
  

 

                        

 

Espanya: PIB 
Variació intertrimestral (%)                                                Previsió 

 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 

PIB 0,9 1,0 0,8 0,7 

Consum privat 0,7 0,9 1,0 0,6 

Consum públic 1,7 0,7 0,9 0,4 

Inversió 1,5 2,4 1,1 1,0 

    Inversió en equipament 2,2 3,7 2,3 1,3 

    Inversió en construcció 1,3 2,2 0,6 0,8 

Exportacions 1,1 1,4 2,8 1,4 

Importacions 2,2 1,6 4,0 1,3 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE. 
 

 

3,6 
2,2 2,9 

1,0 

0,3 
0,6 

1,7 

1,0 
0,7 

-0,6 -0,2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2014 Última dada** 2015 

CL CA Seguretat Social Estat 

Espanya: dèficit públic per administracions* 
(% del PIB) 
 

Notes: *No inclou les pèrdues generades pels ajuts a la banca,  del 0,1% del 
PIB el 2014. **Octubre 2015 (Estat);  setembre 2015 (Seg. Social i 
CA); juny 2015 (CL). 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'IGAE. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del M. de Foment. 
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Nota: 4T 2015 inclou octubre i novembre. 

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

 

 

Zona euro: PMI compost 
Nivell 

 La demanda interna continua sent el motor de creixement. 
El desglossament del PIB del 3T mostra que la demanda 
interna va contribuir en 1 p. p. al creixement intertrimestral 
del PIB, gràcies al dinamisme del consum privat i públic. Tot i 
que el bon to de la inversió en equipament es va mantenir, la 
inversió en construcció es va contenir després del repunt dels 
primers trimestres de l’any. L’increment de la demanda 
interna va empènyer a l’alça les importacions, de manera 
que, malgrat el notable augment de les exportacions, la 
demanda externa va contribuir negativament al creixement 
del PIB (-0,2 p. p.). Els indicadors avançats del 4T apunten que 
el ritme de creixement (del 0,8% en el 3T) es manté al tram 
final de l’any. 

 La inflació es recupera segons el previst. Al novembre, la 
inflació va avançar 4 dècimes, fins al -0,3%, gràcies al 
comportament dels carburants i dels lubricants, els preus dels 
quals van davallar menys que en el mes anterior (en termes 
interanuals). Aquest canvi de rumb, que ja va començar a 
l’octubre, guanyarà intensitat en els pròxims mesos. Esperem 
que l’any tanqui amb una inflació positiva i que continuï a 
l’alça el 2016. 

 Probable desviació de l’objectiu de dèficit públic el 2015. La 
millora de l’execució pressupostària de l’Estat a l’octubre no 
serà suficient per compensar l’empitjorament de la Seguretat 
Social i les CA, així que serà difícil aconseguir l’objectiu de 
dèficit del 4,2% del PIB al final de l’any. Davant aquest risc de 
desviació, la Comissió Europea ha instat el Govern a presentar 
una actualització dels pressupostos per al 2016, en la qual es 
prenguin mesures per reduir el dèficit públic segons la 
trajectòria acordada.  

 El preu de l’habitatge es va mantenir estable en el 3T. El 
preu de taxació de l’habitatge lliure va recular un mínim 0,1% 
intertrimestral en el 3T, després del repunt del trimestre 
precedent. En termes interanuals, va avançar un 1,4% (un 
1,2% en el 2T), la qual cosa assenyala el final de l’ajust dels 
preus de l’habitatge. De cara als pròxims mesos, s’espera que 
la tendència a l’alça dels preus es mantingui gràcies a la 
millora de les condicions de finançament i a l’escassetat 
d’estoc en determinades zones prime. 

 Bons indicadors d’activitat en la zona de l’euro. L’índex PMI 
compost arriba al nivell màxim des del maig de 2011, 
clarament per damunt dels 50 punts (zona expansiva). Per 
països, destaca positivament l’índex alemany, que registra 
uns nivells compatibles amb una acceleració del creixement 
en el 4T. A França, els augments van ser més moderats, en 
particular al novembre; sembla que els atemptats terroristes 
poden haver influït en el ritme d’activitat del sector serveis. 
D’altra banda, l’índex de sentiment econòmic de la zona de 
l’euro es va mantenir estable al novembre, en els 106,1 
punts. 
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Dades previstes del 30-nov al 6-des 

30 Espanya Balança de pagaments (set.) 

 Índia PIB (3T) 

 Japó Producció industrial (oct.) 

