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Nota: *La inflació per a Espanya és la nacional, no l'harmonitzada. 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Zona euro: IPCH* 
Variació interanual el 2015 (%) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE. 

Espanya: IPC 
Contribució al creixement interanual (p. p.) 
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Actius Riquesa financera neta Passius 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 

Espanya: riquesa financera de les llars 
(% del PIB) 
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Zona euro: comerç exterior de béns* 
Variació interanual de l'acumulat de 3 mesos (%) 

Nota: *Dades nominals. 

Font: Caixabank Research, a partir de dades d'Eurostat. 

 Els empresaris encaren el 4T amb optimisme. L’indicador de 
confiança empresarial consolida la tendència ascendent 
iniciada el 2013, encara que es modera el percentatge 
d’empresaris que es mostren optimistes respecte del 
trimestre que comença (el 19,5% en el 4T davant del 21,0% 
en el 3T). La confiança millora als serveis, sobretot al comerç, 
però recula en la construcció i en la industria. 

 La inflació s’enfonsa de nou a causa de l’evolució de 
l’energia. L’IPC es va contraure el 0,9% al setembre, 5 
dècimes més que a l’agost, mogut per la caiguda del preu dels 
productes energètics (tant carburants com electricitat). No 
obstant això, la inflació subjacent, aliena a les fluctuacions de 
l’energia i dels aliments frescos, va avançar una dècima fins al 
0,8%. S’espera que aquesta tendència a l’alça dels 
components lligats a la demanda interna es mantingui a 
mesura que la recuperació es vagi consolidant. 

 La riquesa financera neta de les famílies va créixer en el 2T 
(6,8% interanual) i va arribar a un total d’1,26 bilions d’euros. 
Els passius financers a llarg termini es van continuar reduint, a 
causa, principalment, del deute hipotecari. La creació 
d’ocupació va continuar augmentat la massa salarial i 
mantindrà la riquesa financera familiar en cotes elevades. 

 El descens de la taxa de morositat fa una pausa. La taxa de 
morositat del sector bancari es va situar en l’11,0% a l’agost, 
un registre lleugerament superior al del mes precedent. De 
tota manera, esperem que en els pròxims mesos la morositat 
reprengui el camí descendent iniciat al desembre del 2013. 

 

 L’activitat econòmica no va accelerar a l’agost, como 
apunten  les dades de producció industrial i de sector 
exterior, que acusen l’impacte de la desacceleració de les 
economies emergents. La producció industrial de la zona de 
l’euro va augmentar un significatiu 0,9% interanual a l’agost, 
encara que se situa 8 dècimes per sota de la xifra del juliol. 
Pel que fa al sector exterior, les exportacions de béns de la 
zona de l’euro a la resta del món van augmentar a l’agost el 
6,9%, un nivell similar al del juliol.  

 La inflació torna al terreny negatiu al setembre. L’IPCH es va 
contraure el 0,1% interanual a l’agost, com a conseqüència 
que la caiguda del component energètic no es va poder 
compensar amb l’avanç de la resta de components. No 
obstant això, esperem que la inflació vagi a l’alça a mesura 
que la recuperació es consolidi i que desapareguin els efectes 
de la caiguda del preu del petroli.  
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Dades previstes del 19 al 25 d’octubre  

19 Xina PIB (3T) 

20 Espanya 
Enquesta préstecs bancaris (3T),  
Entrada de comandes a la indústria (ago.) 

 Zona euro Balança de pagaments (ago.) 

22 Espanya 
Comerç exterior (ago.),   
Entrada de turistes estrangers (set.), 
Enquesta de població activa (3T) 

 Zona euro 
Confiança del consumidor (oct.),  
Consell de govern del BCE 

 EUA  Venda habitatges segona mà (set.) 

23 Zona euro PMI compost (oct.) 

 Alemanya PMI compost (oct.) 

 França PMI compost (oct.) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Treball.. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 

Xina: PIB 
 (%)  

16-10-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,05 0,00 -0,13

EUA 0,32 -0,00 +0,06

Tipus 1 any Zona euro 0,13 -0,01 -0,20

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,55 -0,07 0,01

EUA 2,03 -0,05 -0,14

Espanya 1,77 -0,06 +0,16

$/€ 1,135 0,00 -0,08

Dow Jones 17.216 0,8% -3,4%

Euro Stoxx 50 3.265 0,4% 3,8%

IBEX 35 10.232 -0,8% -0,5%

Brent a un mes $/barri l 50,5 -4,2% -12,0%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

Monitor de mercats

                     Pols Econòmic – Del 13 al 18 d’octubre de 2015 www.caixabank.com/research 

 El PIB de la Xina va avançar el 6,9% interanual en el 3T, per 

sota de l’avanç del trimestre anterior (7,0%) però superant les 

expectatives del consens i les nostres, que estimaven una 

desacceleració major. La dada confirma el nostre escenari 

central, segons el qual s’espera un alentiment controlat de 

l’economia asiàtica. D’altra banda, els preus van avançar 

l’1,6% interanual, 4 dècimes per sota del registre de l’agost, 

com a conseqüència, en gran part, de la desacceleració de 

l’avanç dels preus alimentaris. En aquest context de 

moderació, el banc central del país va anunciar l’ampliació de 

les operacions de refinançament a les institucions financeres. 

 Els preus es van mantenir estables als EUA al setembre. La 
inflació general es va situar en el 0,0%, 2 dècimes per sota del 
registre de l’agost. La nova i significativa caiguda del preu del 
component energètic (-4,7% intermensual) ha influït en el 
deteriorament. En canvi, la inflació subjacent, sense aliments 
ni energia, va sorprendre positivament. El registre del 
setembre, del 1,9%, se situa una dècima per damunt de la 
dada del mes anterior. 

 El creixement global i la política monetària tornen a perfilar 

el panorama dels mercats. A falta de senyals fermes sobre el 

creixement global, els inversors posen la mirada en els bancs 

centrals i en el momentum renovat dels sectors bancari 

(Citigroup), energètic i biotecnològic. L’encreuament 

d’opinions de membres de la Fed i la preocupació del BCE i 

del BoE per la baixa inflació han desplaçat al 2016 les 

expectatives de la pujada de tipus de la Fed. Com a 

conseqüència, el rendiment del bo americà a 10 anys 

davallava 8 p. b. fins al 2,01% i l’alemany feia el mateix i se 

situava en el 0,55% (-3 p. b.). Això ha facilitat una escalada 

de la renda variable fins a màxims de dos mesos.  

 La campanya de resultats empresarials del  3T 2015 arranca 

als EUA sense grans sobresalts. Malgrat que només el 10% 

del total de companyies de l’índex S&P500 han publicat els 

comptes trimestrals, el 76% d’aquest percentatge ha 

reportat uns beneficis per damunt de les expectatives del 

consens d’analistes. Tanmateix, és important matisar que les 

expectatives eren pessimistes i que els registres d’ingressos i 

vendes van ser menys satisfactoris. En relació amb aquest 

últim aspecte, el percentatge de sorpreses a l’alça davalla 

fins al 51%. A nivell sectorial, els resultats dels bancs nord-

americans no s’han desmarcat d’aquesta pauta. El descens 

dels ingressos procedents del trading i de la banca d’inversió 

ha estat acompanyat d’una millor evolució des del punt de 

vista dels costos.  


