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Font: Caixabank Research, a partir de dades de l'INE. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE i del Banc d'Espanya. 
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IPC general IPC subjacent 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE. 
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Zona euro: confiança del consumidor 
Nivell 

 

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

 

 El ritme de creixement va continuar sent elevat en el 4T. 
Segons el Banc d’Espanya, el PIB va créixer un 0,8% 
intertrimestral en el 4T, la qual cosa situa el còmput anual del 
2015 en el 3,2%. La robustesa de les vendes al detall (del 3,3% 
interanual al novembre) indica que el consum privat va 
continuar sent el principal motor de creixement. Després d’un 
any d’augments notables del PIB, esperem que la velocitat 
d’avanç es moderi lleugerament el 2016, fins al 2,7%. 

 La inflació va augmentar 3 dècimes al desembre, fins al 
0,0%, a causa d’una caiguda més atenuada dels preus de 
l’energia en termes interanuals. D’aquesta manera, per al 
conjunt del 2015, la inflació es va situar en el -0,5% previst. 
De cara al 2016, esperem que la inflació continuï a l’alça i que 
se situï en el 1,2% en mitjana, recolzada per un escenari de 
recuperació gradual del preu del petroli. 

 Bones dades del sector exterior a l’inici del 4T. A l’octubre, el 
superàvit per compte corrent va augmentar de manera 
notable i es va situar en el 1,6% del PIB (acumulat de 12 
mesos). Aquesta millora és deguda tant al fort increment de 
les exportacions de serveis turístics (el nombre de turistes 
acumulat de 12 mesos va créixer el 4,8% interanual al 
novembre) como a la reducció del dèficit de rendes.  

 Ajust insuficient dels comptes públics. El dèficit de les AA. 
PP. acumulat fins al 3T va ser del 4,1% del PIB, només una 
dècima per sota de l’objectiu per al conjunt de l’any (del  
-4,2%). El marge de l’Estat per compensar el desviament de 
les comunitats autònomes i de la Seguretat Social és limitat, 
per la qual cosa és improbable que s’arribi a l’objectiu.  

 La taxa d’estalvi de les llars es redueix fins al 9,2% de la 
renda bruta disponible, un registre 6 dècimes inferior al del 
2T. En els pròxims trimestres, i de manera temporal mentre 
es consolida la recuperació, preveiem que la taxa d’estalvi se 
situarà per sota de la mitjana històrica (del 9,8%) a causa d’un 
increment del consum superior a l’avanç de la renda bruta 
disponible de les llars.  

 La nova concessió de crèdit dóna suport al creixement. Des 
del començament de l’any fins al novembre, el flux de crèdit 
nou a llars i pimes ha crescut a taxes de l’11% i del 14% 
interanual (acumulat de 12 mesos), respectivament. Una 
tendència que preveiem que s’accentuarà el 2016.  

Unió Europea 

 Bon final d’any per al consum privat. L’indicador de la 
confiança del consumidor augmenta fins als -5,7 punts al 
desembre (comparat amb els -5,9 al novembre), la millor 
dada del segon semestre del 2015. Aquest indicador 
reflecteix el bon to del consum privat, que ha esdevingut el 
motor principal del creixement de la zona de l’euro. El poder 
adquisitiu de les llars ha estat afavorit per la caiguda dels 
preus del petroli i, sobretot, pels augments dels ingressos 
procedents del treball (gràcies a una millora dels salaris i del 
nombre d’assalariats).  
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Dades previstes del 4 al 10 de gener 

04 Espanya PMI manufactures (des.) 

 Zona euro PMI manufactures (des.) 

 EUA ISM manufactures (des.) 

05 Espanya Afiliats a la Seg. Social i atur registrat (des.) 

 Zona euro Avanç IPC (des.) 

06 Espanya PMI compost i serveis (des.) 

 Zona euro PMI compost i serveis (des.) 

 EUA  
Comerç internacional (nov.) 
ISM serveis (des.) 

07 Zona euro 
Confiança del consumidor (des.) 
Atur (nov.) 

08 EUA Ocupació (dic.) 

 Alemanya Producció industrial (nov.) 

 França Producció industrial (nov.) 

