oct-07 58.31 

Oct-97 12.34 

CREIX. 472.53% 

 

Normalment, les empreses que l’estratègia ens recomana d’invertir ténen un creixement màxim del 

250% en 10 anys. Per tant, tenint en compte que aquí quasi es duplica aquest creixement, no s’hi 

hagués invertit. 

Ara bé, i si el sentit comú de l’inversor no hagués prohibit invertir en Lehman Brothers a partir de 

l’octubre de 2007 malgrat que els experts ja parlaven de crisi? Doncs el que hagués passat és que, 

com que a partir de gener de 2008 les accions de Lehman Brothers comencen a baixar en picat, és 

probable que a partir de l’estiu Lehman Brothers hagués sigut seleccionada per la nostra estratègia. 

Aquí, i ara molt més nítidament, també es parlava i es veia una crisi important al sector financer. 

Però seguim suposant que tenim un inversor AltamentArriscat amb una aversió al risc elevada. Què 

hagués passat? Bé, s’ha fet un estudi de les cotitzacions de Lehman Brothers durant tot l’estiu de 

2008 i resulta que en un 66% dels casos hauríem pogut vendre les nostres accions. M’explicaré, 

s’han contemplat totes les cotitzacions diàries si s’ha calculat si, al llarg dels dies restants fins el dia 

10 de setembre (on ja era clar que l’empresa s’anava a la bancarrota i només es podia esperar que el 

govern americà la salvés) s’haurien pogut vendre les accions. El resultat és que, en dos terços de 

tots els dies del mes de setembre haguéssim pogut vendre les accions abans que l’empresa perdés el 

rumb definitivament tot complint els requisits que l’estratègia demana. 

Per tant, i en conclusió, no podem afirmar que l’estratègia eviti absolutament la inversió en Lehman 

Brothers i, per tant, les pèrdues,. Amb tot, el que és ben cert és que s’ha de ser força arriscat i quasi 

contrari a la filosofia de l’estratègia per invertir en Lehman Brothers a l’estiu de 2008 i, en afegit, 

tenir força mala sort de no poder vendre les accions abans. A més, també s’ha de tenir en compte 
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que en la majoria de casos el govern dels EEUU l’hagués rescatat i que això és un exemple sense 

precedents. Per tant no, no l’evita completament, però gairebé s’han d’ajuntar tots els factors per 

crear una tempesta perfecta que impliqui pèrdues a l’inversor. 

Tot seguit presento el resultat dels càlculs realitzats. Quan s’estipula una data de venda de l’acció 

significa que es podia vendre l’actiu respectant els requeriments de rendibilitat imposats per 

l’estratègia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA VENDA 

1-Jul-08 2-Jul-08 

2-Jul-08 MAI  

3-Jul-08 MAI  

7-Jul-08 8-Jul-08 

8-Jul-08 MAI  

9-Jul-08 23-Jul-08 

10-Jul-08 17-Jul-08 

11-Jul-08 16-Jul-08 

14-Jul-08 15-Jul-08 

15-Jul-08 16-Jul-08 

16-Jul-08 17-Jul-08 

17-Jul-08 22-Jul-08 

18-Jul-08 22-Jul-08 

21-Jul-08 22-Jul-08 

22-Jul-08 MAI  

23-Jul-08 MAI  

24-Jul-08 5-Aug-08 

25-Jul-08 30-Jul-08 

28-Jul-08 29-Jul-08 

29-Jul-08 30-Jul-08 

30-Jul-08 5-Aug-08 

31-Jul-08 1-Aug-08 

1-Aug-08 5-Aug-08 

4-Aug-08 5-Aug-08 

5-Aug-08 MAI  

COMPRA VENDA 

6-Aug-08 MAI  

7-Aug-08 8-Aug-08 

8-Aug-08 MAI  

11-Aug-08 MAI  

12-Aug-08 MAI  

13-Aug-08 3-Sep-08 

14-Aug-08 MAI  

15-Aug-08 MAI  

18-Aug-08 28-Aug-08 

19-Aug-08 20-Aug-08 

20-Aug-08 27-Aug-08 

21-Aug-08 22-Aug-08 

22-Aug-08 28-Aug-08 

25-Aug-08 27-Aug-08 

26-Aug-08 27-Aug-08 

27-Aug-08 28-Aug-08 

28-Aug-08 3-Sep-08 

29-Aug-08 3-Sep-08 

2-Sep-08 3-Sep-08 

3-Sep-08 MAI  

4-Sep-08 5-Sep-08 

5-Sep-08 MAI  

8-Sep-08 MAI  

9-Sep-08 MAI  

NO S'HA POGUT VENDRE 17 

TOTAL 51 

RELACIÓ 66.67% 



THE RANKING STRATEGY 

Marc Rossell 

 

30 

Annex 6 

NOTA: Subratllades les 

empreses que complien el perfil i 

han fet fallida. 

