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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
Nota: *Sèrie desestacionalitzada. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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Compravendes (esc. esq.)
Compravendes acumulades 12 mesos (esc. dta.)

Espanya: compravenda d'habitatges 
Milers d'habitatges  Milers d'habitatges 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Zona de l'euro: PIB 
Contribució al creixement intertrimestral, p. p. 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
*Variació intertrimestral, %. 
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Espanya   
El ritme d’avanç del PIB en el 1T 2015 pot ser superior al 
del 4T 2014 

 Els indicadors d’activitat mantenen el to expansiu. 
L’índex PMI compost del febrer va recular fins als 56,0 
punts (56,9 al gener), però es manté en un terreny 
expansiu còmode, que sembla que tindrà continuïtat si es 
considera l’augment de les noves comandes, tant en el 
sector manufacturer com en el de serveis. 

 Balanç molt favorable de l’ocupació al febrer. La xifra 
d’afiliats a la Seguretat Social va créixer al febrer per 
damunt del que es preveia (86.000 en termes 
desestacionalitzats). A banda del dinamisme del sector 
serveis, que ja fa mesos que presenta un bon ritme 
d’avanç, s’observa una acceleració significativa del ritme 
de creació d’ocupació a la indústria i a la construcció. Tot 
això mostra que el creixement de l’activitat econòmica està 
sent robust en el 1T 2015. 

 La demanda d’habitatges inicia el 2015 a bon ritme. La 
compravenda d’habitatges va créixer el 6,2% interanual al 
gener, segons l’acumulat  de 12  mesos (davant del 2,2% 
del desembre). Pel costat de l’oferta, també comencen a 
veure’s senyals de recuperació incipients, com ara 
l’augment de l’1,7 interanual dels visats d’obra nova al 
desembre (acumulat de 12 mesos). 

 La nova concessió de crèdit segueix la tendència 
favorable iniciada el 2014, amb creixements importants 
en el crèdit a les llars i les pimes. El progrés de la major 
part d’indicadors macroeconòmics apunta que la nova 
concessió de crèdit continuarà millorant durant el 2015.  

Unió Europea  
El creixement més equilibrat de la zona de l’euro en el 4T 
dóna més solidesa a la recuperació   

 La zona de l’euro va créixer un 0,3% intertrimestral en 
el 4T, gràcies a l’aportació del consum privat (0,2 p. p.), la 
inversió (0,1 p. p.) i el sector exterior (0,2 p. p.). La 
contribució de la despesa pública al creixement del PIB va 
ser nul·la, i la variació d’existències va restar-hi 0,2 p. p. 
Destaca l’avanç de la inversió després de dos trimestres 
negatius. La demanda externa guanyarà protagonisme de 
cara a 2015, recolzada per la millora de les exportacions, 
que la depreciació de l’euro hauria d’afavorir.  

 La inflació repunta al febrer, però encara se situa en 
terreny negatiu. La taxa d’inflació general de la zona de 
l’euro va pujar fins al -0,3% al febrer (-0,6% al gener), 
recolzada per una caiguda menor del preu del carburant i 
per un increment dels preus dels aliments no elaborats. 
D’altra banda, la inflació subjacent es va mantenir estable, 
en el 0,6%. 
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Dades previstes del 9 al 15 de març 

9 Espanya Preu de l’habitatge INE (4T) 

10 Espanya Cost laboral harmonitzat (4T),  
Vendes al detall (gen.) 

 França Producció industrial (gen.) 
 Itàlia Producció industrial (gen.) 

12 Espanya Transaccions d’habitatges (4T),  
IPC (feb.) 

 Zona euro Producció industrial (gen.) 
 Alemanya IPC (feb.) 
 França IPC (feb.) 
 EUA Vendes al detall (feb.) 

13 Itàlia IPC (feb.) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 
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Nota: *Dades nominales. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Duana xinesa. 
 
