
 

 

                        

 

-500 

-400 

-300 

-200 

-100 

0 

100 

200 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS. 
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PMI manufactures PMI serveis 

Espanya: indicadors d'activitat 
Nivell 

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

Contracció 

Expansió 

 Els indicadors d’activitat tanquen l’any en una còmoda zona 

expansiva. Al desembre, l’índex de sentiment empresarial 

(PMI) del sector manufacturer es va mantenir pràcticament 

pla, en els 53,0 punts, mentre que el PMI de serveis va 

retrocedir fins als 55,1 punts. Tot i així, ambdós indicadors 

van tancar el 2015 significativament per damunt del límit de 

50 punts que delimita la zona expansiva. També se situen 

considerablement per damunt de la mitjana del període 

2002-2007, amb 51,9 punts en el cas de les manufactures i 

amb 53,9 en el cas dels serveis. 

 La recuperació de l’ocupació es manté sòlida al tancament 

del 4T. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar 

en 62.681 persones al desembre (en termes 

desestacionalitzats), la qual cosa situa l’increment per al 

conjunt del 2015 en el 3,2%. Les contribucions positives de la 

indústria, de la construcció i dels serveis no turístics van 

aportar solidesa a la creació d’ocupació. Així i tot, de cara al 

2016, el nostre escenari central preveu una suau 

desacceleració de la creació d’ocupació,  d’acord amb la 

previsió de creixement del PIB (del 2,7% en el 2016 respecte 

del 3,2% previst el 2015). 

 

Unió Europea 

 Activitat a l’alça al final del 2015. L’indicador de  sentiment 

econòmic de la zona de l’euro va augmentar al desembre fins 

als 106,8 punts, 0,7 punts més que al novembre. Tot i així, 

l’acceleració del ritme econòmic no va ser uniforme, ja que, 

mentre que els països de la perifèria van experimentar un 

avanç (especialment notable en el cas d’Espanya), això no va 

succeir a Alemanya i a França. Una altra dada positiva que 

s’ha conegut és la taxa d’atur de la zona de l’euro, que va 

davallar al novembre una dècima, fins al 10,5%. 

 La inflació a la zona de l’euro sorprèn a la baixa al desembre. 

L’IPCH general va pujar un 0,2% interanual al desembre, 

igualant el registre del mes anterior. La inflació general a la  

regió no remunta: tot i que la caiguda del component 

energètic va ser significativament menor que al novembre, no 

va poder compensar el menor avanç del preu dels aliments i 

dels serveis. D’altra banda, la inflació subjacent es va reduir 

una dècima per segon mes consecutiu, fins al 0,8%. 
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Dades previstes de l’11 al 17 de gener 

11 Espanya Producció industrial (nov.) 

12 Espanya 
Compravenda d’habitatges (nov.) 
Confiança empresarial (1T) 

 Índia  IPC (des.) 

13 Zona euro 
Producció industrial (nov.) 
Balança de pagaments (3T) 

 França IPC (des.) 

 EUA Beige book 

14 Itàlia Producció industrial (nov.) 

15 Espanya 
IPC (des.) 
Enquesta de préstecs bancaris (4T) 
Comptes financers (3T) 

 Itàlia IPC (des.) 

 EUA 
Producció industrial (des.) 
Vendes al detall (des.) 

 

 

8-1-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,14 -0,01 -0,01

EUA 0,62 +0,01 +0,01

Tipus 1 any Zona euro 0,05 -0,01 -0,01

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,51 -0,05 -0,12

EUA 2,12 -0,13 -0,15

Espanya 1,71 -0,01 -0,06

$/€ 1,092 0,01 +0,01

Dow Jones 16.346 -4,7% -6,2%

Euro Stoxx 50 3.033 -4,1% -7,2%

IBEX 35 8.909 -4,3% -6,7%

Brent a un mes $/barri l 33,6 -9,9% -10,0%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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PMI manufactures PMI serveis 

Xina: indicadors d'activitat 
Nivell 

Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de l'Oficina Nacional 
d'Estadística de la Xina. 

Expansió 

Contracció 

 La solidesa al mercat laboral nord-americà continua. Al 
desembre es van crear 292.000 llocs de treball, de tal manera 
que la mitjana mensual del 2015 se situa en uns robustos 
210.000. La taxa d’atur es va mantenir en un reduït 5,0% i els 
salaris van avançar un sòlid 2,5% interanual. D’altra banda, 
l’índex de sentiment empresarial de manufactures (ISM) es va 
situar de nou per sota dels 50 punts (48,2), una xifra que, tot i 
ser negativa, es va compensar pels 55,3 punts registrats pel 
seu homòleg de serveis, que representen el 80% de l’activitat 
econòmica i el 85% de la força laboral. 

 Tornen els dubtes sobre la desacceleració de l’economia 
xinesa. L’índex de sentiment empresarial de manufactures 
(PMI), elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa, tot 
i que va pujar de manera marginal fins als 49,7 punts al 
desembre, encara es va mantenir per sota del límit dels 50 
punts. En canvi, segons aquestes mateixes estadístiques 
oficials, el PMI de serveis va pujar fins als 54,4 punts, 
clarament en zona expansiva. No obstant això, aquests 
registres contrasten amb el descens més acusat de l’índex de 
manufactures elaborat per Caixin/Markit (fins als 48,2 punts) i 
també amb la davallada del seu homòleg de serveis (50,2). 
Sens dubte, el deteriorament d’aquests dos últims indicadors 
ha estat un element important que explica la recent i brusca 
correcció borsària. 
 

 Reaparició de les turbulències a la borsa xinesa. Els pobres 
registres del sector manufacturer i la devaluació del iuan per 
part del banc central xinès fins als 6,56 dòlars van precedir 
descensos vertiginosos a les borses del gegant asiàtic. En 
concret, l’índex de Xangai va arribar a perdre un 14% en el 
còmput setmanal, mentre que la reculada de la borsa de 
Shenzhen arribava fins al 19%. La posada en marxa d’un 
mecanisme tallafoc consistent a tancar de manera 
automàtica els mercats borsaris davant caigudes superiors al 
7% va intensificar l’onada venedora. L’anunci de la supressió 
d’aquest mecanisme en el tram final de la setmana va 
aportar una certa dosi de tranquil·litat, tot i que la fragilitat 
del sentiment persistirà. De forma similar, les perspectives 
sobre la  malmesa confiança inversora són poc 
encoratjadores a causa dels dubtes que planen sobre l’estat 
de l’economia asiàtica. 

 El repunt de l’aversió al risc protagonitzat per la Xina deixa 
una empremta en les borses internacionals i en les 
primeres matèries. La inestabilitat procedent de la Xina ha 
comportat un començament d’any accidentat per als actius 
de risc, com ja va succeir durant el sell-off de l’agost de 
2015. Les borses d’Europa i dels EUA han reculat vora el 5% 
durant la setmana, les primes de risc dels bons corporatius 
han augmentat i les davallades de les cotitzacions de les 
commodities s’han intensificat (el petroli Brent va arribar a 
situar-se per sota dels 33$/barril). 


