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Espanya: comandes industrials 
Variació interanual de la mitjana mòbil 12 mesos (%) 

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

 

 

Zona euro: PMI compost 
Nivell 

↑ Expansió 
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Nota: *Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. 

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

Zona euro: costos salarials per hora* 
Variació interanual (%) 
 

Espanya: crèdit i morositat (3T 2015) 
Milers de milions d’euros (%) 

  
Saldo   

3T 2015 
Var. 

interanual  
Taxa 

morositat 

Llars (vivenda) 558 -4,9 5,1 

Llars (consum) 110 -1,7 9,8 

Activitats productives 655 -2,4 15,4 

     Construcció 45 -14,9 29,2 

     Promotor 136 -13,0 30,6 

     Serveis 346 3,2 9,1 

     Indústria 110 1,1 11,7 

     Agricultura 18 1,1 11,0 

Total* 1.322 -3,4 10,6 

Nota: *El saldo total no inclou crèdit a ISFLSH ni el crèdit no classificat. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

 

 Els bons indicadors d'activitat d'octubre indiquen que el 
ritme de creixement es manté en el 4T. El volum de negoci 
del sector serveis va augmentar un notable 5,8% interanual a 
l'octubre, cosa que corrobora el lideratge dels serveis en la 
recuperació. El sector industrial, una mica més endarrerit, 
depara cada vegada millors dades: la xifra de negocis va 
avançar un 3,1% interanual durant el mateix mes. A més, la 
bona evolució de l'entrada de comandes industrials, sobretot 
les procedents de l'exterior, fa preveure la continuïtat de la 
bona marxa d'aquest sector. 

 Es confirma que la inflació va augmentar 4 dècimes fins el     
-0,3% el novembre, resultat de la caiguda més atenuada dels 
preus de l'energia respecte a l’octubre (en termes 
interanuals). La inflació subjacent, aliena a les fluctuacions de 
l'energia i dels aliments frescos, va avançar 1 dècima i es va 
situar en l'1,0%, recolzada per la fortalesa del consum de les 
llars. De cara als propers mesos, el camí de la inflació general 
seguirà veient-se altament condicionada per l'evolució del 
preu del petroli.  

 El crèdit bancari dóna suport a la recuperació. En el 3T, el 
crèdit destinat a activitats productives no lligades a la 
construcció va seguir recuperant-se. Destaca l'increment del 
sector serveis (3,2% interanual). El saldo viu de crèdit a llars 
va moderar el seu ritme de retrocés, en especial el crèdit al 
consum, que preveiem que aviat anotarà taxes positives. La 
major disposició de les entitats a concedir crèdit es recolza en 
uns balanços bancaris cada vegada més sanejats: la taxa de 
morositat es va reduir en 1 dècima fins al 10,6% a l'octubre. 

 

Unió Europea 

 Els indicadors d'activitat apunten a una acceleració del 
creixement en el 4T. L'índex PMI compost de la zona de 
l’euro, malgrat retrocedir lleugerament el desembre fins als 
54,0 punts, assoleix el nivell màxim dels últims quatre anys i 
mig (en termes trimestrals) i se situa en zona clarament 
expansiva (per damunt dels 50 punts). Els països de la 
perifèria registren un avenç de l'índex PMI més significatiu 
que Alemanya i que França. En aquest últim, l'índex ha 
retrocedit el desembre fins als 50,3, nivell pròxim a 
l'estancament. 

 La contenció salarial en la perifèria permet que aquests 
països recuperin competitivitat. Mentre a Alemanya els 
increments salarials són elevats (del 2,3% interanual en el 3T), 
a Itàlia i Espanya, els augments són molt menors, del 0,0% i el 
0,6%, respectivament. Així mateix, en ambdós països, el ritme 
de creixement de l’ocupació va ser notable en el 3T, per 
damunt de la zona de l’euro (0,3% intertrimestral). 



18-12-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,13 0,00 -0,21

EUA 0,59 +0,07 +0,33

Tipus 1 any Zona euro 0,06 -0,01 -0,27

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,55 +0,01 0,01

EUA 2,20 +0,08 0,03

Espanya 1,69 0,07 +0,08

$/€ 1,087 -0,01 -0,12

Dow Jones 17.129 -0,8% -3,9%

Euro Stoxx 50 3.261 1,8% 3,6%

IBEX 35 9.717 0,9% -5,5%

Brent a un mes $/barri l 36,9 -2,8% -35,7%

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

Monitor de mercats

Foin …       

                      Pols Econòmic – Del 14 al 20 de desembre de 2015 www.caixabank.com/research 

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades fiables. CaixaBank no en 
garanteix l'exactitud ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap 
cas de l'ús que se’n faci. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis sense avisar.  
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Nota: *Índex per a grans empreses. 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Japó. 