1990  

 Alpa 

 British Satellite 
Broadcasting 

 Drexel Burnham 
Lambert 

 Miles Gordon 
Technology 

 MiniScribe 

 Panther 
Westwinds 

 Pyramid Building 
Society 

1991  

 Bank of Credit and 
Commerce 
International 

 Eastern Air Lines 

 Emerald Software 

 Executive Life 
Insurance 
Company 

 Lewis's 

 Pan American 
World Airways 

 Polly Peck 
International 

 State Bank of 
South Australia 

 State Bank of 
Victoria 

1992  

 Aldershot F.C. 

 Brabham 

 Child World 

 Factory Records 

 March Engineering 

 Maxwell 
Communications 
Corporation 

 Olympia and York 

 Orion Pictures 

 Pay 'n Save 

 Rosso Corporation 

 SAM Computers 

 Schwinn Bicycle 
Company 

 Sullivan Bluth 
Studios 

 Vic Lee 
Motorsport  

 Wang Laboratories 

 Windsor Safari 
Park 

1993  

 DAF NV 

 Ferranti 

 Kentucky Central 
Insurance 
Company 

 Lionel 
Corporation 

 Loriciels 

 MZ Motorrad- 
und Zweiradwerk 
(MuZ) 

1994  

 Athena 

 Cizeta Automobili 

 Commodore 
International 

 Toaplan 

1995  

 Barings Bank 

 Bugatti 
Automobili SpA  

 Carolco Pictures 

 Jamesway 

 Rexon 

 Simtek 

 Tooton's 

1996  

 AC Cars 

 Best Products 

 Chieftain Products 

 Ernst Home 
Centers 

 Escom 

 Fokker 

 Mickey Thompson 
Entertainment 
Group 

 Technōs Japan 

 Theatre Royal, 
Hanley  

 Venturi 
Automobiles 

1997  

 Bre-X 

 Canada Games 
Company 

 Debbie Reynolds' 
Hollywood Hotel 
and Casino 

 F. W. Woolworth 
Company 

 GameTek 

 Lechmere 

 Nissan Life 

 Q-Zar 

 Smoking Car 
Productions 

 Spectre Supersport 

 Tseng Labs 

1998  

 Boyds Wheels  

 JT Storage 

 Long-Term Capital 
Management 

 Maria's Bakery 

 Ripspeed 

 SyQuest 
Technology 

 Yaohan 

1999  

 Caldor 

 Daewoo 

 Excelsior-
Henderson 
Motorcycle 

 Fashion Cafe 

 Hechinger 
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 Human 
Entertainment 

 Lledo 

 Vector Motors 

 Yamaichi 
Securities  

2000  

 3dfx Interactive 

 ADK Corporation 

 Boo.com 

 Bung Enterprises 

 The Equitable Life 
Assurance Society 

 Lamonts 

 Lernout & 
Hauspie 

 LTV Steel 

 MyLackey.com 

 Netter Digital 

 Pets.com 

 Pixelon  

 Sogo 

 Theatre Royal, 
Hanley (with Mike 
Lloyd Music)  

 Urban Bank 

2001  

 Ansett Australia 

 Bethlehem Steel 

 Bimota  

 Bradlees 

 Canada 3000 

 Capital Artists 

 Converse 

 Dinamic 
Multimedia 

 Enron 

 Extreme 
Championship 
Wrestling 

 Grand Royal 

 HIH Insurance 

 HomeBase 

 International Sport 
and Leisure 

 Kozmo.com 

 Marcos 

 Montgomery Ward 

 Mycal 

 Northwestern 
Steel and Wire 

 One.Tel 

 Polaroid 
Corporation 

 Ready2shop.com 

 Rhythms 
NetConnections 

 Sabena 

 Schwinn Bicycle 
Company (with 
GT Bicycles) 

 SNK Playmore 

 Sunbeam Products 

 Tommy Kaira 

 Trans World 
Airlines 

 Webvan 

 World 
Championship 
Wrestling 

 Zany Brainy 

2002  

 Adelphia 

 Ames Department 
Stores Inc. 

