
 

 

-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

01/09 08/10 03/12 10/13 05/15

General
Subjacent

Zona euro: IPCH 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%

-12%
-10%

-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%

1T 2008 4T 2009 3T 2011 2T 2013 1T 2015

Variació intertrimestral (esc. dta.)
Variació interanual (esc. esq.)

Espanya: preu de l'habitatge 
Variació, %                  Variació, % 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. de Foment. 

-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

maig-14 jul-14 set-14 nov-14 gen-15 març-15 maig-15
Altres serveis Act. turístiques Act. sanitàries Educació
Adm. pública Construcció Indústria Agricultura

Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
Contribució dels sectors al creixement interanual, p. p. 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 

35

40

45

50

55

60

65

05/11 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15

PMI manufactures PMI serveis

Espanya: indicadors d'activitat 
Nivell 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 

Pols Econòmic 
De l'1 al 7 de juny de 2015 

 

 

 
 
Espanya   
La recuperació econòmica continua a bon ritme  

 Bons indicadors d'activitat en el 2T.  L'índex PMI de 
manufactures va pujar al maig fins als 55,8 punts, impulsat 
per l'augment de les noves comandes, tant domèstiques 
com externes, la qual cosa assenyala la recuperació de la 
zona euro. En canvi, el PMI del sector serveis va corregir 
part de la intensa pujada del mes anterior. Ambdós 
indicadors se situen en nivells compatibles amb una 
lleugera acceleració del ritme de creixement.  

 La creació de llocs de treball continua a bon ritme. El 
nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar al 
maig en 57.721 persones (en termes desestacionalitzats), i 
això va accelerar la taxa de variació interanual fins al       
3,6 %. Per bé que l'impuls de l’ocupació en la construcció i 
l'Administració pública ha estat especialment important 
durant els últims mesos, la recuperació és generalitzada, 
la qual cosa inspira confiança que continuï.  

 El preu de taxació de l'habitatge es va contreure un 
0,4% intertrimestral en el 1T (-0,1% interanual). Per bé 
que la dada és poc favorable, dos factors apunten que 
l'ajust del preu gairebé ha arribat a la fi. Primer, la 
contracció del 1T va compensar el sorprenent creixement 
registrat en el 4T 2014 (del 0,5% intertrimestral). I segon, 
aquests moviments erràtics són propis d'un procés 
d'estabilització del preu. És poc probable que hi hagi fortes 
caigudes a mitjà termini. 

 La nova concessió de crèdit continua creixent. Entre 
gener i abril, els nous crèdits a les llars per a la compra 
d'habitatge van créixer un 15,2% respecte dels mateixos 
quatre mesos de 2014, i un 23,2% per a altres finalitats. 
També destaca el repunt de la concessió a empreses 
grans per segon mes consecutiu, amb la qual cosa es 
trenca la tendència de caigudes pronunciades. Els 
préstecs a pimes van augmentar un 9% respecte del 
mateix període de 2014. Esperem que aquesta tendència 
de més concessió de crèdit s'intensifiqui en els propers 
mesos, d'acord amb la major activitat econòmica. 

Unió Europea  

La millora de les perspectives de creixement a la zona de 
l’euro donen suport a l'evolució dels preus  

 L'OCDE revisa a l'alça les seves previsions de 
creixement per a la zona de l’euro fins a l'1,4% el 2015 i 
el 2,1% el 2016 . La millora de les perspectives per a la 
zona de l’euro contrasta amb l'empitjorament als EUA i als 
països emergents, i s'explica pel suport simultani del baix 
preu del petroli, la depreciació de l'euro i les condicions 
més favorables de finançament. 

