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

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 12/15 

Aliments elaborats 

Aliments no elaborats 

Béns industrials 

Serveis 

Energia 

IPC general* 

Nota: * Variació interanual (%). 
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Nota: *Sèrie desestacionalitzada, mitjana mòbil de tres mesos.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE, Destatis, INSEE i ISTAT. 

Zona euro: producció industrial* 
Variació interanual (%) 
 

 Senyals mixtos dels indicadors quantitatius i qualitatius. 

L’índex de producció industrial va avançar el 4,2% interanual 

al novembre, una xifra que està en consonància amb la 

mijana de l’avanç del 3T i que confirma que el ritme de 

creixement es va mantenir en el tram final de l’any. De cara al 

1T 2016, segons l’índex de confiança empresarial, els 

empresaris es mostren menys optimistes: només el 16% ho és 

i el 22% és pessimista. De tota manera, és important 

assenyalar que, tot i que a l’inici del 4T també hi havia més 

empresaris pessimistes, al tancament del trimestre el balanç 

es va equilibrar. 

 Es confirma que la inflació va avançar fins al 0,0% al 

desembre, a causa d’una caiguda més suau dels preus de 

l’energia en termes interanuals. Tot i així, es tracta d’un avanç 

menor del que s’esperava. En la mateixa línea, la inflació 

subjacent, que exclou l’energia i els aliments frescos, també 

va sorprendre a la baixa, en disminuir una dècima, fins al 

0,9%. Això va ser conseqüència que la inflació dels serveis, 

sobretot de l’oci i de la cultura, es va situar per sota del que 

s’havia previst. 

 El mercat immobiliari manté la tendència de recuperació. El 

ritme de creixement de les compravendes d’habitatges va 

augmentar al novembre fins a l’11,7% interanual (en 

l’acumulat de 12 mesos). Així i tot, les divergències regionals 

en el creixement de les compravendes i en l’excés d’oferta 

fan preveure una evolució dispar dels preus.  

 El procés de despalanquejament del sector privat es troba a 

prop de completar-se. En el 3T 2015, es va mantenir la 

tendència descendent del deute de les llars i de les societats 

no financeres, que es va situar en el 68,6% i en el 107,2% del 

PIB, respectivament, unes xifres molt properes a la mitjana de 

la zona de l’euro.  

Unió Europea 

 La producció industrial de la zona de l’euro s’alenteix al 

novembre de 2015. En particular, l’índex de producció 

industrial d’Alemanya va créixer el 0,2% (mitjana de la 

variació interanual dels últims tres mesos), un punt 

percentual menys que el mes anterior. Aquest alentiment 

molt probablement serà momentani i no en posa en qüestió 

la sòlida recuperació. D’altra banda, la producció industrial va 

accelerar la taxa de creixement a Espanya i a França i la va 

mantenir a Itàlia, la qual cosa assenyala la recuperació 

gradual de les economies europees. 
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Nota: (*) Inclou serveis de restauració. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del US Census Bureau.  
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Dades previstes del 18 al 24 de gener 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (nov.) 

 Japó Producció industrial (nov.) 

19 Espanya Enquesta de préstecs bancaris (4T) 

 Zona euro Balança de pagaments (nov.) 

 Alemanua IPC (des.) 

 Xina 
PIB (4T) 
Producció industrial (des.) 
Vendes al detall (des.) 

20 EUA 
IPC (des.) 
Habitatges iniciats (des.) 

21 Espanya 

Comerç exterior (nov.) 
Indicador d’activitat dels serveis (nov.) 
Xifra de negocis de la indústria (nov.) 
Entrada de comandes a la indústria (nov.) 

 Zona euro 
IPC harmonitzat (des.) 
Reunió del Banc Central Europeu 

22 EUA Venda d’habitatges de segona mà (des.) 

 

 

15-1-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,14 0,00 -0,01

EUA 0,62 -0,00 +0,01

Tipus 1 any Zona euro 0,05 0,00 -0,01

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,54 +0,03 -0,09

EUA 2,03 -0,08 -0,23

Espanya 1,75 0,04 -0,02

$/€ 1,092 0,00 +0,01

Dow Jones 15.988 -2,2% -8,2%

Euro Stoxx 50 2.952 -2,7% -9,6%

IBEX 35 8.544 -4,1% -10,5%

Brent a un mes $/barri l 28,9 -13,7% -22,4%

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

Monitor de mercats

 Les dades d’activitat als EUA continuen mostrant avanços 
notables, encara que una mica més dèbils a la part final del  
2015. Així ho avala l’estudi de camp elaborat regularment per 
la Reserva Federal (Beige Book), que informa d’un creixement 
moderat de l’activitat econòmica del país, en particular del 
consum privat. D’altra banda, les vendes al detall van avançar 
el 2,2% interanual al desembre, per damunt de l’1,6% del 
novembre, per un xic per sota del que s’esperava.  

 Inflació i exportacions sorprenen a l’alça a la Xina, mentre 
s’espera la dada del PIB del 4T 2015 aquesta setmana. Al 
desembre, l’IPC va avançar l’1,6% interanual, una dècima per 
damunt del registre del novembre, en gran manera pel suport  
de l’embranzida del preu dels aliments. En la mateixa línea, 
les dades de comerç internacional es van mostrar més 
dinàmiques del que es preveia, malgrat que encara mostren 
reculades a nivell interanual. Així, les exportacions van caure 
l’1,4% interanual, davant del -7,1% del novembre, i les 
importacions van davallar el 7,6% (-9,0% al novembre). Això 
va situar el superàvit comercial de 2015 en un màxim de 
602.000 milions de dòlars (el 5,6% del PIB). 

 La inflació sorprèn a l’alça al Brasil i continua moderada a 

l’Índia. La inflació del Brasil va arribar al 10,7% al desembre, 

4,3 p. p. per damunt de la dada d’ara fa un any. La moderació 

que s’espera per la fi de l’efecte de base de la liberalització 

dels preus administrats pot compensar-se per la debilitat del 

real. En marcat contrast, a l’Índia la inflació també va pujar (el 

5,6% al desembre), per l’efecte del preu dels serveis, però es 

va mantenir dintre de la tònica de moderació que a 

predominat al llarg del 2015. 

 La borsa xinesa encadena la segona setmana de fortes 
caigudes, malgrat les múltiples temptatives del Govern per 
estabilitzar el mercat. L’índex de Xangai va recular el 8,2% 
durant la setmana, de tal manera que la caiguda acumulada 
des del començament d’enguany arriba al 18%. En aquest 
entorn, les borses europees no han aconseguit reprendre el 
vol. Als EUA, la temporada de resultats empresarials del 4T 
2015 ha començat amb bon peu pel que fa als beneficis, 
però no tant pel que fa als ingressos per vendes.  

 El Tresor espanyol col·loca més de 13.000 milions en bons i 
obligacions, en una setmana marcada per una emissió 
sindicada de 9.000 milions d’euros a 10 anys. El cost de 
l’emissió es va situar en el 2% i la demanda va triplicar 
l’oferta. 

 El petroli perd la referència dels 30$/barril. L’hivern suau 

contribueix a l’excés d’existències globals. La ratificació de 

l’acord entre l’Iran i el Consell de Seguretat de les Nacions 

Unides (més Alemanya) afegirà pressió a la baixa a la 

cotització del cru en les pròximes setmanes.  