 Arthur Andersen 

 Asiatech 

 Charles Jourdan 

 Claims Direct 

 Compile 

 Connolly Leather 

 EBONE 

 Global Crossing 

 Hummingbird 
Photo 

 Imai Science 

 ITV Digital 

 Jensen Motors 

 Kirch Group 

 KPNQwest 

 Mattress 
Discounters 

 Napster 

 Prost Grand Prix 

 Railtrack 

 Reynard 
Motorsport 

 Swissair 

 Tom Walkinshaw 
Racing and Arrows  

 Troutman's 
Emporium 

 WorldCom 

2003  

 The 3DO 
Company 

 The Accident 
Group 

 Baninter 

 Bethlehem Steel 

 CART 

 Corbin Motors 

 Data East 

 divine 

 Italjet 

 Khalifa Airways 

 Loral Space & 
Communications 

 Parmalat 

 Spiegel 

 UT Models 

2004  

 Acclaim 
Entertainment 

 Arc Flashlight 

 Argonaut Games 

 Atlas Air 

 Auction World.tv 

 Banham 
Conversions 

 Bess Eaton 

 Courts plc 

 De Tomaso 

 Flying Finn 

 ATA Holdings 

 Ilford Photo 

 Kaneko 

 Mondial 

 Murray Ohio 
Manufacturing 
Company 

 Parma F.C.  

 Speed Star  

 Titus Software 

 Volare Group  

2005  

 AgfaPhoto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Lledo
http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_Motors
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaichi_Securities
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaichi_Securities
http://en.wikipedia.org/wiki/3dfx_Interactive
http://en.wikipedia.org/wiki/ADK_%28company%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Boo.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Bung_Enterprises
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Equitable_Life_Assurance_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Equitable_Life_Assurance_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamonts
http://en.wikipedia.org/wiki/Lernout_%26_Hauspie
http://en.wikipedia.org/wiki/Lernout_%26_Hauspie
http://en.wikipedia.org/wiki/Ling-Temco-Vought
http://en.wikipedia.org/wiki/MyLackey.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Netter_Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Pets.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Pixelon
http://en.wikipedia.org/wiki/Sogo
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Theatre_Royal,_Hanley&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Theatre_Royal,_Hanley&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Lloyd_Music&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Lloyd_Music&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Ansett_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem_Steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Bimota
http://en.wikipedia.org/wiki/Bradlees
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_3000
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_Artists
http://en.wikipedia.org/wiki/Converse_%28shoe_company%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Dinamic_Multimedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dinamic_Multimedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Enron
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Royal
http://en.wikipedia.org/wiki/HIH_Insurance
http://en.wikipedia.org/wiki/HomeBase
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Sport_and_Leisure
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Sport_and_Leisure
http://en.wikipedia.org/wiki/Kozmo.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcos_%28automobile%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_Ward
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycal&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_Steel_and_Wire
http://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_Steel_and_Wire
http://en.wikipedia.org/wiki/One.Tel
http://en.wikipedia.org/wiki/Polaroid_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Polaroid_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ready2shop.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythms_NetConnections
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythms_NetConnections
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabena
http://en.wikipedia.org/wiki/Schwinn_Bicycle_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Schwinn_Bicycle_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/GT_Bicycles
http://en.wikipedia.org/wiki/SNK_Playmore
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunbeam_Products
http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Kaira
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans_World_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans_World_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Webvan
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Championship_Wrestling
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Championship_Wrestling
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Championship_Wrestling
http://en.wikipedia.org/wiki/Zany_Brainy
http://en.wikipedia.org/wiki/Adelphia_Communications_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ames_Department_Stores_Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ames_Department_Stores_Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Andersen
http://en.wikipedia.org/wiki/Asiatech
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Jourdan
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Claims_Direct&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Compile_%28publisher%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Connolly_Leather
http://en.wikipedia.org/wiki/EBONE
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Crossing
http://en.wikipedia.org/wiki/Hummingbird_Photo
http://en.wikipedia.org/wiki/Hummingbird_Photo
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Imai_Science&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/ITV_Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Jensen_Motors
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirch_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/KPNQwest
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattress_Discounters&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattress_Discounters&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Napster
http://en.wikipedia.org/wiki/Prost_Grand_Prix
http://en.wikipedia.org/wiki/Railtrack
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynard_Motorsport
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynard_Motorsport
http://en.wikipedia.org/wiki/Swissair
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Walkinshaw_Racing
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Walkinshaw_Racing
http://en.wikipedia.org/wiki/Arrows_Grand_Prix_International
http://en.wikipedia.org/wiki/Troutman%27s_Emporium
http://en.wikipedia.org/wiki/Troutman%27s_Emporium
http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCom
http://en.wikipedia.org/wiki/The_3DO_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/The_3DO_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Accident_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Accident_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Intercontinental
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem_Steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Champ_Car
http://en.wikipedia.org/wiki/Corbin_Sparrow
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_East
http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_%28corporation%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Italjet
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalifa_Airways
http://en.wikipedia.org/wiki/Loral_Space_%26_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Loral_Space_%26_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Parmalat
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiegel_%28catalog%29
http://en.wikipedia.org/wiki/UT_Models
http://en.wikipedia.org/wiki/Acclaim_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Acclaim_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Arc_Flashlight
http://en.wikipedia.org/wiki/Argonaut_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Air
http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_World.tv
http://en.wikipedia.org/wiki/Banham_Conversions
http://en.wikipedia.org/wiki/Banham_Conversions
http://en.wikipedia.org/wiki/Bess_Eaton
http://en.wikipedia.org/wiki/Courts_plc
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Tomaso
http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Finn_%28airline%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Aero_Logistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilford_Photo
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaneko
http://en.wikipedia.org/wiki/Mondial_%28motorcycle_manufacturer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_%28bicycles%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_%28bicycles%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_%28bicycles%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Parma_F.C.
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Speed_Star_Wheels&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Titus_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/AgfaPhoto