Japó: índex de sentiment empresarial (Tankan*) 
Nivell 

Dades previstes del 21 de desembre al 3 de gener 

21 Espanya Comerç exterior (oct.), hipoteques (oct.) 

 Eurozona Confiança del consumidor prelim. (dic.) 

22 Espanya 
Execució presup. de l’Estat (nov.) 
Xifra de negocis empresarial (nov.) 

 EUA Venda de vivendes segona mà (nov.) 

23 EUA Venda de vivendes noves (nov.) 

25 Japó 
IPC (nov.) 
Atur (nov.) 

28 Japó Producció industrial (nov.) 

29 Espanya Vendes minoristes (nov.) 

 EUA 
Índex preus vivenda - Case Shiller (oct.) 
Confiança del consumidor (dic.) 

30 Espanya 
Balança de pagaments (oct.), turistes (nov.), 
Avanç IPC (dic.) 

1 Xina PMI manufactures (dic.) 

 

 

 Als EUA l'IPC general va créixer un 0,5% interanual el 
novembre, 3 dècimes per damunt del registre del mes 
anterior i en línia amb les nostres previsions. Per la seva 
banda, la inflació subjacent es va situar en el 2,0% (en l'1,9% 
l'octubre). Sens dubte, ambdós registres no van fer sinó 
reforçar la decisió presa pel Fed d'iniciar la pujada de tipus 
després de gairebé deu anys sense augments. 

 Les grans empreses japoneses mantenen el seu optimisme, 

encara que amb matisos. L'índex Tankan de sentiment 

empresarial per a grans empreses del 4T 2015 elaborat pel 

BoJ s'estabilitza, encara que mostra un deteriorament de les 

expectatives per al 1T 2016. Així mateix, l'alt nivell que 

mostra l'índex per a les grans empreses contrasta amb la cota 

més continguda quan es tenen en compte totes les empreses 

(també les mitjanes i petites). D'altra banda, el sector exterior 

va tornar a acusar la debilitat de la demanda xinesa i nord-

americana de béns nipons, malgrat la baixa cotització del ien. 

   

 La Fed inicia el procés de pujada del tipus oficial però 
assenyala que serà gradual. Després de quasi deu anys 
sense pujar tipus, la institució va anunciar l'augment del 
tipus d'interès oficial en 25 p. b., fins a situar-lo en el rang 
0,25-0,50%. L'entitat va justificar aquesta decisió davant la 
fortalesa de l'economia nord-americana i la seva confiança 
en que la inflació avançarà cap al 2%, encara que va 
emfatitzar la gradualitat de futures pujades del tipus rector. 
Com a novetat, el banc central va posar en funcionament la 
seva facilitat per drenar liquiditat del sistema (reverse repo). 
Finalment, la Fed va aclarir que mantindria la seva política de 
reinversió dels cupons i venciments dels bons de la seva 
cartera de deute.  

 Els mercats financers internacionals acullen favorablement 
la decisió de la Fed. Tant les borses avançades com les 
emergents van reaccionar amb avanços ferms, al voltant del 
2%, després de l'anunci. Amb tot, la renovada debilitat del 
petroli i de la resta de primeres matèries va acabar per 
deslluir l'optimisme inversor inicial. Per la seva banda, el 
mercat de deute sobirà nord-americà també va reaccionar 
amb calma: la yield del bo a 2 anys va repuntar lleument fins 
a situar-se per damunt de l'1% mentre que a 10 anys es va 
mantenir estable, en el 2,28%. El dòlar es va apreciar 
lleugerament, fins als 1,08 $ per euro.  

 Llatinoamèrica s'erigeix protagonista de l'àrea emergent. 
D'una banda, Argentina ha posat fi al control de capitals i 
deixa flotar la seva divisa, que es va depreciar un 35% davant 
el dòlar. D'altra banda, l'agència Fitch ha rebaixat el rating 
sobirà del Brasil fins al primer grau de bo especulatiu (BB+) 
davant les dificultats econòmiques i polítiques del país, que 
es poden veure agreujades per la dimisió del ministre de 
finances, Joaquim Levy.   


