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Espanya   
La recuperació continua a bon ritme, en una conjuntura 
favorable per adoptar noves reformes que apuntalin el 
creixement a llarg termini 

 L'indicador avançat d'activitat de l'OCDE continua 
millorant i se situa en els 102,5 punts al març. Aquest 
indicador, dissenyat per capturar els punts d'inflexió en el 
cicle econòmic, indica que el momentum positiu de 
creixement de l'economia espanyola es manté i que fins i 
tot podria accelerar-se lleugerament.  

 La inflació va avançar a l'abril per tercer mes 
consecutiu. La contracció de l'IPC es va suavitzar fins al   
-0,6% interanual (davant el -0,7% al març) gràcies, 
sobretot, a l'avanç de la inflació subjacent, que es va situar 
en el 0,3% (davant el 0,2% al març). De cara als propers 
mesos, la recuperació de la demanda interna i l'augment 
gradual dels preus energètics haurien de donar suport a la 
continuïtat d'aquesta tendència ascendent.  

 El deute públic assoleix el 98,4% del PIB en el 1T 2015. 
L'elevat nivell assenyala la importància de mantenir els 
esforços de consolidació fiscal, en particular en matèria de  
reducció del dèficit estructural, per portar el deute públic a 
nivells sostenibles. 

Unió Europea  

Es confirma la bona marxa de l'economia de la Unió 
Europea 

 El creixement intertrimestral de la zona de l’euro 
s'accelera fins al 0,4% en el 1T 2015, per damunt de 
l'avanç del 4T 2014 (0,3%). El suport simultani del baix 
preu del petroli, de la depreciació de l'euro i d’unes 
condicions financeres més favorables han contribuït a la 
bona evolució del PIB. Per països, sorprèn la millora del 
PIB a França, amb un important increment del consum 
privat, encara que també del nivell d'existències. Malgrat el 
vigor de la demanda interna, el creixement d'Alemanya es 
modera, llastat pel sector exterior. D’altra banda, el ritme 
de creixement de les economies de l'Europa emergent 
també s’ha accelerat en el 1T. Destaquen en particular els 
notables avanços de la República Txeca (2,8% 
intertrimestral), de Romania (1,6% intertrimestral) i de 
Polònia, la principal economia de la regió (1,0% 
intertrimestral). 

 La Comissió Europea alerta de les debilitats 
estructurals que acumulen els països de la zona de 
l’euro i de la temporalitat dels factors positius que donen 
suport al creixement. Els informes per països destaquen 
les prioritats d'actuació: augmentar la competència del 
mercat de productes i/o serveis (Alemanya), flexibilitzar la 
legislació laboral (França), consolidar la reducció del dèficit 
(Espanya) o apuntalar les debilitats del sector financer 
(Itàlia). 
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Dades previstes del 18 al 24 de maig 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (mar.) 
19 Zona euro IPC (abr.), Comerç exterior (abr.) 
20 Espanya Comerç exterior (abr.) 

 EUA  Comitè de Mercat Obert de la Fed 
 Japó Avanç PIB (1T) 

21 Espanya Comandes industrials  (mar.) 

 Zona euro Balança de pagaments (mar.), 
PMI manufactures (maig) 

 Alemanya PMI manufactures (maig) 
 Mèxic Avanç PIB (1T) 

22 Espanya Entrada de turistes estrangers (abr.) 
 Alemanya Comptabilitat nacional trimestral (1T) 
 EUA  IPC (abr.) 
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Vendes al detall
Producció industrial

EUA: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'US Cen. Bureau i la Fed. 
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Xina: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 

15-5-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,01 0,00 -0,09

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,62 +0,08 0,08

EUA 2,14 -0,01 -0,03
Espanya 1,73 0,07 +0,12

$/€ 1,145 0,03 -0,06
Dow Jones 18.273 0,4% 2,5%
Euro Stoxx 50 3.573 -2,1% 13,6%
IBEX 35 11.317 -0,9% 10,1%
Brent a un mes $/barril 66,8 2,2% 16,5%
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 es preveia, i l'alentiment continua a la Xina 

 Als EUA, els indicadors d'activitat mostren alguns 
matisos en l'expansió econòmica. Així, mentre l'índex de 
confiança empresarial per a les petites empreses (NFIB) 
pujava significativament fins als 96,9 punts a l'abril, les 
vendes al detall es van quedar planes en relació amb el 
mes anterior (0,9% interanual). D’altra banda, l'índex de 
producció industrial va avançar un moderat 1,9% 
interanual a l'abril. Malgrat que encara és aviat per parlar 
de desacceleració de la fase expansiva de l'economia 
nord-americana, cal estar alerta als possibles signes. 

 Riscos de hard landing a la Xina i caiguda del PIB a 
Rússia. Els indicadors d'activitat de la Xina continuen 
advertint dels riscos d'un hard landing. Així, la inversió va 
avançar el 12,0% interanual a l'abril, 3,7 p. p. per sota del 
creixement el 2014, i la producció industrial va augmentar 
el 5,9%, també per sota del 7,9% amb què acabava 2014. 
Rússia llisca obertament cap a la recessió: el PIB va 
retrocedir el 1,9% interanual en 1T 2015, lluny de l'avanç 
del 0,4% del 4T 2014. 

Mercats financers  
Els mercats de renda fixa recuperen la normalitat després 
del sell-off de les últimes setmanes 

 L'episodi de venda de deute públic de la zona de l’euro 
dóna mostres d'esgotament. El notable repunt de la 
rendibilitat dels bons sobirans europeus, en un context de 
millora de les expectatives de creixement i d'inflació, es va 
revertir en les últimes jornades. Els recents descensos van 
rebaixar la yield del bund fins al 0,6% mentre que la del bo 
espanyol a 10 anys se situava per sota de l'1,7%, nivells 
similars, en tots dos casos, als registrats al final de 2014. 
Esperem que el retrocés de les rendibilitats es prolongui a 
curt termini i que reprenguin un camí d'ascens gradual en 
la segona meitat de l'any. En el pla de les divises, el millor 
pols relatiu dels indicadors d'activitat de la zona de l’euro 
va afavorir l'apreciació de l'euro, la cotització del qual va 
pujar fins als 1,15 dòlars. 

 Vents de cua per als resultats empresarials de la zona 
de l’euro del 1T 2015, a l'abric de la millora dels registres 
d'activitat. Els efectes derivats de la davallada dels costos 
energètics i la depreciació de l'euro comencen a reflectir-
se en els beneficis de les empreses de la zona de l’euro. A 
data d'avui, el 73% de les empreses de l'Eurostoxx 600 
han reportat unes xifres de vendes en el 1T per damunt 
del que esperava el consens (el millor registre des de l'any 
2009). Als EUA, la campanya de resultats ha deparat 
menys alegries: només el 46% de les companyies de 
l’S&P500 que han presentat resultats han batut les 
previsions de vendes, el nivell més baix des de 2012. No 
obstant això, s'espera que els beneficis de les empreses 
nord-americanes recuperin un pols més ferm durant els 
propers trimestres, un cop quedi enrere l’ensopegada 
transitòria de l'economia del 1T. 
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