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 El ritme de creixement es manté estable en el 4T. Segons 
l’indicador avançat d’activitat de CaixaBank Research, el PIB 
s’estaria expandint a un ritme del 0,73% intertrimestral en el 
4T, un registre molt similar al del 3T (del 0,79% 
intertrimestral). En general, els diferents indicadors que s’han 
publicat durant el darrer mes han estat en consonància amb 
el que es preveia o lleugerament per damunt del que 
s’esperava. Destaca el bon comportament dels vinculats al 
consum privat (vendes al detall i confiança del consumidor). 

 La moderació salarial continua. En el 3T, els costos salarials 
per hora van augmentar un moderat 0,1% intertrimestral. De 
cara al 4T, els salaris creixeran una mica per damunt 
d’aquesta xifra, perquè a l’octubre es va restituir prop del 
25% de la paga extra del 2012 als empleats públics, com ja va 
succeir en el 1T. Aquest increment dels salaris es repetirà el 
2016, quan es retorni el 50% restant.  

 El deute de les Administracions públiques arriba al 99,3% del 
PIB en el 3T i s’apropa a la xifra del 100% del PIB. La nostra 
estimació és que acabi ultrapassant aquest llindar al final del 
2015 i que arribi al 100,6% del PIB.  

 La recuperació del sector immobiliari es consolida. El ritme 
de creixement del preu de l’habitatge basat en les 
compravendes es va moderar en el 3T (0,7% intertrimestral) 
després del repunt registrat en el 2T (4,2% intertrimestral). 
Tot i així, la fortalesa de les compravendes d’habitatge, que 
van avançar l’11,7% interanual (en l’acumulat de 12 meses) a 
l’octubre, fa preveure que la tendència a l’alça dels preus es 
mantingui en els pròxims trimestres.  

Unió Europea 

 Es confirma que el creixement del PIB de la zona de l'euro va 
ser del 0,3% intertrimestral en el 3T 2015, una mica menor 
que el del 2T (0,4%). La demanda interna torna a contribuir 
significativament (+0,6 p. p.) al creixement econòmic, després 
que quasi no hi aportés en el trimestre anterior. Tant el 
consum privat como el públic van augmentar el suport al PIB 
(+0,2 p. p. i +0,1 p. p., respectivament), i haurien de continuar 
sent els pilars del creixement de la zona de l’euro en els 
pròxims mesos. No obstant això, la inversió es manté 
estancada, la qual cosa restarà vigor a la recuperació. D’altra 
banda, la demanda externa va contribuir negativament al 
creixement en el 3T (-0,3 p. p.), pel dèbil augment de les 
exportacions alhora que el ritme d’avanç de les importacions 
es mantenia. Així i tot, esperem que el sector exterior torni a 
contribuir positivament en los pròxims trimestres, a mesura 
que la recuperació mundial es consolidi, i que les 
exportacions de la zona de l’euro es beneficiïn d’un euro més 
barat davant l’accentuació de la disparitat de polítiques 
monetàries entre la Fed i el BCE. 
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Dades previstes del 14 al 20 de desembre 

14 Zona euro Producció industrial (oct.) 

 Japó Índex Tankan (4T) 

 Índia IPC (nov.) 

15 Espanya IPC (nov.) 

 EUA IPC (nov.) 

16 EUA Declaracions i projeccions del FOMC 

 Zona euro PMI compost prelim. (des.), IPCA (nov.) 

17 Espanya Cost laboral (3T) 

 Japó Balança comercial (nov.) 

18 Espanya 

Indicador d’activitat dels serveis (oct.), 
Entrada de comandes a la indústria (oct.), 
Xifra de negocis de la indústria (set.) 
Crèdits, dipòsits i morositat (oct.) 

 Zona euro Balança pagaments (nov.) 
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11-12-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,13 -0,02 -0,21

EUA 0,51 +0,05 +0,26

Tipus 1 any Zona euro 0,06 -0,01 -0,26

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,54 -0,14 0,00

EUA 2,13 -0,14 -0,04

Espanya 1,62 -0,11 +0,01

$/€ 1,099 0,01 -0,11

Dow Jones 17.265 -3,3% -3,1%

Euro Stoxx 50 3.203 -3,8% 1,8%

IBEX 35 9.631 -4,4% -6,3%

Brent a un mes $/barri l 37,9 -11,8% -33,8%

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

Monitor de mercats

 Dades positives d’activitat a la Xina. Al novembre, la 
producció industrial va avançar el 6,2% interanual, 6 dècimes 
per damunt de l’avanç de l’octubre, i les vendes al detall van 
créixer el 11,2% interanual, el millor registre del 2015. Així 
mateix, la inflació general va augmentar 2 dècimes, fins a 
l’1,5%, encara que, en part, va ser gràcies al millor 
comportament del preu dels aliments. El sector exterior, en 
canvi, va tornar a decebre: les exportacions van caure  el 6,8% 
interanual al novembre. 

 El Japó evita la recessió. Deprés de la revisió del 

Departament de Comerç, el PIB del 3T va passar a créixer el 

0,3% intertrimestral (prèviament s’havia anunciat una 

reculada del 0,2%). Tanmateix, la millora de la dada obliga a 

la cautela: tres quartes parts són degudes a un ajust de 

l’excés d’inventaris molt menor del que s’havia divulgat amb 

anterioritat, la qual cosa llastarà l’economia nipona en els 

pròxims mesos. D’altra banda, l’avanç del consum privat es va 

revisar lleugerament a la baixa.  

 Fort ritme de creixement a Turquia. En el 3T, el PIB va 
augmentar el 4,0% interanual, sensiblement més del que es 
preveia i en lleu acceleració respecte del 2T (3,8%). Els factors 
principals que expliquen aquest dinamisme són el fort 
creixement del consum privat i la menor aportació negativa 
del sector exterior (resultat del descens de les importacions, 
principalment ). Tot i així, les perspectives econòmiques son 
un xic menys positives que el que desprèn la dada, atès que 
els desequilibris macroeconòmics i la incertesa geopolítica 
persisteixen.   

 Els mercats globals es mostren vacil·lants davant el pols 
dèbil de les matèries primeres. El descens generalitzat de 
les cotitzacions de les commodities ha estat el factor 
dominant de la setmana. Destaca el cas del petroli Brent, el 
preu del qual ha perdut la referència dels 40$/barril i se 
situa en el menor nivell des del final de 2008. La falta 
d’acord entre els membres de l’OPEP ha intensificat la 
debilitat del preu. Aquesta circumstància, al seu torn, ha 
incidit de forma negativa en el sentiment inversor, tant al 
bloc avançat com a l’emergent. Les borses de Wall Street no 
van mostrar avanços en el còmput setmanal, mentre que les 
europees van recular entre el 2% i el 3%. Així mateix, el 
repunt dels nivells d’aversió al risc a l’escena financera 
internacional va estar acompanyat de descensos moderats 
de les rendibilitats del deute sobirà europeu i nord-americà.  

 Es preveu que la Fed anunciï, a la propera reunió, la 
primera pujada del tipus oficial en nou anys. Més enllà de 
l’augment esperat sobre el tipus oficial (+25 p. b.), els 
missatges de la Fed sobre el ritme de les futures pujades són 
el focus d’atenció principal d’aquesta setmana.  


