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70 

80 

90 

100 

110 

120 

01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 

Alemanya 
Espanya 
França 
Itàlia 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

Zona euro: índex de sentiment econòmic 
Nivell 
 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 

Espanya Zona euro 

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

Espanya i zona euro: IPC 
Variació interanual (%) 
 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

4T 2003 4T 2006 4T 2009 4T 2012 4T 2015 

Espanya: ocupació* 
Variació intertrimestral (%) 

Nota: *Sèrie desestacionalitzada. 
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 El ritme de creixement es va mantenir en el 4T. Segons el 

que s’esperava, el PIB va créixer el 0,8% intertrimestral en el 

4T, de manera que el còmput anual se situa en el 3,2%. Les 

vendes al detall del desembre corroboren que el consum 

privat continua sent fort, recolzat en el dinamisme del mercat 

laboral. De cara al 2016, preveiem una lleugera 

desacceleració del ritme de creixement, fins al 2,8%, a 

mesura que alguns factors de suport perdin força (política 

fiscal menys expansiva, recuperació del preu del petroli). 

 La creació d’ocupació va ser robusta en el 4T, amb una 

variació trimestral del 0,7% (0,6% en el 3T) en termes 

desestacionalitzats. La bona evolució del sector privat ha 

permès que la taxa de creació d’ocupació no baixés del 3,0% 

en la segona meitat de l’any, un ritme superior que el que 

s’esperava fa uns mesos. Aquest augment de l’ocupació i la 

caiguda imprevista de la població activa han suposat una 

reducció de 3 dècimes de la taxa d’atur, fins al 20,9%. 

 La inflació recula 3 dècimes, fins al -0,3%, al gener, tot i que 

prevèiem una lleugera pujada. Aquesta caiguda es deu 

principalment a la davallada dels preus de l’electricitat i de 

l’energia. De cara als pròxims mesos, esperem que la inflació 

reprengui la sendera de recuperació moderada. 

 El sector turístic impulsa el sector exterior. El superàvit per 

compte corrent es va reduir lleugerament al novembre fins a 

l’1,5% del PIB (acum. 12 mesos). El pitjor comportament de la 

balança comercial i del saldo de rendes es va compensar en 

part per un major superàvit de turisme. La xifra rècord de 

68,1 milions de turistes que van arribar a Espanya el 2015, un 

4,9% més que el 2014, reforcen aquesta visió. 

 Probable desviació de l’objectiu de dèficit públic el 2015. El 

dèficit públic consolidat fins al novembre (excloses les 

corporacions locals) es va situar en el 3,9% del PIB (un ajust 

de 0,5 p. p. respecte del registre del novembre de 2014, i 

l’ajust per arribar a l’objectiu de dèficit és de 2 p. p.). 

Unió Europea 

 L’índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro va 

baixar al gener, en empitjorar la confiança en tots els sectors 

(tret del sector al detall, estable). Els països que van acusar 

més els descensos de l’índex de sentiment econòmic van ser 

Espanya (-4,1), Alemanya (-2,1) i Itàlia  (-1,7), mentre que va 

augmentar a França (+1,1). Aquestes davallades reflecteixen 

el repunt recent de la volatilitat financera, però no posen en 

dubte la recuperació. 

 La inflació remunta al gener a la zona de l’euro. L’IPCH 

general va pujar el 0,4% interanual, superant en 2 dècimes el 

registre del mes anterior, a causa de la menor caiguda de 

l’energia i del major avanç de la inflació subjacent. 
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Dades previstes de l’1 al 7 de febrer 

01 Espanya PMI manufactures (gen.) 

 Zona euro PMI manufactures (gen.) 

 EUA ISM manufactures (gen.) PMI manufacturas (ene.) 

02 Espanya Afiliats a la Seg. Social i atur regist. (gen.) 

 Zona euro Atur (des.) 

03 Espanya PMI serveis i compost (gen.) 

 Zona euro PMI serveis i compost (gen.) 

 Alemanya PMI serveis i compost (gen.) 

 França PMI serveis i compost (gen.) 

