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Espanya  
Les dades d'inflació i del sector immobiliari mostren 
que la recuperació de la demanda interna és encara 
incipient 

 La inflació es manté en cotes baixes. La variació 
interanual de l'IPC es va reduir fins al 0,2% al gener 
(enfront del 0,3% del desembre). Aquest descens 
s'explica, principalment, pel nou retrocés dels preus de 
serveis i béns industrials (-0,1% i -0,3% interanual, 
respectivament). La contenció dels preus del petroli 
tampoc no va ajudar a elevar la inflació. Aquestes dades 
s'alineen amb l’escenari que hem previst per als pròxims 
mesos: una inflació en cotes moderades a curt termini 
que repuntarà gradualment a mesura que la demanda 
interna guanyi tracció. 

 La compravenda d'habitatges s'estabilitza el 2013. 
L'any passat va tancar amb la compravenda de 276.641 
habitatges lliures, un 1,2% menys que el 2012. Es tracta 
d’una contracció reduïda si es té en compte l'avanç de la 
demanda registrat el 2012 a causa de la fi dels incentius 
fiscals a l'adquisició d'habitatge. Per a aquest any, 
esperem que la millora del mercat laboral recolzi un 
tímid augment de les transaccions. 

Unió Europea 
El 2013 tanca amb dades encoratjadores: la demanda 
interna i l’externa mostren signes d'enfortiment 

 L'activitat de la zona euro s'accelera. El PIB va 
augmentar un 0,3% intetrimestral en el 4T 2013 (0,1% 
en el 3T) i situa el creixement del conjunt de l'any en el        
-0,4%. L’increment del ritme d'avanç va ser generalitzat. 
Alemanya va liderar la millora amb un augment del PIB 
del 0,4% intertrimestral, acompanyada també de França, 
que, malgrat la vacil·lació dels indicadors d'activitat a 
finals de l'any passat, va avançar un 0,3%. Les dades 
disponibles fins avui apunten a la consolidació del 
creixement el 2014. 

 La producció industrial fa una pausa. Després de 
l'intens augment del novembre (+2,6% interanual), el 
creixement de la producció industrial es va desaccelerar 
lleument al desembre (+1,2%). Més enllà dels 
moviments  erràtics de curt termini, la sèrie continua 
exhibint una tendència a l'alça, la qual cosa suggereix 
que la inversió es mantindrà com un dels factors que 
està recolzant la recuperació de l'activitat a la zona euro.   

 Les exportacions tornen a créixer al desembre, 
concretament un 3,8% interanual (enfront del -2,2% del 
mes anterior). Aquesta bona dada va permetre elevar el 
superàvit del compte de béns fins als 156.592 milions 
d'euros el 2013. Mantenir el dinamisme de la demanda 
externa serà clau per afermar la trajectòria de 
creixement de l'economia europea. 
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Dades previstes del 10 al 16 de febrer 

17 Espanya Comandes industrials (des.) 
 Japó PIB (4T), producció industrial (des.) 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (des.) 
 Europa Balança de pagaments (des.)  
 Regne Unit IPC (gen.) 

19 EUA Habitatges iniciats (gen.) 
 Japó Balança comercial (gen.) 

20 Europa Confiança del Consumidor (febr.) 
 França IPC (gen.) 
 EUA  IPC (gen.) 

21 Espanya Comerç de béns (des.), entrada de 
turistes estrangers (gen.)  

 EUA  Venda d'habitatges (gen.) 
 Mèxic PIB (4T)  

 

14-2-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,29 0,00 0,00

EUA 0,24 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,55 0,00 -0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,68 +0,02 -0,25

EUA 2,74 +0,06 -0,29
Espanya 3,59 0,00 -0,56

$/€ 1,369 0,01 -0,01
Dow Jones 16.154 2,3% -2,5%
Euro Stoxx 50 3.119 2,7% 0,3%
IBEX 35 10.133 0,6% 2,2%
Brent a un mes $/barril 109,1 -0,4% -1,6%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
La meteorologia adversa continua distorsionant els 
indicadors econòmics nord-americans mentre països 
emergents importants mostren una certa millora 

 Pèrdua de pols econòmic als EUA o vòrtex polar? 
Les repetides tempestes de fred i neu d’aquest hivern 
dificulten la interpretació dels indicadors d'activitat. La 
setmana passada es van publicar dues dades 
decebedores respecte al gener: el descens intermensual 
del 0,4% de les vendes minoristes i del 0,3% de l'índex 
de producció industrial (per a aquest últim, va suposar la 
major baixada des del 2009). Sens dubte, el mal temps 
ha incidit en aquest mal comportament, però resulta 
difícil quantificar-ne l’abast. 

 Els indicadors d’alguns països emergents 
vulnerables proporcionen cert alleugeriment. La 
inflació a l'Índia torna a moderar-se per segon mes 
consecutiu (5,0% interanual enfront del 6,3% el 2013). 
Indonèsia va reduir el seu dèficit per compte corrent en 
el 4T, una sorpresa favorable que s'afegeix a la bona 
dada del PIB en aquest període (5,7% interanual). 
D’altra banda, la inflació del Brasil ha descendit 
moderadament (fins al 5,6% el gener), però continua 
sent massa elevada segons el parer del banc central, 
que considera necessari mantenir una política monetària 
estricta malgrat la debilitat econòmica. 

Mercats financers  
To positiu global amb l'ajuda de les notícies procedents 
dels EUA i dels emergents 

 Els inversors acullen positivament el discurs de 
Janet Yellen davant el Congrés i l'acord sobre el límit 
de deute. El missatge continuista que es va desprendre 
de les paraules de la nova Presidenta de la Fed, sobretot 
en matèria de tipus, es va reflectir a les borses amb 
pujades. És també destacable la seva descripció de la 
recuperació del mercat de treball com a “incompleta”, la 
qual cosa reforça l'expectativa d'una posició 
acomodatícia de la Fed. D’altra banda, la ràpida 
aprovació a les dues cambres legislatives d'un nou 
ajornament del sostre de deute (fins al març del 2015) 
conferirà estabilitat a l'economia nord-americana. 

 Els mercats emergents intenten recuperar-se després 
del fort correctiu que van encaixar les setmanes 
anteriors. La majoria de divises d'aquest grup de països 
han mostrat un comportament estable,  mentre que les 
borses han progressat. Entre els signes favorables, 
destaca l'èxit de Turquia pel que fa a l'emissió de bons 
denominats en dòlars amb venciment el 2045, el termini 
més llarg al qual mai ha emès. No obstant això,  el clima 
encara és frágil, com testifica el corrent de rebaixes de 
rating, que durant els últims dies ha afectat a països com 
ara Ucraïna o Croàcia. 

 Moody’s millora la perspectiva del deute italià, de 
negativa a estable. També és destacable la absència de 
tensions sobre el risc sobirà, després de l’últim capítol 
d’inestabilitat política del país.  
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