THE RANKING STRATEGY 

Marc Rossell 

 

32 

 All:sports  

 Allders 

 ASARCO 

 Atkins Nutritionals 

 Bburago 

 EUjet 

 Granville 
Technology Group 

 The Hit Factory 

 Hornchurch F.C. 

 Jetsgo 

 Maersk Air 

 MG Rover Group 

 Music and Video 
Club 

 Red Letter Days 

 Refco 

 Roco 

 West Coast 
Computers 

 Unwins 

2006  

 Air Wales 

 Amaranth 
Advisors 

 Bayou Hedge 
Fund Group 

 Challenge Business 

 Dublin City F.C. 

 Ernst Paul 
Lehmann 
Patentwerk  

 European Home 
Retail 

 FaroeJet 

 Golden Wonder 

 Independence Air 

 Lik Sang 

 Motorex 

 Musicland 

 Runcorn F.C. 
Halton 

 Silver Screen 

 Soder Airlines 

 TeGenero 

 Tiger Telematics 

 Tower Records 

2007  

 American 
Freedom Mortgage 

 American Home 
Mortgage 

 Amp'd Mobile 

 Benjys 

 Bombay Company 

 Choices UK 

 Columbia Aircraft 

 CompUSA 

 Enfield F.C. 

 Evesham 
Technology 

 Fopp 

 Kwik Save 

 Marcos 

 MAXjet Airways 

 Media Rings 

 Metronet 

 Moonshine Music 

 Music Zone 

 NetBank 

 New Century 

 Nova 

 Remnant Media 

 Scarborough F.C. 

 Sentinel 
Management 
Group 

 spinART Records 

 Terra Securities 

 Topps Meat 
Company 

2008  

 Allco Finance 
Group 

 Aloha Airlines 

 Amtrak Express 
Parcels 

 Apex Aircraft 

 ATA Airlines 

 Australian School 
of Business and 
Technology 

 Bennigan's 

 Bill Heard 
Enterprises 

 Buffets, Inc. 

 Circuit City Stores  

 Coast Air 

 Commander 
Communications 

 Countrywide 
Financial 

 Dawahares 

 Dolcis Shoes 

 eos Airlines 

 FreshXpress 

 Frontier Airlines 

 Gamley's 

 Glitnir 

 Gretna F.C. 

 Halifax Town 
A.F.C. 

 Harold's 

 Holley 
Performance 
Products 

 IndyMac Bank 

 iQon Technologies 

 Kaupthing Bank 

 Kaupthing Singer 
& Friedlander 

 Krispy Kreme 
Hong Kong 

 Landsbanki 

 Lehman Brothers 

 Lenox 

 Levitz Furniture 

 Lillian Vernon 

 Linens 'n Things 

 Luton Town F.C. 

 Madoff 
Investment 
Securities 

 Mattress 
Discounters 

 Meguro Sushi 

 Mervyns 

 MFI Group 

 Montres Villemont  

 Morgan UK 

 Motorworld 

 Nationwide 
Airlines 

 Oasis Hong Kong 
Airlines 

 The Officers Club  

 Olan Mills 

 Opes Prime 

 Peau Vavaʻu 

 Photo-Optix 

 Pilgrim's Pride 
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 RC Developments 

 Rosebys 

 Rotherham United 
F.C. 

 Sanlu Group 

 The Sharper Image 

 Shoe Pavilion 

 Silver State 
Helicopters 

 Silverjet 

 Skybus Airlines 

 Sterling Airlines 

 Super Aguri F1 

 Tai Lin Radio 
Service 

 Tribune Company 

 Tropicana 
Entertainment 

 Tuctuc Ltd 

 Tweeter 

 U-Right 

 USC 

 Value City 

 VeraSun Energy 

 Vivitar 

 Wachovia 

 Washington 
Mutual 

 WCI Communities 

 Wickes Furniture 

 Wilsons Leather 

 WiQuest 
Communications 

 Woolworths 
Group 

 XL Airways UK 

 Yamato Life 

 Zavvi 

 Ziff Davis 

 Zoom Airlines 
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 3D Realms 

 A1 Grand Prix 
Operations 

 AbitibiBowater 

 Allied Carpets 

 Apex Silver Mines 

 Arcandor 

 Babcock & Brown 

 Bashas' 

 BearingPoint 

 Berkhamsted 
Town F.C. 