 

 

31-12-15 var. setm. 2015

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

EUA 0,61 +0,01 +0,36

Tipus 1 any Zona euro 0,06 0,00 -0,27

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,63 -0,01 0,09

EUA 2,27 +0,03 0,10

Espanya 1,77 -0,06 +0,16

$/€ 1,086 -0,01 -0,12

Dow Jones 17.425 -0,7% -2,2%

Euro Stoxx 50 3.268 -0,5% 3,8%

IBEX 35 9.544 -1,4% -7,2%

Brent a un mes $/barri l 37,3 -1,6% -35,0%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Conference Board. 

EUA: confiança del consumidor 
Nivell 
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IPC sense aliments, excl. IVA ** 

IPC subjacent, excl. IVA  

Nota: *No inclou la pujada de l'IVA, l'abril del 2014, del 5% al 8%. 
** IPC sense aliments (però amb energia), referència del BOJ. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de l'Interior i de 
Comunicacions. 

Japó: IPC * 
Variació interanual (%) 

 La robustesa dels EUA es continua constatant. Segons la 
tercera estimació realitzada pel Bureau of Economic Analysis, 
el PIB dels EUA del 3T va créixer més del que s’havia calculat 
inicialment. El PIB va avançar un significatiu 0,5% 
intertrimestral (0,4% en la primera estimació) i un 2,1% 
interanual. Així mateix, segons el model de previsió de la Fed 
d’Atlanta, aquest ritme s’hauria mantingut en el 4T 2015, la 
qual cosa corroboraria la solidesa de l’expansió nord-
americana. En aquesta mateixa línea, l’índex de confiança del 
consumidor elaborat pel Conference Board va pujar fins als 
96,5 punts, situant en els 98,0 la mitjana del 2015, 
significativament per damunt dels 86,9 punts del 2014. 

 Al Japó la inflació abandona la zona negativa. L’IPC sense 

aliments però amb energia (la referència del BOJ) va pujar el  

0,1% interanual al novembre, el primer increment en cinc 

mesos, recolzat per la menor contribució negativa dels preus 

energètics. D’altra banda, l’IPC subjacent (sense preus 

energètics) va avançar el 0,9%, recuperant el terreny perdut a 

l’octubre. Així i tot, els increments dels preus no animen el 

consum de les llars, que va decebre al novembre, llastat per 

la reculada del poder adquisitiu.  

 La Fed va implementar amb èxit la primera pujada del tipus 
oficial, deixant enrere set anys de tipus gairebé a zero. En el 
comunicat que va seguir la reunió del desembre, la Fed va 
posar molt èmfasi en la gradualitat de la normalització 
monetària. Aquesta serà una de les claus que definiran 
l’impacte de la pujada als mercats, que actualment esperen 
un ritme proper a 1 p. p. l’any, fins arribar a un nivell del 
3,5% a llarg termini. L’altre focus d’atenció és l’estratègia 
d’implementació de la pujada, l’arma principal de la qual és 
el programa de reverse repurchases i que sembla que està 
donant resultat aconseguint elevar el tipus efectiu de mercat 
(federal funds effective rate) al 0,37%. 

 Els reduïts volums de negociació i els vaivens del preu del 
petroli condicionen la fi de l’any. A la consegüent volatilitat 
als mercats també hi van contribuir els venciments d’opcions 
i futurs, així com els ajustos de cartera i la recollida de 
beneficis per part dels inversors. El tancament d’any deixa 
un balanç mixt per a la majoria de les borses internacionals, i 
els parquets alemany, francès i italià van assolir 
revaloritzacions al voltant del 10%. A l’altra cara de la 
moneda es van situar les borses emergents, l’S&P 500, l’FTSE 
britànic i l’IBEX espanyol, que va saldar l’any amb una 
reculada del 7,2%. La percepció d’un major risc polític 
després dels resultats de les eleccions va acabar afectant el 
selectiu espanyol, malgrat que la prima de risc es va assentar 
per sota dels 120 p. b. L’atenció dels inversors continuarà 
orientada als factors globals clau del 2016: la pujada de tipus 
als EUA, el creixement de les economies emergents i la 
solució a la crisi de les primeres matèries.   
 


