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Espanya: IPC 
Contribució al creixement interanual (p. p.) 
 

 L’indicador avançat d’activitat de l’OCDE es va situar en els 
101,6 punts al setembre, un registre que concorda amb la 
suau tendència descendent iniciada en el mes de febrer. 
Aquest indicador, dissenyat per capturar els punts d’inflexió 
al cicle econòmic, assenyala que el ritme de creixement de 
l’economia espanyola es desaccelera lleugerament, tal i com 
contemplen les nostres previsions. Tot i així, els avanços del 
PIB es mantindran en cotes elevades, en el 2,7% per al 
conjunt del 2016. 

 A l’octubre, la davallada de la inflació es va frenar en 2 
dècimes, fins al -0,7%. Aquesta caiguda més atenuada, 
d’acord amb el que es preveia, va ser conseqüència que el 
descens dels preus dels carburants i dels lubricants va ser 
menor al registrat a l’octubre de 2014. La inflació subjacent, 
aliena a les fluctuacions de l’energia i dels aliments frescos, va 
continuar avançant, una dècima, fins al 0,9%. Això va ser 
resultat, en part, de la menor caiguda dels preus d’alguns 
serveis amb una alta dependència de l’energia, com ara el 
transport. En el tram final de l’any, en desfer-se l’efecte 
esglaó de la intensa davallada del petroli del final del 2014, 
s’espera que la inflació general avanci amb una mica de vigor. 
 

 El PIB de la zona de l’euro va créixer el 0,3% intertrimestral 
en el 3T 2015 (1,6% interanual). La recuperació de la zona de 
l’euro continua, però a un ritme moderat: el creixement 
intertrimestral del 3T és una dècima inferior al registrat el 
trimestre anterior. Mentre que el creixement d’Itàlia es va 
reduir fins al 0,2%, Alemanya i França van créixer el 0,3% 
intertrimestral en el 3T. En particular, França ha tornat a 
creixements positius en el 3T, després que s’estanqués en el 
trimestre anterior. A més, per components de demanda, la 
demanda interna francesa va contribuir positivament, en 0,3 
p. p., al creixement del PIB, i l’augment de la variació 
d’existències (+0,7 p. p.) va compensar completament la 
contribució negativa de la demanda externa (-0,7 p. p.). Per a 
la resta de països de la zona de l’euro, encara no es coneix el 
desglossament de l’avanç del PIB per components de 
demanda. 

 La recuperació de l’Europa emergent es consolida. Les dades 
de PIB del 3T mostren que els països de la regió mantenen un 
ritme de creixement elevat, en línea amb el potencial a llarg 
termini, tot i que una mica inferior al del 2T. Aquesta 
trajectòria positiva és deguda principalment que la regió es 
recolza en la recuperació de la zona de l’euro. Rússia, encara 
en recessió, és l’única excepció. Tot i així, la caiguda del PIB, 
del 4,1% interanual, va ser menor que l’experimentada en el 
2T, la qual cosa suggereix que la recessió russa sembla que 
entra en una etapa d’estabilització. 
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Dades previstes del 16 al 22 de novembre 

16 Espanya 
Comandes industrials (set.), 
Indicador d’activitat dels serveis (set.), 
Xifra de negocis de la indústria (set.) 

 Zona euro IPC harmonitzat (oct.) 

 Japó Avanç PIB (3T) 

17 EUA 
IPC (oct.),  
Producció industrial (oct.) 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (set.) 

 EUA 
Habitatges iniciats (oct.), 
Minutes FOMC  

19 Espanya 
Comerç exterior (set.),  
Xifra de negocis empresarial (set.) 

 Zona euro Balança de pagaments (set.) 

 Japó Balança comercial (oct.) 

20 Zona euro Avanç confiança consumidor (nov.) 

 Mèxic PIB (3T) 
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13-11-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,08 -0,01 -0,16

EUA 0,36 +0,02 +0,11

Tipus 1 any Zona euro 0,08 -0,01 -0,24

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,56 -0,14 0,02

EUA 2,27 -0,06 0,09

Espanya 1,79 -0,13 +0,18

$/€ 1,077 0,00 -0,13

Dow Jones 17.245 -3,7% -3,2%

Euro Stoxx 50 3.361 -3,1% 6,8%

IBEX 35 10.111 -3,3% -1,6%

Brent a un mes $/barri l 43,6 -8,0% -23,9%

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

Monitor de mercats

 Als EUA, les dades d’activitat continuen marcant avanços 

econòmics significatius. L’índex de confiança empresarial de 

les petites empreses (NFIB) es va situar en els 96,1 punts, 

cada vegada més a prop de la mitjana històrica de llarg 

termini  (98 punts). D’altra banda, les vendes al detall van 

créixer un correcte 1,7% interanual a l’octubre, segons el que 

s’esperava.  

 Dades mixtes d’activitat a la Xina. A l’octubre, la producció 

industrial avançar un moderat 5,6% interanual, una dècima 

per sota de l’avanç del setembre, mentre que las vendes al 

detall van sorprendre positivament, amb un creixement 

interanual de l’11,0%. D’altra banda, la inflació general es va 

situar en un contingut 1,3%, tot i que, en gran part, va ser 

empesa per la caiguda del preu dels aliments, que 

representen una porció important de la cistella del 

consumidor xinès. En aquest context, l’Executiu va presentar 

fa uns dies el seu 13è Pla Quinquennal (2016-2020), en el qual 

va destacar la suspensió de la política del fill únic. No hi ha 

dubte que és un element que pot tenir efectes importants 

sobre el creixement del país asiàtic a llarg termini. 

 La incipient divergència entre la Fed i el BCE acapara 

protagonisme. A la bona dada d’ocupació als EUA s’hi han 

afegit noves declaracions de membres destacats de la Fed, 

els quals han instat a no retardar l’inici de la normalització. 

D’altra banda, dimecres passat Draghi va reiterar la 

disposició del BCE a adoptar més estímuls monetaris, i 

s’especula sobre la inclusió de bons municipals i regionals en 

el programa. En conseqüència, s’ha perllongat l’apreciació 

del dòlar per sota dels 1,08 dòlars/euro, dinàmica per la qual 

el mercat continua apostant, amb un notable increment de 

les posicions short sobre l’euro. Pel que fa a la renda fixa, 

l’spread entre el bo sobirà nord-americà i l’alemany a 10 

anys ha arribat a màxims de set mesos, amb un rendiment 

del 2,29% i del 0,57%, respectivament.  

 Els resultats empresarials del 3T 2015, llastats per la crisi de 

les primeres matèries, proporcionen uns guanys 

relativament fluixos. Als EUA, el benefici per acció (BPA) es 

va situar lleugerament per sota del que s’esperava, tot i que 

va davallar el 5% interanual (va avançar el +2% sense el 

sector energètic). Les menors vendes van deixar el 56% de 

les empreses per sota de les estimacions dels guanys. El 

panorama és una mica més optimista a la zona de l’euro, 

amb un creixement més fort en BPA que en altres 

economies avançades (+2%, +6% sense energia). Continuem 

vigilant l’elevada emissió de deute corporatiu dels darrers 

anys, que, eventualment, haurà d’enfrontar-se a una pujada 

de tipus.  