 Boater's World 

 Borders UK 

 Central Park 
Media 

 Charter 
Communications 

 Christian Lacroix 

 CIT Group 

 Colonial 
Bancgroup 

 Crabtree & Evelyn 

 Darlington F.C. 

 Denver 
Newspaper 
Agency 

 Empire Direct 

 Extended Stay 
Hotels 

 Escada 

 Fisher Athletic 
F.C. 

 First Quench 
Retailing 

 Fleetwood 
Enterprises 

 FlyLal 

 Fortunoff 

 Goody's Family 
Clothing 

 Gottschalks 

 Hartmarx 

 Idearc 

 G.I. Joe's 

 Journal Register 
Company 

 Karmann 

 KB Toys 

 Land of Leather 

 LDV Group 

 FK Lyn 

 LyondellBasell 

 Magna 
Entertainment 
Corp. 

 Märklin 

 Merisant 

 Midway Games 

 Monaco Coach 
Corporation 

 Nortel 

 Peanut 
Corporation of 
America 

 Philadelphia Media 
Holdings 

 Qimonda 

 Reader's Digest 
Association 

 R. H. Donnelley 

 Ritz Camera 
Centers 

 SeeqPod 

 Send the Light 

 SETA Corporation 

 Setanta Sports 

 SFCG Co. 

 Silicon Graphics 

 Smurfit-Stone 
Container 

 Spansion 

 Spectrum Brands 

 SPV GmbH 

 SsangYong 
Motor Company  

 Stanford Financial 
Group 

 Station Casinos 

 Steve & Barry's 

 Strathfield 

 Stylo 

 Sun-Times Media 
Group 

 Taylor, Bean & 
Whitaker 

 Tronox 

 Trump 
Entertainment 
Resorts 

 Viyella 

 Waterford 
Wedgwood 

 Young 
Broadcasting 

2010  

 Adams 
Childrenswear 

 Air America Radio 

 Bidtopia 

 Canwest 

 HFC Haarlem 

 Hollywood Video 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=RC_Developments&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosebys
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_United_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_United_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanlu_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sharper_Image
http://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_Pavilion
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_State_Helicopters
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_State_Helicopters
http://en.wikipedia.org/wiki/Silverjet
http://en.wikipedia.org/wiki/Skybus_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Sterling_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Aguri_F1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tai_Lin_Radio_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Tai_Lin_Radio_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribune_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Tropicana_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Tropicana_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuctuc_Ltd
http://en.wikipedia.org/wiki/Tweeter_%28store%29
http://en.wikipedia.org/wiki/U-Right
http://en.wikipedia.org/wiki/USC_%28clothing_retailer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_City
http://en.wikipedia.org/wiki/VeraSun_Energy
http://en.wikipedia.org/wiki/Vivitar
http://en.wikipedia.org/wiki/Wachovia
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Mutual
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Mutual
http://en.wikipedia.org/wiki/WCI_Communities
http://en.wikipedia.org/wiki/Wickes_Furniture
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilsons_Leather
http://en.wikipedia.org/wiki/WiQuest_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/WiQuest_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Woolworths_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Woolworths_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/XL_Airways_UK
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamato_Life
http://en.wikipedia.org/wiki/Zavvi_Entertainment_Group_Ltd
http://en.wikipedia.org/wiki/Ziff_Davis
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoom_Airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_Realms
http://en.wikipedia.org/wiki/A1_Team_Great_Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/A1_Team_Great_Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/AbitibiBowater
http://en.wikipedia.org/wiki/Allied_Carpets
http://en.wikipedia.org/wiki/Apex_Silver_Mines
http://en.wikipedia.org/wiki/Arcandor
http://en.wikipedia.org/wiki/Babcock_%26_Brown
http://en.wikipedia.org/wiki/Bashas%27
http://en.wikipedia.org/wiki/BearingPoint
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkhamsted_Town_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkhamsted_Town_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boater%27s_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Borders_%28UK%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park_Media
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park_Media
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Lacroix
http://en.wikipedia.org/wiki/CIT_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Bancgroup
http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Bancgroup
http://en.wikipedia.org/wiki/Crabtree_%26_Evelyn
http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Denver_Newspaper_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Denver_Newspaper_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Denver_Newspaper_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_Direct
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Stay_Hotels
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Stay_Hotels
http://en.wikipedia.org/wiki/Escada
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_Athletic_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_Athletic_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Quench_Retailing
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Quench_Retailing
http://en.wikipedia.org/wiki/Fleetwood_Enterprises
http://en.wikipedia.org/wiki/Fleetwood_Enterprises
http://en.wikipedia.org/wiki/FlyLal
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortunoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Goody%27s_Family_Clothing
http://en.wikipedia.org/wiki/Goody%27s_Family_Clothing
http://en.wikipedia.org/wiki/Gottschalks
http://en.wikipedia.org/wiki/Hartmarx
http://en.wikipedia.org/wiki/Idearc
http://en.wikipedia.org/wiki/G.I._Joe%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_Register_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_Register_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Karmann
http://en.wikipedia.org/wiki/KB_Toys
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Leather
http://en.wikipedia.org/wiki/LDV_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/FK_Lyn
http://en.wikipedia.org/wiki/LyondellBasell
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Entertainment_Corp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Entertainment_Corp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Entertainment_Corp.
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rklin
http://en.wikipedia.org/wiki/Merisant
http://en.wikipedia.org/wiki/Midway_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/Monaco_Coach_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Monaco_Coach_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nortel
http://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_Corporation_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_Corporation_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_Corporation_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Media_Holdings
http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Media_Holdings
http://en.wikipedia.org/wiki/Qimonda
http://en.wikipedia.org/wiki/Reader%27s_Digest_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Reader%27s_Digest_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/R._H._Donnelley
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritz_Camera_Centers
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritz_Camera_Centers
http://en.wikipedia.org/wiki/SeeqPod
http://en.wikipedia.org/wiki/Send_the_Light
http://en.wikipedia.org/wiki/SETA_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Setanta_Sports
http://en.wikipedia.org/wiki/SFCG_Co.
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Smurfit-Stone_Container
http://en.wikipedia.org/wiki/Smurfit-Stone_Container
http://en.wikipedia.org/wiki/Spansion
http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_Brands
http://en.wikipedia.org/wiki/SPV_GmbH
http://en.wikipedia.org/wiki/SsangYong_Motor_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/SsangYong_Motor_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Financial_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Financial_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Station_Casinos
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_%26_Barry%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Strathfield_%28retailer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Stylo
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun-Times_Media_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun-Times_Media_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor,_Bean_%26_Whitaker
http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor,_Bean_%26_Whitaker
http://en.wikipedia.org/wiki/Tronox
http://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Entertainment_Resorts
http://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Entertainment_Resorts
http://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Entertainment_Resorts
http://en.wikipedia.org/wiki/Viyella
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterford_Wedgwood
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterford_Wedgwood
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Adams_Childrenswear
http://en.wikipedia.org/wiki/Adams_Childrenswear
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_America_%28radio_network%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Bidtopia
http://en.wikipedia.org/wiki/Canwest
http://en.wikipedia.org/wiki/HFC_Haarlem
http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Video