 La inflació de la zona de l’euro se situa en el 0,3% al 
maig i manté la tendència alcista. L'increment del preu 
dels serveis (+1,3% interanual al maig) impulsa tant la 
inflació general com la subjacent fins al 0,3% i el 0,9%, 
respectivament. 
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Dades previstes del 8 al 14 de juny 

9 Espanya Preus de l’habitatge, INE (1T), 
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10 Espanya Cost laboral harmonitzat (1T) 

 Turquia PIB (1T) 

 EUA  Pressupostos federals (maig) 

11 Espanya Habitatges iniciats i acabats (1T) 
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% 

5-6-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,01 0,00 -0,09

EUA 0,28 -0,00 +0,03
Tipus 1 any Zona euro 0,16 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,84 +0,36 0,30

EUA 2,41 +0,29 0,24
Espanya 2,22 0,39 +0,61

$/€ 1,111 0,01 -0,10
Dow Jones 17.849 -0,9% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.510 -1,7% 11,6%
IBEX 35 11.062 -1,4% 7,6%
Brent a un mes $/barril 63,3 -3,4% 10,4%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA avancen en un entorn laboral que millora i el PIB 
de l'Índia presenta un creixement significatiu 

 Als EUA, els indicadors d'activitat apunten a avanços 
importants del PIB en el 2T. Així, l'índex de sentiment 
empresarial (ISM) de manufactures va pujar fins als 52,8 
punts al maig, la qual cosa, amb una perspectiva històrica, 
correspon a un creixement del PIB al voltant del 3%. Així 
mateix, el seu homòleg en serveis es va situar en els 55,7 
punts, la qual cosa indica avanços superiors al 3%. 

 Prossegueix la millora del mercat laboral als EUA. Al 
maig es van crear 280.000 llocs de treball, de nou per 
damunt dels 200.000 que indiquen un mercat fort. La taxa 
d'atur va seguir pràcticament plana en un moderat 5,5%, 
com la taxa d'activitat, en el 62,9%, lluny encara del 66,0% 
de 2007. Aquest matís explica, en part, la moderació 
salarial que s'observa (del 2,3% interanual el maig). 

 El PIB de l'Índia va créixer un 7,5% interanual en el 1T 
2015,  la qual cosa deixa el còmput anual (per a l'any 
fiscal) en el 7,3%. La bona dada queda una mica 
enfosquida per la significativa revisió a la baixa de l'avanç 
del PIB del 4T 2014 (del 7,5% al 6,6 %) i per l'alentiment 
d'alguns indicadors d'activitat. Davant aquesta relativa 
debilitat i la moderada inflació, el Banc Central ha tornat a 
retallar el tipus d'interès en 25 p. b., fins al 7,25%. Al 
contrari, el Banc Central del Brasil va pujar el tipus de 
referència fins al 13,75% (50 p. b.), en resposta a les 
difícils perspectives inflacionistes (8,2% l'abril). 

Mercats financers i primeres matèries 
Els missatges de Draghi acaben per sobresaltar als 
inversors 

 El BCE reitera el compromís d’implementar les 
compres de bons completament. L'autoritat monetària 
va subratllar la millora de les condicions financeres i 
monetàries de la zona de l’euro després de la posada en 
marxa del QE sobirà. En aquest sentit, Mario Draghi va 
assenyalar que la recuperació guanyaria amplitud, però va 
indicar que la fortalesa que tenia ha perdut una mica de 
vigor. A més, va insistir novament que el debat sobre la 
finalització del QE és del tot prematur, tal com posen de 
manifest les previsions econòmiques publicades per 
l'entitat (que incorporen els efectes del QE fins al setembre 
de 2016). En particular, el BCE continua tenint en compte 
un escenari d'alces graduals dels registres d'inflació (0,3% 
el 2015, 1,5% el 2016 i 1,8% el 2017) i creixement (1,5%, 
1,9% i 2,0%). 

 Reacció desfavorable dels mercats davant la passivitat 
del BCE pel que fa a les últimes dosis de volatilitat. Draghi 
va declarar que els inversors “han d'acostumar-se” a un 
escenari de més volatilitat, la qual cosa va intensificar les 
vendes de deute sobirà. La yield del bund va arribar a 
assolir el llindar de l'1,0%. Les borses van tancar la 
setmana amb caigudes pròximes a l'1,5% i l'euro es va 
enfortir fins als 1,13 dòlars, encara que la sòlida dada de 
l’ocupació als EUA va tornar l'encreuament als 1,11 dòlars. 

 En la reunió semestral, l'OPEP manté el nivell de 
producció en línia amb el que s’esperava. El Brent va 
reaccionar amb caigudes i es va acostar a la referència 
dels 60$/barril. 
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