1 Espanya/ZE PMI manufactures (nov.) 

 EUA  ISM manufactures (nov.) 

 Brasil PIB (3T) 

2 Espanya 
Afiliats a la Seguretat Social y  
atur registrat (nov.) 

 Zona euro Avanç IPC (nov.) 

3 Espanya/EZ PMI compost i serveis (nov.) 

 EUA  ISM serveis (nov.) 

4 Espanya Producció industrial (oct.) 

 EUA 
Ocupació (nov.) 
Comerç internacional (oct.) 
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Nota:  *No inclou la pujada de l'IVA, a l'abril de 2014, del 5% al 8%. 
**  IPC sense aliments (però amb energia), referència del BOJ. 
Font: Caixabank Research, a partir de dades del M. d'Interior i de 

Comunicacions. 

Japó: IPC * 
Variació interanual (%) 

27-11-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,11 -0,02 -0,19

EUA 0,41 +0,03 +0,16

Tipus 1 any Zona euro 0,05 -0,02 -0,28

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,46 -0,02 -0,08

EUA 2,22 -0,04 0,05

Espanya 1,52 -0,12 -0,09

$/€ 1,059 -0,01 -0,15

Dow Jones 17.798 -0,1% -0,1%

Euro Stoxx 50 3.489 1,1% 10,9%

IBEX 35 10.311 0,2% 0,3%

Brent a un mes $/barri l 44,9 0,4% -21,8%

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

Monitor de mercats
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Sector exterior 

Var. existències 

Inv. residencial 

Inv. no residencial 

Consum públic 

Consum privat 

PIB * 
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1a entrega 

EUA: PIB 
Contribució al creixement intertrimestral del PIB del 3T 2015 (p. p.) 

Nota: * Variació intertrimestral. 

Font:  CaixaBank  Research, a partir de dades del Bureau of Economic 
Analysis. 

 Els EUA continuen avançant amb solidesa. Així, segons la 

segona estimació del PIB que va fer el Bureau of Economic 

Analysis, l’economia nord-americana va avançar el 0,5% 

intertrimestral en el 3T, una xifra que, tot i que per sota de 

l’1,0% del 2T, suposa una millora respecte de la primera 

estimació (0,4% intertrimestral). En termes interanuals, el 

creixement es va situar en un sòlid 2,2%. La revisió a l’alça va 

ser deguda quasi exclusivament al component existències, 

que va restar menys del que s’havia estimat prèviament, 

mentre que el consum es va mantenir robust, amb  un avanç 

del 0,8% intertrimestral (i una contribució de 0,5 p. p.). 

 La inflació japonesa continua en terreny negatiu. L’IPC sense 

aliments però amb energia (la referència del Banc del Japó) va 

caure a l’octubre el 0,1% interanual (igualant la davallada del 

setembre). D’altra banda, la inflació subjacent (sense 

aliments ni energia) es va situar una dècima per sota del 

registre del mes anterior (+0,7%). La debilitat del consum, 

que va tornar a recular a l’octubre, suggereix que els preus no 

es recuperaran fins  entrat el 2016. 

 Les expectatives de nous estímuls per part del BCE donen 

suport als mercats europeus, mentre el mercat nord-

americà es manté relativament estable. Les borses europees 

van pujar al voltant de l’1% durant la setmana i les yields de 

la renda fixa sobirana van seguir la tendència baixista de les 

setmanes anteriors. Al mercat de divises, l’euro es va 

depreciar lleugerament davant el dòlar i la seva cotització es 

va situar per sota dels 1,06$. Als mercats emergents, va 

destacar el fort retrocés de la borsa de Xangai, que va 

registrar dijous la major caiguda intradia des de l’agost i va 

finalitzar la setmana amb una davallada del 5,4%, empesa 

per les males dades dels beneficis de les empreses 

industrials del país.  

 El BCE considera que el nivell de risc sistèmic i financer a la 

zona de l’euro és contingut, però crida l’atenció sobre el 

major risc procedent dels mercats emergents. En l’últim 

informe d’estabilitat financera, la institució torna a posar el 

focus en una potencial pujada abrupta de les primes de risc 

implícites en els preus dels actius financers. En particular, 

destaca l’impacte que podria tenir un contratemps en les 

economies emergents, principalment a la Xina, en un 

context de menor liquiditat. El BCE va advertir també dels 

potencials riscos sistèmics procedents del sector bancari a 

l’ombra, davant el creixement significatiu que ha 

experimentat en els últims anys.  


