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

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

Espanya: xifra de negocis* 
Variació interanual de la mitjana mòbil de 3 mesos (%) 
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Font: Caixabank Research, a partir de dades del Dep. de Duanes. 

 

 

Espanya: exportacions de béns* 
Contribució al creixement interanual de l'ac. 3 mesos (p. p.) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Markit. 

 

 

Zona euro: PMI compost 
Nivell 
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Zona euro: enquesta sobre préstecs bancaris 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE. 

 

 

 L’FMI millora les previsions de l’economia espanyola. Apuja 

2 dècimes el creixement previst el 2016, fins al 2,7%, i una 

dècima el previst el 2017, fins al 2,3%, unes xifres que estan 

d’acord amb les nostres previsions i les del consens 

d’analistes. Els indicadors d’activitat del 4T reforcen aquesta 

visió positiva. En concret, l’índex de la xifra de negocis de la 

indústria va avançar el 2,6% interanual al novembre i el seu 

homòleg de serveis, el 5,2% (mitjana mòbil de 3 mesos).  

 Repunt del comerç exterior de béns al novembre. Les 

exportacions de béns van augmentar el 2,8% interanual en 

l’acumulat de 3 mesos, a causa del comportament 

excepcional de les exportacions no energètiques, que van 

contribuir en 5 p. p. a l’avanç de les exportacions. No obstant 

això, cal destacar que també es va produir un fort increment 

de les importacions, del 2,7%, impulsades per la demanda 

interna. 

 La taxa de morositat del sector bancari es continua reduint. 

Al novembre, els crèdits dubtosos van davallar el 19,5% 

interanual, de manera que la taxa de morositat va baixar 3 

dècimes, fins al 10,3%. Aquesta xifra se situa 2,4 p. p. per sota 

del registre d’un any ençà i mostra que els balanços bancaris 

estan cada vegada més sanejats.  
 

Unió Europea 

 Els indicadors d’activitat apunten a una lleugera 

desacceleració del creixement a la zona de l’euro. L’índex 

PMI compost de la zona de l’euro recula fins als 53,5 punts al 

gener, però aquesta lleugera davallada no sorprèn, atès el 

repunt de la volatilitat financera durant les primeres 

setmanes de l’any. El nivell de l’índex assenyala, en tot cas, 

que l’expansió de l’activitat continua a bon ritme al gener. Per 

països, a Alemanya la recuperació prossegueix a més velocitat 

que el 2015. En canvi, a França l’índex reflecteix una expansió 

molt moderada. En els propers mesos, esperem que el 

descens del preu del petroli i l’efecte positiu del QE continuïn 

donant suport al creixement de la zona de l’euro.  

 En el 4T 2015, les condicions de concessió de crèdit van 

continuar millorant, segons l’enquesta de préstecs bancaris 

del BCE. Un trimestre més, les empreses van obtenir millors 

condicions creditícies. També van millorar les condicions de 

crèdit per a la compra d’habitatge, mentre que les del crèdit 

al consum van romandre pràcticament estables, contribuint 

en conjunt a impulsar el creixement del crèdit a la zona de 

l’euro.  
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Dades previstes del 25 al 31 de gener 

26 Espanya Xifra de negocis empresarial (nov.) 

 EUA 
Índex Case-Shiller (nov.) 
Confiança del consumidor (ene.) 

27 Espanya Hipoteques (nov.) 

 EUA  
Venda d’habitatges nous (des.) 
Reunió de la Fed 

28 Espanya 
Enquesta de població activa (4T) 
Vendes al detall (des.) 

 Zona euro Índex de sentiment econòmic (gen.) 

 Alemanya Avanç IPC (gen.) 

29 Espanya 

Balança de pagaments (nov.) 
Avanç del PIB (4T) 
Avanç IPC (ene.) 
Entrada de turistes estrangers (des.) 

 Zona euro Avanç IPC harmonitzat (gen.) 

 França Avanç IPC (gen.) 

 Japó IPC (des.) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. Xinesa. 

