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Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual de l'acumulat de 3 mesos (%) 
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Espanya: comandes industrials 
Variació interanual de la mitjana mòbil de 12 mesos (%) 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Espanya   
La recuperació econòmica continua en marxa 

 La recuperació de la zona de l’euro dóna suport a la 
indústria espanyola. L'entrada de comandes a la 
indústria es va intensificar al maig i va registrar un 
creixement de l'1,8% interanual (mitjana mòbil de 12 
mesos), per damunt de l'1,5% d'abril. La bona evolució de 
les comandes provinents de la zona de l’euro va 
compensar la desacceleració del mercat interior. Així 
mateix, el volum de negoci de maig, tant als serveis com a 
la indústria, va continuar creixent a bon ritme, la qual cosa 
senyala un avanç significatiu del PIB en el 2T.  

 El sector exportador continua mostrant un bon to. Les 
exportacions de béns van créixer el 7,0% interanual al 
maig (acumulat de 3 mesos). Novament, aquestes 
exportacions han estat afavorides per la demanda 
procedent de la zona de l’euro i de la resta de la Unió 
Europea, la qual cosa ha pogut compensar la forta caiguda 
exportadora a Rússia (del 43% del començament de l'any 
ençà). Les importacions van avançar el 4,6% interanual 
(acumulat de 3 mesos), una xifra que, tanmateix, hauria 
estat molt superior si no hagués estat per la caiguda del 
preu del petroli. 

 La inflació torna al terreny positiu al juny. Després d'un 
any en contracció, els preus al consum van créixer el 0,1% 
interanual al juny, amb el suport d’un major dinamisme 
dels components de l'IPC subjacent.  

 El crèdit bancari dóna suport a la recuperació. Segons 
l'enquesta de préstecs bancaris del 2T, el 60% de les 
entitats esperen que la demanda de crèdit al consum 
s'incrementi en els propers tres mesos, un percentatge 
que s'eleva al 70% en el cas dels préstecs a societats no 
financeres, sobretot pimes. Pel que fa a l'oferta, els bancs 
no van variar els estàndards per concedir crèdit. El 
sanejament dels balanços bancaris, tal com mostra la 
caiguda de sis dècimes de la taxa de morositat del maig, 
fins a l'11,4%, seguirà donant suport a aquestes 
tendències.  

Unió Europea  

Acord in extremis entre Grècia i la zona de l’euro 

 Sembla que no hi ha obstacles al camí per a la posada 
en marxa del tercer programa de rescat, tot i que la 
situació queda lluny de solucionar-se. La concessió del 
tercer programa d'assistència està supeditada al fet que 
Grècia implementi de manera immediata una sèrie de 
reformes acordades amb els països de la zona de l’euro; 
que tots aquests països ratifiquin l'acord assolit entre 
Grècia i l'Eurogrup; i que les negociacions sobre el 
contingut del nou programa arribin a bon port. Mentrestant, 
per tal de cobrir les necessitats de finançament més 
immediates de Grècia, s'ha aprovat un crèdit pont de 7.000 
milions d'euros a través del mecanisme europeu 
d'estabilitat financera (MEEF). 
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Dades previstes del 20 al 26 de juliol 

20 Zona euro Balança de pagaments (maig) 

22 Espanya Entrada de turistes estrangers (juny) 

23 Espanya Enquesta de Població Activa  (2T) 

 Zona euro Avanç confiança del consumidor (jul.) 

24 Zona euro PMI compost (jul.) 

 Alemanya PMI compost (jul.) 

 França PMI compost (jul.) 

 EUA  Venda d’habitatges nous (juny) 

 

17-7-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,02 0,00 -0,10

EUA 0,29 +0,01 +0,04
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,01 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,79 -0,11 0,25

EUA 2,35 -0,05 0,18
Espanya 1,94 -0,19 +0,33

$/€ 1,083 -0,03 -0,13
Dow Jones 18.086 1,8% 1,5%
Euro Stoxx 50 3.670 4,0% 16,7%
IBEX 35 11.481 4,0% 11,7%
Brent a un mes $/barril 57,1 -2,8% -0,4%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
La inflació se situa en terreny positiu als EUA i el PIB de 
Xina sorprèn a l'alça en el 2T 

 La inflació nord-americana es va situar en terreny 
positiu el juny, per primera vegada des que va començar 
l’any (+0,1%). En termes intermensuals (amb la sèrie 
ajustada estacionalment), destaca que l'avanç hagi estat 
generalitzat a la majoria de components de l'índex. La 
inflació subjacent, que exclou els aliments i l’energia, es va 
situar una dècima per damunt del registre del maig, en 
l'1,8%. 

 El PIB xinès va avançar el 7,0% interanual en el 2T 
2015, amb la qual cosa se superen les expectatives del 
consens i s'iguala l'avanç del 1T 2015. En termes 
intertrimestrals, el creixement es va situar en l'1,7%, per 
damunt de l'1,4% del 1T. Els indicadors d'activitat per al 
mes de juny han millorat lleugerament, d’acord amb la 
dada relativament bona del PIB. En particular, l'índex de 
producció industrial va augmentar el 6,8% interanual, 
davant el 6,1% de maig. Així mateix, les exportacions van 
créixer el 2,8% interanual, després d'encadenar tres 
mesos de caigudes. Tanmateix, els desequilibris existents 
en l'economia (fort endeutament públic i privat, augment 
del shadow banking i riscos en el sector immobiliari i en els 
mercats borsaris) fan que ens inclinem a mantenir les 
previsions per al 2015 (del 6,7%). 

Mercats financers  
Millora del sentiment inversor després de setmanes de 
gran incertesa 

 El BCE reforça el to acomodatici del seu discurs i 
eleva la provisió de liquiditat als bancs grecs. Grècia 
va ser la protagonista de la reunió del Consell de Govern 
del BCE. D'una banda, la institució va decidir elevar, 
encara que de forma simbòlica, la facilitat de liquiditat 
d'emergència (ELA) als bancs grecs sense augmentar les 
exigències de col·lateral. D'altra banda, Draghi va obrir la 
porta a incloure el deute públic grec en el programa de 
compra de bons del BCE, un cop el país estigui sota un 
nou programa de rescat i les mesures acordades 
s'implementin de forma “creïble”. En relació amb 
l'estratègia monetària de l'entitat, el president del BCE va 
reafirmar el compromís de mantenir el QE sobirà fins al 
setembre de 2016, com a mínim. Així mateix, Draghi va 
comunicar que el banc central actuarà amb tot el seu 
arsenal en front de possibles episodis de turbulències 
financeres. Les borses i el deute públic de la regió van 
acollir de bon grat aquests missatges, la qual cosa ha 
contribuït a prolongar l’apetència inversora que ha imperat 
durant l'última setmana. 

 Els primers resultats empresarials als EUA apuntalen 
la recuperació. Malgrat que només el 7% de les 
companyies del S&P-500 han publicat els resultats del 
2T 2015, el 71,7% ha reportat un benefici superior al que 
s’havia estimat. Aquests resultats s'alineen amb les 
favorables dades macroeconòmiques més recents i amb 
els desitjos de la Fed d'iniciar la pujada de tipus abans 
que acabi l'any.  
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