 Itàlia 
PMI serveis i compost (gen.) 
Avanç IPC (gen.) 

 Turquia IPC (gen.) 

 EUA ISM serveis (gen.) 

05 EUA  Ocupació (gen.) 
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EUA: PIB 
Variació intertrimestral i interanual (%) 

29-1-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,16 -0,01 -0,03

EUA 0,61 -0,01 -0,00

Tipus 1 any Zona euro 0,02 -0,02 -0,05

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,33 -0,16 -0,30

EUA 1,92 -0,13 -0,35

Espanya 1,51 -0,22 -0,26

$/€ 1,083 0,00 -0,00

Dow Jones 16.466 2,3% -5,5%

Euro Stoxx 50 3.045 0,7% -6,8%

IBEX 35 8.816 1,1% -7,6%

Brent a un mes $/barri l 34,7 8,0% -6,8%

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

Monitor de mercats

 L’economia dels EUA va créixer el 2,4% el 2015, 

lleugerament per sota del que es preveia fa uns mesos. 

Segons aquesta primera estimació del Bureau of Economic 

Analysis, el PIB dels EUA va créixer un modest 0,2% 

intertrimestral en el 4T 2015 (1,8% interanual), respecte del 

ja contingut 0,5% del 3T, un avanç llastat per la 

desacceleració del consum privat i, especialment, per la 

reculada de la inversió no residencial (-0,5%). La construcció 

va mantenir el sòlid avanç del 3T, la contribució del consum 

públic va ser nul·la i les existències i el sector exterior van 

tenir una lleu contribució negativa. El 2016, el consum privat 

trobarà suport en la recuperació del mercat laboral, la 

construcció continuarà tirant amb força i l’increment del 

consum públic compensarà part del replegament inversor. 

 La inflació al Japó continua propera al zero. L’IPC sense 

aliments però amb energia (referència del BOJ) va repetir la 

pujada del 0,1% interanual al desembre. La menor 

contribució negativa dels preus energètics es va compensar 

amb un IPC subjacent que va augmentar el 0,8%, una dècima 

menys que al novembre. La debilitat del consum privat i la 

davallada dels preus de Tòquio al gener apunten a la 

persistència de la baixa inflació i obren la possibilitat que el 

BOJ intensifiqui el ritme d’expansió monetària (a l’abril). 

 Mèxic creix el 2,5% el 2015. Segons la dada preliminar, el PIB 

va créixer el 2,5% interanual en el 4T, una xifra idèntica al 

còmput anual (compareu amb el 2,2% del 2014). Són registres 

positius atès el context de descens del petroli.  

 La Fed manté el full de ruta, però vigilarà de prop els 

esdeveniments econòmics i financers globals. Com 

s’esperava, a l’última reunió el banc central no va introduir 

canvis en el tipus d’interès oficial (0,25-0,50%). La novetat va 

ser el to cautelós que va emprar l’autoritat monetària. La 

Fed va esmentar les repercussions potencials dels focus 

d’incertesa globals sobre el balanç de riscos del quadre 

macroeconòmic del país. Tampoc no va passar 

desapercebuda la referència que va fer a aquest balanç de 

riscos, en ometre l’adjectiu “equilibrat” que va utilitzar a la 

reunió del desembre. Així mateix, la Fed va prendre nota de 

la recent desacceleració de l’activitat i va reconèixer que la 

inflació continuarà baixa a curt termini. Tot i així, el Comitè 

continua anticipant un ritme d’expansió moderat de 

l’economia nord-americana i gradualitat en la sendera de 

futurs increments del  fed funds. 

 El caire dovish de la Fed no aconsegueix dissipar els dubtes 

del sentiment inversor, encara fràgil. Tanmateix, la decisió 

inesperada del Banc del Japó de retallar el tipus sobre l’excés 

de reserves i situar-lo en negatiu (-0,1%) va impulsar la 

cotització de les borses internacionals. Un altre factor de 

suport van ser les especulacions sobre una possible reunió 

d’emergència dels països productors de petroli per reduir la 

producció de cru.  