THE RANKING STRATEGY 

Marc Rossell 

 

34 

2011  

 AJWright 

 Borders Group 

 Focus DIY 

 Habitat 

 HomeForm 
Group 

 Syms Corporation 

 Ultimate 
Electronics 

2012  
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 Megaupload 

 SeaFrance 

 Comet Group 
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Airlines 

 Daffy's 

 JJB Sports PLC 

 Hostess Brands 

 Fashion Bug 

 

2013  

 Jessops 

 THQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAM: pitjor cas. Pan Am va ser forçada a declarar en concurs de creditors el 8 de gener de 

1991. Allà va vendre parts a Delta Air Lines  que va comprar els actius encara rentables de PanAm 

per 461M$ i va injectar 100M$. Després Delta va acabar comprant més parts  de l’empresa 

progressivament, però finalment PANAM va acabar fent fallida igualment. El fet que aquesta sigui 

la única empresa que ha fet fallida definitiva i ha complert el perfil ha fet que retiréssim les 

companyies d’aerolínies del nostre perfil d’empresa segura. 

BUGATTI: la compra Volkswagen al 1998. 

DAEWOO: el grup en si desapareix, però simplement es desintegra en altres companyies. I la part 

més important de Daewoo, la de cotxes, la compra General Motors i li diu Chevrolet. També 

compra la part asiàtica TATA Motors. 

CONVERSE: comprada per Nike. 

ENRON: escàndol financer. Major caiguda de la història. No entraria en el perfil perquè no té més 

de 20 anys d’experiència però, fins i tot així, després de l’escàndol ENRON s’ha recuperat amb 

l’ajuda de Dynegy i Prisma Energy International i avui dia encara està pagant indemnitzacions als 

creditors i les accions no han desaparegut. (Capítol 11 de concurs de creditors) 

POLAROID CORPORATION: excel·lent exemple. Un cop l’empresa cau, primer li compren les 

llicències de les càmeres televisions de plasma, etc. Malgrat això, al 2005 una empresa recompra 

l’empresa, que torna a caure al 2009. Fins i tot després d’haver fallat, una Joint Venture la torna a 
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comprar i fins avui dia encara funciona. Espectacular la confiança que es té en una marca encara 

que l’empresa hagi fet diverses fallides. 

