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Nota: Sèrie desestacionalitzada. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Destatis. 
 
 

Alemanya: producció industrial 
Variació interanual, % 
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Zona de l'euro: vendes al detall 
Variació interanual (mitjana mòbil de 3 mesos), % 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
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Nota: Dades acumulades de 12 mesos. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
 
 

Espanya: mercat immobiliari 
Milers d'habitatges    Variació interanual,% 
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Espanya: producció industrial 
Variació interanual al febrer de 2015, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Espanya   
El ritme de recuperació guanya intensitat i, a poc a poc, 
també el sector immobiliari 

 Continuen els signes de fortalesa de la demanda 
interna privada. L'índex de producció industrial va 
avançar el 0,6% interanual al febrer, impulsat pels béns de 
consum durador i d'equipament. L'índex PMI del sector 
serveis del març mostra que l'activitat es va accelerar en el 
tram final del trimestre, amb un registre de 57,3 punts, al 
qual no s’arribava des del gener de 2007. D’altra banda, al 
febrer les grans empreses van incrementar les vendes el 
5,7% interanual, impulsades pel vigor que van guanyar les 
vendes en el mercat interior, mentre que les vendes a 
l'exterior, tot i mantenir-se en un nivell elevat, van perdre 
força. En conjunt, els indicadors avançats del 1T 
assenyalen que el creixement es recolza en el consum 
privat i en la inversió, seguint un patró similar al de 
trimestres precedents. 

 Senyals de millora en el sector immobiliari. Les 
primeres dades publicades sobre l'evolució del mercat 
immobiliari en els primers compassos del 2015 corroboren 
que l'ajust del sector podria haver arribat a la fi. Pel que fa 
a la demanda, el ritme de creixement de la compravenda 
d'habitatges va augmentar fins a l'11,2% interanual al 
febrer, davant el 6,3% del mes anterior (acumulat de 12 
mesos). Els senyals de recuperació també es van fer 
palesos pel que fa a l'oferta, amb un increment dels visats 
d'obra nova del 7,0% interanual al gener (acumulat de 12 
mesos). Tot plegat anticipa un bon 2015 per al mercat 
immobiliari. 

Unió Europea  
Els indicadors del 1T assenyalen que la recuperació 
continua, amb l’ajuda de la demanda interna 

 Signes d'acceleració del creixement del consum 
intern. L'augment de la capacitat adquisitiva de les llars, 
impulsat per la davallada temporal dels preus, s'està 
traduint en un increment del consum. Així, les vendes al 
detall van créixer un 3,0% interanual al febrer. Per països, 
destaca l'augment de les vendes al detall a França fins al 
3,9 %interanual (el màxim en quatre anys). 

 La producció industrial també millora. A Alemanya, la 
producció industrial, sense tenir en compte la construcció, 
es va incrementar en el 0,6% interanual al febrer (davant 
el 0,0% del gener). No obstant això, de moment la millora 
trimestral seria una mica inferior que el 4T 2014 (+0,6%). 
Pel que fa als veïns francesos, la producció industrial va 
continuar la millora experimentada al gener i va créixer el 
0,6% al febrer, superant amb escreix els registres 
obtinguts en el 4T (-1,4% de mitjana). Totes dues dades 
assenyalen que la recuperació continua a Alemanya i que, 
de forma gradual, podria començar a guanyar vigor a 
França.  
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IPC general IPC subjacent

Xina: IPC 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de ddades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 
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EUA: saldo del Govern federal 
Dades acum. de 12 mesos, milers de milions de dòlars 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'US Treasury. 
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Dades previstes del 13 al 19 d’abril 

14 Espanya IPC (mar.) 

 Zona euro Producció industrial (feb.),  
Comptes financers (1T) 

 Regne Unit IPC (mar.) 
 EUA Vendes al detall (mar.) 

15 Espanya Confiança empresarial (2T) 
 Zona euro Comerç exterior (feb.) 
 EUA  Producció industrial (mar.), Beige book 
 Xina PIB (1T) 

16 EUA Habitatges iniciats (mar.) 

17 Zona euro Balança de pagaments (feb.), IPC 
(mar.) 

 EUA  IPC (mar.) 
 

