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Producció industrial
Producció industrial no energètica

Nota: Sèrie desestacionalitzada 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
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Espanya   
L'expansió continua de la mà de la demanda interna, que 
hauria d’exercir, a poc a poc, pressions sobre els preus  

 El consum privat manté el bon to en el 1T. Les vendes 
al detall van créixer el 4,1% interanual al gener. Encara 
que això suposa una desacceleració respecte de l'avanç 
del desembre (6,1%), el registre continua sent elevat, la 
qual cosa indica que el consum privat continua sent un 
motor important de creixement del PIB en el 1T.    

 La moderació salarial continua. Els costos salarials es 
van mantenir en el 4T 2014 (0,1% intertrimestral en el 3T), 
segons l'índex de costos laborals harmonitzat. El nul 
avanç dels salaris no va suposar una pèrdua de poder 
adquisitiu per als consumidors, atès que la taxa d'inflació 
es va situar en cotes negatives. Així mateix, al febrer, els 
salaris pactats en conveni van augmentar un moderat 
0,7% interanual, la qual cosa suggereix que la contenció 
salarial prosseguirà en el 1T. 

 La caiguda dels preus es desaccelera. Mentre que la 
inflació general va augmentar dues dècimes, fins al -1,1%, 
al febrer (per l'increment del preu del petroli), la inflació 
subjacent (aliena a les variacions del component energètic 
i dels aliments no elaborats) es va mantenir en el 0,2%, en 
espera que la millora de la demanda interna i la 
depreciació de l'euro la retornin a un camí creixent.  

 Senyals d'estabilització del preu de l'habitatge. L'índex 
de preus elaborat per l'INE, basat en els preus de 
transacció, va avançar el 0,3% intertrimestral en el 4T 
2014, en línia amb el creixement registrat per l'índex de 
preus de taxació del Ministeri de Foment (0,5% 
intertrimestral). Totes dues dades apunten a l'estabilització 
del preu de l'habitatge, cosa que, juntament amb l'avanç 
de la demanda i la incipient recuperació de l'activitat de la 
construcció, augura un bon 2015 per al sector immobiliari. 

Unió Europea  
Més senyals de recuperació en el 1T 2015  

 La producció industrial va augmentar el 0,2% 
interanual al gener. Malgrat que es va reduir respecte del 
mes anterior, prossegueix la tendència positiva de la 
producció industrial, sobretot a causa de l'increment 
interanual de la producció energètica (+1,8%), dels béns 
de consum no duradors (+0,8%) i dels béns de capital 
(+0,6%). Aquest índex se suma a altres indicadors 
d'activitat, com ara el PMI o l'índex de sentiment 
econòmic, publicats a principis de mes, que mostren la 
consolidació de la recuperació a la zona de l’euro. Així 
mateix, la depreciació de l'euro, que es va intensificar 
després de l'inici de l'expansió quantitativa del BCE la 
setmana passada, està millorant la posició competitiva de 
la zona de l’euro i continuarà impulsant la producció 
industrial. 
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Dades previstes del 16 al 22 de març 

16 EUA Producció industrial (feb.) 
17 Espanya Enquesta trim. del cost laboral (4T) 

 Zona euro IPC (feb.), Ocupació (4T) 
 EUA  Habitatges iniciats (feb.) 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (gen.), 
Habitatges iniciats i acabats (4T) 

 Zona euro Comerç de béns (gen.) 
 Xile PIB (4T) 

19 Zona euro Vacants d’ocupació (4T),  
Índex de cost laboral (4T) 

 EUA Compte corrent (4T) 
20 Espanya Comerç de béns (gen.) 

 Zona euro Balança de pagaments (gen.) 
 

13-3-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,03 -0,01 -0,05

EUA 0,24 +0,01 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,21 -0,01 -0,11
Tipus 10 anys Bund alemany 0,26 -0,14 -0,28

EUA 2,11 -0,13 -0,06
Espanya 1,15 -0,15 -0,46

$/€ 1,050 -0,03 -0,16
Dow Jones 17.749 -0,6% -0,4%
Euro Stoxx 50 3.656 1,1% 16,2%
IBEX 35 11.034 -0,5% 7,3%
Brent a un mes $/barril 54,7 -8,5% -4,6%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA continuen avançant, tot i que una mica per sota 
del que s’esperava, i la Xina es continua desaccelerant 

 Als EUA, alguns indicadors d'activitat se situen per 
sota del que es preveia. Encara que la majoria encara 
reflecteixen avanços significatius, d’altres es mostren una 
mica més febles. Així, les vendes al detall del febrer van 
avançar un moderat 1,7% interanual, molt per sota de la 
mitjana del 4,0% de 2014. Per bé que el mal temps pot 
explicar part de la debilitat del febrer, la desacceleració 
d'aquest indicador ja es va iniciar al desembre. 

 Els indicadors d'activitat de la Xina tornen a alertar 
sobre els riscos d'un hard landing. Concretament, la 
producció industrial, una variable que indica la fortalesa 
del creixement del país, va avançar el 6,8% interanual en 
l'agregat del gener i el febrer, la pitjor dada dels últims sis 
anys. Així mateix, les vendes al detall van créixer el 
10,7%, per sota de les expectatives del consens i de 
l'11,9% amb què acabava l'any, i la inversió va avançar el 
13,9%, 1,8 p. p. per sota del registre de 2014. Tot plegat, 
unit a la forta desacceleració de les importacions, reflecteix 
la debilitat de la demanda interna. En aquest entorn, 
l'Executiu xinès accentuarà les mesures de suport 
econòmic. 

 La inflació a la Xina va sorprendre lleugerament a 
l'alça al febrer. L'IPC del febrer va avançar el 1,4% 
interanual, 0,6 p. p. per damunt del registre del gener. En 
gran part, l'acceleració va ser deguda a l'augment del preu 
dels aliments, que va créixer el 2,4% interanual durant les 
vacances de l'Any Nou lunar. Amb tot, una inflació encara 
en nivells moderats (lluny de l'objectiu del 3%) permetrà 
que el Govern continuï amb les polítiques expansives. 

Mercats financers 
La placidesa perdura en els mercats internacionals, en 
espera dels missatges de la Reserva Federal 

 Els mercats de deute sobirà reaccionen segons el que 
s’esperava en l'arrencada del QE. L'inici del programa de 
compra massiva de deute públic a la zona de l’euro s'ha 
saldat amb noves caigudes de la rendibilitat dels títols 
sobirans europeus, especialment en els trams més llargs 
de la corba, i amb l'estrenyiment de les primes de risc 
perifèric. En el cas espanyol, la yield del bo a 10 anys va 
assolir un nou mínim històric, perforant la barrera de 
l'1,1%. En canvi, ha estat més sorprenent el repunt de les 
pressions de depreciació que l'estratègia acomodatícia del 
BCE ha exercit sobre l'euro (en particular, respecte del 
dòlar), que s'ha situat en el nivell més baix des del 2003 
(1,06$). Aquesta tendència es podria reforçar si s'endurís 
el missatge de la Reserva Federal nord-americana, en la 
reunió de dimecres vinent. Els mercats esperen que la 
primera pujada del tipus d'interès oficial tingui lloc després 
de l'estiu. En aquest context de laxitud monetària a la zona 
de l’euro i de depreciació de l'euro, la millora de les dades 
d'activitat continua sent un suport per a l'avanç de les 
borses europees. Destaca el vigor de l'índex alemany, que 
tanca la setmana amb una alça del 3,0%. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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