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PMI manufactures PMI serveis 

Espanya: indicadors d'activitat 
Nivell 

Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de Markit. 
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
Contribució dels sectors al creixement interanual (p. p.) 
 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE. 

 

Espanya: compravenda d'habitatges 
Dades acumulades de 12 mesos (milers d'habitatges) 

Zona euro: previsions del PIB  
de la Comissió Europea  

Variació anual (%)  

  Previsió 
Var. respecte 

previsió 
primavera 2015 

  2015   2016   2017 2015 2016 

Zona euro 1,6 1,8 1,9 0,1 0,1 

Alemanya 1,7 1,9 1,9 0,2 0,1 

França 1,1 1,4 1,7 = 0,3 

Itàlia 0,9 1,5 1,4 0,3 0,1 

Espanya 3,1 2,7 2,4 0,3 0,1 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea 
(European Economic Forecast, Autumn 2015) 

 

 Els indicadors d’activitat mantenen el to expansiu. L’índex de 
sentiment empresarial (PMI) compost va pujar lleugerament 
a l’octubre, fins als 55,0 punts, davant els 54,6 del setembre. 
L’avanç de l’activitat del sector serveis va compensar la 
lleugera moderació de l’índex manufacturer. Tot i que els 
registres d’octubre són una mica inferiors a la mitjana del 3T, 
tots dos índexs (manufactures i serveis) es troben en una 
còmoda zona expansiva, motiu pel qual esperem que el ritme 
de creixement continuï sent elevat en el 4T. 

 La recuperació de l’ocupació continua a l’inici del 4T. La xifra 
d’afiliats a la Seguretat Social va créixer a l’octubre (en 35.230 
persones, en termes desestacionalitzats), la qual cosa va 
mantenir la taxa de variació interanual en cotes altes (3,2%). 
La contribució positiva de la indústria, de la construcció i dels 
serveis no turístics dóna solidesa a la recuperació del mercat 
laboral. En els pròxims mesos, la creació d’ocupació 
continuarà en nivells notables, tot i que s’alentirà una mica, 
en consonància amb l'alentiment de l’activitat econòmica.  

 La demanda immobiliària guanya intensitat. Al setembre, el 
nombre de compravendes d’habitatges va avançar un robust 
12,9% interanual (acumulat de 12 mesos), una dada que 
confirma que la tendència ascendent iniciada el 2014 va 
guanyant tracció. Com que l’activitat constructora s’està 
enlairant més lentament, el dinamisme de la demanda està 
permetent que l’excés d’estoc d’habitatges nous a vendre es 
continuï reduint (tot i que de manera gradual). 

 

 La Comissió Europea manté un escenari de recuperació en 
les seves previsions econòmiques per a la zona de l’euro. 
Estima que el PIB creixerà el 1,6% el 2015, gràcies als vents de 
cua favorables (política monetària del BCE, baix preu del 
petroli i devaluació de l’euro). La Comissió destaca que la 
regió fa front de manera satisfactòria a uns riscos externs 
creixents, en particular, la desacceleració de les economies 
emergents, la incertesa global i les tensions geopolítiques. Per 
al 2016 i el 2017, la Comissió preveu un creixement de l’ 1,8% 
i l’1,9%. A mesura que els suports temporals desapareguin, 
altres factors recolzaran el creixement, en un entorn de 
política monetària acomodatícia i de política fiscal neutral: 
una recuperació de l’activitat mundial, els fruits de les 
reformes estructurals ja implementades i una major despesa 
pública, conseqüència de l’influx dels demandants d’asil. Per 
països, destaca el lleuger empitjorament de les previsions de 
creixement als països del centre (Alemanya i França) i la 
millora dels de la perifèria (Itàlia i Espanya).  
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Dades previstes del 9 al 15 de novembre 

10 França Producció industrial (set.) 

 Itàlia Producció industrial (set.) 

 Xina IPC (oct.) 

11 EUA Vendes al detall (oct.) 

 Xina 
Producció industrial (oct.), 
Vendes al detall (oct.) 

12 Zona euro Producción industrial (set.) 

 Alemanya IPC (oct.) 