Xina: PIB 
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FMI: previsions del PIB per al 2016  i el 2017 

Font: Caixabank Research, a partir de dades de l'FMI. 

Variació anual (%) 

22-1-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,15 -0,01 -0,02

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

Tipus 1 any Zona euro 0,03 -0,02 -0,03

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,48 -0,06 -0,15

EUA 2,05 +0,02 -0,22

Espanya 1,73 -0,02 -0,04

$/€ 1,080 -0,01 -0,01

Dow Jones 16.094 0,7% -7,6%

Euro Stoxx 50 3.023 2,4% -7,5%

IBEX 35 8.723 2,1% -8,6%

Brent a un mes $/barri l 32,2 11,2% -13,7%

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

Monitor de mercats

 L’FMI veu una recuperació més gradual del que preveia, 

amb un creixement mundial del 3,4% el 2016 i del 3,6% el 

2017 (del 3,1% el 2015). La desacceleració de la Xina, el 

descens dels preus de les primeres matèries i l’enduriment de 

la política monetària als EUA continuen sent els principals 

riscos a la baixa de les previsions. Per països, els EUA lideren 

la recuperació de les economies avançades, amb un 

creixement esperat del 2,6% el 2016 i el 2017, una mica 

inferior a la previsió de l’octubre per l’actual fortalesa del 

dòlar. El petroli barat beneficia la zona de l’euro, per a la qual 

espera un creixement de l’1,7% el 2016 i el 2017, i al Japó, 

(1,0% i 0,3%). Entre els emergents, manté la previsió de 

creixement per a la Xina (6,3% i 6,0%) i per a l’Índia (7,5% i 

7,5%). Rússia recularà l’1,0% el 2016 i creixerà després l’1,0%. 

El Brasil torna a sofrir l’ajustament més dràstic, amb una 

caiguda del 3,5% el 2016 i un creixement nul el 2017. 

 El PIB de la Xina va créixer un significatiu 6,9% el 2015, 

només una dècima per sota de l’objectiu marcat per 

l’Executiu. En termes interanuals, el PIB va avançar el 6,8% en 

el 4T 2015, la qual cosa mostra un alentiment moderat (6,9% 

en el 3T). D’altra banda, les dades d’activitat del desembre es 

van mantenir en cotes similars a les del mes anterior. Així, la 

producció industrial va avançar el 5,9% interanual i les vendes 

al detall van créixer l’11,1%.  

 La inflació dels EUA continua la tendència alcista al 

desembre. L’IPC general va créixer el 0,7% interanual, 2 

dècimes per damunt del registre del mes anterior, la qual 

cosa situa la inflació en el 0,1% de mitjana el 2015. Malgrat el 

moviment a l’alça, en termes intermensuals va destacar la 

nova caiguda del component energètic (-2,4%). D’altra banda, 

l’IPC subjacent va créixer el 2,1% interanual.  

 El preu del petroli i la incertesa sobre la Xina van tornar a 

marcar el ritme dels mercats internacionals. La incorporació 

de les exportacions de l’Iran al mercat va intensificar la 

tendència baixista del cru, la qual es va revertir al tram final 

de la setmana. A la Xina, la bona acollida inicial de les dades 

macroeconòmiques va donar pas a dubtes sobre la magnitud 

de la desacceleració, que van acabar llastant l’ànim inversor. 

Tot i així, les injeccions de liquiditat per part del banc central 

xinès van aconseguir contenir la inestabilitat als mercats 

financers domèstics.  

 Els missatges acomodaticis del BCE van aconseguir revertir 

la dinàmica baixista dels actius de risc, agreujada pels 

dubtes sobre la solidesa dels actius de la banca italiana. 

Draghi va mostrar un to més acomodatici del que s’esperava 

en anunciar una probable revisió dels estímuls monetaris al 

març. El bon inici de la campanya de resultats empresarials 

(sectors financer i tecnològic als EUA) també va contribuir a 

impulsar les borses al final de la setmana.  