ARTHUR ANDERSEN: degut a l’escàndol d’ENRON ha entrat en crisi des de 2002. No ha 

entrat en bancarrota però ha passat de 85000 treballadors a 200 al 2007. És a dir, ha tingut una crisi 

importantíssima. Quin és el punt relacionat amb la nostra estratègia? Fins a l’escàndol, l’empresa és 

exitosa i no l’haguéssim comprat perquè no hagués estat en un moment baix. A partir d’allà tampoc 

perquè el nombre de treballadors no supera el llindar mínim. 

SWISSAIR: simplement van fusionar-se amb Crossair (li van dir fusió però a la pràctica Crossair la 

va comprar) i van canviar el nom per temes legals (el nou nom era Swiss International Air Lines), 

però l’estructura es va mantenir. Al 2005 Lufthansa va comprar a Swiss International Air Lines.  

WORLDCOM: la compra Verizon. Tot i això, no complia el requisit de mínim 20 anys 

d’experiència. 

PARMA F.C.: també comprat, i avui dia existeix i competeix al mateix nivell que els anys anteriors, 

o millor i tot. 

AGFAPHOTO: va ser fundada al 2004, no dóna el perfil d’empresa. Tot i això, l’empresa segueix 

després de ser venuda a  AgfaPhoto Holding GmbH. 

TOWER RECORDS: només era present en 6 països i, per tant, no dóna el perfil. 

COMPUSA: va ser comprada per Systemax. 

ATA AIRLINES: no treballava en més de 20 països i, per tant, no donava el perfil. Tot i això, 

Southwest Airlines la va comprar per bancarrota de capítol 11. 

LEHMAN BROTHERS: exemple analitzat, (financera). 

ESCADA: només tenia 2300 empleats quan va caure. Tot i això ha estat recomprada.  

SSANGYONG: adquirida per una companyia India al 2011, Indian Mahindra & Mahindra Limited. 

MEGAUPLOAD: no tenia més de 20 anys d’experiència, tenia un negoci il·legal, i malgrat tot, 

sembla ser que potser es recupera. Impressionant. 
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Annex 7 

 

Aquí veiem les 100 marques més valorades de 2013 segons Brandz.com. Com es pot comprovar, la 

gran majoria d’elles són presents en el nostre anàlisi. Les empreses que no hi són, és perquè la seva 

marca és massa recent i no compleix el perfil. 
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Annex 8 
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Annex 9 

 

Llistat d’algunes de les empreses més importants que no compleixen el perfil: 

EMPRESA MOTIU 

 Google no entra perquè va ser fundada l’any 1998 

 Altria (Marlboro) no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 VISA no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 MasterCard no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 Deutsche Telekom no entra perquè va ser fundada l’any 1995 

 ExxonMobil no entra perquè va ser fundada l’any 1999 

 Hermès no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 The Home Depot no entra perquè no és prou internacional 

 Ebay no entra perquè va ser fundada l’any 1995 

 Anheuser-Busch (Budweiser) no entra perquè no hi ha dades abans de 2009 

 Nestlé no entra perquè no hi ha dades abans de 2007 

 Playboy no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 Harley-Davidson no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 Facebook no entra perquè va ser fundada oficialment el 2004 

 Enron al 2002, no entra perquè va ser fundada al 1984 

 PetroChina no entra perquè va ser fundada l’any 1997 

 Bank of America no entra perquè és una fusió de 1998 

 Warner Bros no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 Tiffany’s no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 

 Gas Natural – Fenosa no entra perquè es va fundar l’any 1991 

 Burberry no entra perquè no té més de 10.000 treballadors 
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Annex 10 

 RESULTATS DE KELLOGG’S: 

 

ROI exigit: 5%: 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 105,20

ROI 5,20%

DATA DE RETORN 30/05/2000

Nº SETMANES 22

TAE 12,728%
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Annex 10 (Bis) 

RESULTATS DE KELLOGG’S: 

 

ROI exigit: 10 % 

 

 

Taula de resultats:  

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 117,42

ROI 17,42%

DATA DE RETORN 20/08/2001

Nº SETMANES 87

TAE 10,074%



THE RANKING STRATEGY 

Marc Rossell 

 

41 

Annex 11 

 RESULTATS D’APPLE: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats:  

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 111,87

ROI 11,87%

DATA DE RETORN 18/01/2000

Nº SETMANES 3

TAE 598,827%
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Annex 11 (Bis) 

 RESULTATS D’APPLE: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats:  

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 111,87

ROI 11,87%

DATA DE RETORN 18/01/2000

Nº SETMANES 3

TAE 598,827%
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Annex 12 

 RESULTATS DE BOEING: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 106,40

ROI 6,40%

DATA DE RETORN 17/07/2000

Nº SETMANES 29

TAE 11,766%
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Annex 12 (Bis) 