 França IPC (oct.) 

 Índia IPC (oct.) 

13 Espanya IPC (oct.) 

 Alemanya Avanç PIB (3T)  

 França Avanç PIB (3T) 

 Itàlia IPC (oct.), Avanç PIB (3T) 

 Hong Kong PIB (3T) 
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Brasil Índia Turquia 

Font: Caixabank Research, a partir dels instituts nacionals d' estadística.  

Emergents: IPC 
Variació interanual (%) 
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Taxa d'ocupació (esc. esq.) 

Taxa d'atur (esc. dta.) 

EUA.: mercat laboral 
         % 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 

% 

6-11-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,07 0,00 -0,15

EUA 0,34 +0,01 +0,09

Tipus 1 any Zona euro 0,10 -0,01 -0,23

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,69 +0,18 0,15

EUA 2,33 +0,18 0,15

Espanya 1,92 0,25 +0,31

$/€ 1,074 -0,03 -0,14

Dow Jones 17.910 1,4% 0,5%

Euro Stoxx 50 3.468 1,5% 10,2%

IBEX 35 10.453 0,9% 1,7%

Brent a un mes $/barri l 47,4 -4,3% -17,3%

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

Monitor de mercats

 El mercat laboral nord-americà sorprèn positivament. A 
l’octubre es van crear 270.000 llocs de treball, la qual cosa 
confirma que la debilitat de l’agost i del setembre va ser 
passatgera. La taxa d’atur es va reduir de manera marginal 
fins al 5,0%. Els salaris van avançar el 2,5%, per sota de la 
zona de normalitat (3%-4%), però per damunt de la dada dels 
últims mesos. D’altra banda, l’índex de sentiment empresarial 
(ISM) de manufactures es va mantenir pràcticament constant 
en els 50,1 punts a l’octubre, i el seu homòleg de serveis va 
pujar fins als 59,1 punts (des dels 56,9 del setembre), un 
ritme que coincideix amb avanços del PIB al voltant del 4,5%. 

 La inflació del Brasil i de Turquia evoluciona a l’alça. Els 

desequilibris macroeconòmics del Brasil i de Turquia no es 

corregeixen. L’IPC de Turquia va pujar el 7,6% interanual al 

setembre, malgrat la davallada del preu dels aliments (l’índex 

subjacent, sense energia ni aliments, es va enfilar al 8,9%). 

D’altra banda, l’IPC del Brasil va repuntar fins al 9,9% 

interanual, la qual cosa agreuja la situació d’una economia 

que es troba en recessió. Tots dos casos contrasten amb la 

moderació de preus que viu l’Índia. 

 L’expectativa de pujada de tipus als EUA mou els mercats. La 

bona dada de l’ocupació i les paraules de Yellen, que 

consideraven una “possibilitat real” l’inici de la pujada de tipus 

al desembre, han sostingut la tendència alcista de la setmana 

anterior del bo sobirà nord-americà a 10 anys, la rendibilitat 

del qual ja se situa per damunt del 2,3%. Aquesta evolució ha 

pressionat a l’alça la renda fixa europea, i el rendiment del bo 

alemany a 10 anys ha continuat pujant per segona setmana 

consecutiva. El dòlar també ha tingut el suport de 

l’expectativa d’augment de tipus als EUA i ha arribat a cotitzar 

per sota dels 1,08 dòlars/euro. Mentrestant, el Banc 

d’Anglaterra va decidir a la reunió de dijous mantenir intacte 

el seu tipus d’interès. 

 Les borses mundials han aconseguit mantenir el to optimista 

observat a l’octubre i tanquen la setmana amb avanços 

propers a l’1%. Gran part d’aquesta dinàmica es pot associar 

als beneficis corporatius del 3T 2015, que han sorprès a l’alça 

de manera generalitzada. No obstant això, les xifres de vendes 

han estat més dèbils del que s’esperava i per a l’any vinent es 

continuen rebaixant les previsions de beneficis en les 

economies desenvolupades. La nota més optimista arriba amb 

els índexs de sentiment empresarial (PMI), que apunten a una 

acceleració de la recuperació a la zona de l’euro. 