 

Xina: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (acumulat de 12 meses), % 

6-3-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,04 0,00 -0,04

EUA 0,24 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,23 -0,01 -0,10
Tipus 10 anys Bund alemany 0,39 +0,07 -0,15

EUA 2,24 +0,25 0,07
Espanya 1,30 0,03 -0,32

$/€ 1,084 -0,04 -0,13
Dow Jones 17.857 -1,5% 0,2%
Euro Stoxx 50 3.618 0,5% 15,0%
IBEX 35 11.092 -0,8% 7,9%
Brent a un mes $/barril 59,7 -4,6% 4,2%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA continuen liderant la recuperació mentre el 
Govern xinès retalla l’objectiu de creixement 

 L’expansió continua als EUA, i també la millora del 
mercat de treball. Segons l’estudi de camp que elabora 
regularment la Reserva Federal (Beige Book), l’expansió 
prossegueix als EUA, en un entorn de marcada millora del 
mercat laboral. Així, al febrer es van crear 295.000 llocs de 
treball (una xifra que torna a indicar fortalesa en l’àmbit 
laboral) i la taxa d’atur va davallar dues dècimes, fins al 
5,5%. Els salaris continuen presentant una taxa d’avanç 
moderada (2,0% interanual). En aquest context, els 
indicadors de sentiment empresarial (ISM) del febrer es 
mantenen en nivells clarament expansius.  

 El Govern xinès rebaixa fins al 7,0% l’objectiu de 
creixement per al 2015 (abans: 7,5%). En la reunió  anual 
de l’Assemblea Nacional, l’Executiu també va destacar la 
intenció d’estabilitzar el mercat immobiliari, disminuir les 
restriccions a la inversió estrangera i continuar la lluita 
contra la corrupció. Tot això es va presentar just abans 
que es coneguessin les dades de comerç exterior del 
febrer, segons les quals les exportacions van accelerar 
substancialment (un 48,3% interanual), mentre que les 
importacions van tornar a caure en termes interanuals (un 
20,5%). Tot i que cal analitzar amb precaució els 
indicadors d’activitat del gener i del febrer, a causa de les 
distorsions que hi ocasiona el canvi de data de l’Any Nou 
xinès, la desacceleració de les importacions en els darrers 
mesos és preocupant.  

Mercats financers 
Les borses internacionals i el deute sobirà europeu 
celebren el començament imminent del QE 

 El QE sobirà comença a caminar a la zona de l’euro. El 
president del BCE, Mario Draghi, va reiterar el compromís 
d’adquirir mensualment 60.000 milions d’euros (entre 
deute sobirà i d’agències, cèdules i ABS) fins al setembre 
de 2016. Paral·lelament, Draghi va desvelar que els bons 
amb rendibilitats inferiors a la remuneració de la facilitat de 
dipòsit (-0,20%) quedaran exclosos de les compres que 
faci la institució. Aquest últim punt limita, en gran part, els 
incentius dels inversors a adquirir bons sobirans un cop la 
yield assoleixi valors negatius. Durant la roda de premsa, 
Draghi també va mostrar un to lleugerament optimista en 
relació amb la millora de les previsions de creixement de la 
zona de l’euro que elabora la institució monetària (de 5 
dècimes el 2015, l’1,5%), i malgrat la rebaixa de les 
previsions d’inflació (fins al 0,0%, anterior: 0,7%). En les 
vigílies de l’inici del QE, els mercats mantenen el bon to de 
les darreres setmanes, mentre que l’euro es debilita, 
situant-se per sota dels 1,10 dòlars.   

 El banc central indi va rebaixar inesperadament el 
tipus d’interès oficial en 25 p. b. (fins al 7,5%). Aquesta 
mesura s’emmarca en l’entorn actual d’expansió monetària 
global. Aquestes estratègies acomodatícies han accentuat 
les tensions en els mercats de divises. En aquest sentit, 
destaca el cas de la lira turca, que s’ha depreciat un 10,9% 
respecte del dòlar des del començament d’enguany ençà.  
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