10-4-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,01 -0,01 -0,07

EUA 0,24 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,19 -0,01 -0,14
Tipus 10 anys Bund alemany 0,16 -0,04 -0,39

EUA 1,95 +0,04 -0,22
Espanya 1,23 0,01 -0,38

$/€ 1,060 -0,03 -0,15
Dow Jones 18.058 1,7% 1,3%
Euro Stoxx 50 3.817 2,7% 21,3%
IBEX 35 11.749 1,0% 14,3%
Brent a un mes $/barril 57,9 5,3% 0,9%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
La política fiscal donarà suport al creixement nord-
americà, i els signes d'alentiment continuen a la Xina 

 La política fiscal nord-americana es presenta entre 
neutra i expansiva el 2015, a diferència de la d'anys 
anteriors, quan la consolidació fiscal va suposar un llast 
per al creixement del país. Així, s'espera que enguany el 
dèficit fiscal federal sigui pla, i que romangui en els 
486.000 milions de dòlars.  

 A la Xina la inflació continua sent moderada. L'IPC del 
març va avançar el 1,4% interanual, igualant el registre del 
febrer, però encara molt per sota de l'objectiu marcat per 
l'Executiu (3%). D’altra banda, la inflació subjacent (sense 
aliments ni energia) s'ha situat en l'1,5%, una dècima per 
sota de la dada del febrer. Tot i que els riscos de deflació 
encara queden lluny, el governador del Banc Central va 
advertir de la necessitat d'estar alerta, en especial davant 
els signes de desacceleració del país. 

 Mèxic accelera el ritme d'activitat. Les últimes dades 
d'activitat confirmen que l'economia està guanyant tracció 
en els primers mesos de l'any. Així, l'indicador de 
confiança industrial del gener i del febrer apunta a un 
creixement del PIB superior al registrat en el 4T 2014 
(0,7% intertrimestral). L'IPC va mantenir un avanç del 
3,1% interanual al març, un registre marginalment superior 
al del febrer, però en línia amb el que s’esperava. 

Mercats financers 
Els mercats travessen una fase d'estabilitat, tot esperant 
els esdeveniments de la fi d'abril  

 Divisió d'opinions a la Reserva Federal pel que fa a la 
primera pujada del tipus d'interès oficial. Les actes de 
l'última reunió del Comitè del Fed reflecteixen les 
discrepàncies entre els membres que estan a favor de 
l'inici de la normalització monetària al juny i els que 
prefereixen una estratègia més parsimoniosa, amb una 
primera pujada al final de l'any. La resposta que hi ha 
hagut als mercats a aquestes diferències ha estat 
continguda, amb avanços lleugers de la rendibilitat del 
deute públic i del dòlar. A l'altre costat de l'Atlàntic, 
l'atenció se centra en l'evolució del programa de compres 
de bons sobirans del BCE. La institució va publicar el 
detall de les compres que es van fer al març, que van 
arribar als 47.350 milions d'euros. Destaca l'elevat 
venciment mitjà del deute adquirit, especialment a 
Espanya i a Portugal (d'11,7 i de 11,0 anys, 
respectivament), que ha contribuït a l'aplanament de les 
corbes sobiranes. En aquest context, els mercats borsaris 
europeus han mantingut una tendència ascendent durant 
l'última setmana, assolint màxims dels últims cinc anys. 
Prova de la fortalesa de l'ímpetu alcista de les borses 
europees radica en la reduïda incidència que ha tingut, fins 
al moment, la incertesa per que fa a les tensions de 
liquiditat a Grècia. Malgrat que el país hel·lè ha 
reemborsat el crèdit concedit per l’FMI (de 450 milions 
d'euros), el perfil de venciments de l'erari públic continua 
sent urgent. En conseqüència, la reunió de l'Eurogrup del 
24 d'abril és clau per assolir un desenllaç favorable de la 
qüestió grega. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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