 RESULTATS DE BOEING: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 110,94

ROI 10,94%

DATA DE RETORN 24/07/2000

Nº SETMANES 30

TAE 19,716%
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Annex 13 

 RESULTATS D’UNILEVER: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 107,15

ROI 7,15%

DATA DE RETORN 26/12/2000

Nº SETMANES 52

TAE 7,150%
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Annex 13 (Bis) 

 RESULTATS D’UNILEVER: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 244,68

ROI 144,68%

DATA DE RETORN 05/11/2007

Nº SETMANES 415

TAE 11,864%
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Annex 14 

 RESULTATS DE PANASONIC: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 107,96

ROI 7,96%

DATA DE RETORN 31/01/2000

Nº SETMANES 5

TAE 121,786%
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Annex 14 (Bis)  

 RESULTATS DE PANASONIC: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taules de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 111,38

ROI 11,38%

DATA DE RETORN 28/02/2000

Nº SETMANES 9

TAE 86,398%
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Annex 15 

 RESULTATS DE VOLVO: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 107,41

ROI 7,41%

DATA DE RETORN 27/03/2000

Nº SETMANES 13

TAE 33,100%
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Annex 15 (Bis)  

 RESULTATS DE VOLVO: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 156,67

ROI 56,67%

DATA DE RETORN 05/01/2004

Nº SETMANES 212

TAE 11,642%
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Annex 16 

 RESULTATS DE HEINZ: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 109,60

ROI 9,60%

DATA DE RETORN 22/05/2000

Nº SETMANES 21

TAE 25,481%
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Annex 16 (Bis) 

 RESULTATS DE HEINZ: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 114,20

ROI 14,20%

DATA DE RETORN 19/06/2000

Nº SETMANES 25

TAE 31,809%
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Annex 17 

 RESULTATS DE PEPSICO: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats:  
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Annex 17 (Bis) 

 RESULTATS DE PEPSICO: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 110,49

ROI 10,49%

DATA DE RETORN 05/06/2000

Nº SETMANES 23

TAE 25,299%
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SEGON EXPERIMENT (1990-2000) 

Annex 18 

 RESULTATS DE XEROX: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de  resultats: 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 116,61

ROI 16,61%

DATA DE RETORN 30/09/1991

NºSETMANES 93

TAE 8,972%
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Annex 18 (Bis) 

 RESULTATS DE XEROX: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de  resultats: 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 127,08

ROI 27,08%

DATA DE RETORN 09/12/1991

NºSETMANES 103

TAE 12,861%
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Annex 19 

 RESULTATS DE CATERPILLAR: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 105,23

ROI 5,23%

DATA DE RETORN 26/02/1990

NºSETMANES 9

TAE 34,251%



THE RANKING STRATEGY 

Marc Rossell 

 

58 

Annex 19 (Bis)  

 RESULTATS DE CATERPILLAR: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats: 
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Mín. 10% anual

Creix. Acció

Creix. DJ

Creix. DJ+10%

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 112,73

ROI 12,73%

DATA DE RETORN 07/05/1990

NºSETMANES 19

TAE 38,811%
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Annex 20 

 RESULTATS DE BP: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 105,95

ROI 105,95%

DATA DE RETORN 29/01/1990

NºSETMANES 5

TAE 82,411%
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Annex 20 (Bis)  

 RESULTATS DE BP: 

 

ROI exigit: 10%  

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 126,22

ROI 26,22%

DATA DE RETORN 30/07/1990

NºSETMANES 31

TAE 47,786%
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Annex 22 

 RESULTATS DE GENERAL DYNAMICS: 

 

ROI exigit: 5% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 116,36

ROI 16,36%

DATA DE RETORN 15/07/1991

NºSETMANES 82

TAE 10,085%
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Annex 22 (Bis) 

 RESULTATS DE GENERAL DYNAMICS: 

 

ROI exigit: 10% 

 

 

Taula de resultats: 

 

 

 

ACCIÓ INICIAL 100

ACCIÓ FINAL 127,27

ROI 27,27%

DATA DE RETORN 30/09/1991

NºSETMANES 93

TAE 14,434%
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Annex 23 

 

RISC DE SECTOR     

FINANCES 5   

VIDEOJOCS 4   

TELECOS 4   

SOFTWARE D'EMPRESA 4   

INFORMÀTICA 3   

ENERGIES 3   

HARDWARE D'EMPRESA 2   

ELECTRÒNICA DE CONSUM 2   

INDÚSTRIA MATÈRIES PRIMES 1   

AUTOMÒBILS 1   

FARMACÈUTIQUES 1   

GRAN CONSUM 0 
 

RETAIL 0 
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Annex 24 

LOGO: 

 

 

The Ranking Strategy 


