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PMI manufactures PMI serveis 

Espanya: indicadors d'activitat 
Nivell 

Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de Markit. 
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Afiliats a la Seguretat Social (esc. esq.) 
Atur registrat (esc. dta.) 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS. 

Espanya: afiliats a la Seg. Social i atur registrat 
Variació interanual (%) 
 

Zona euro: previsions del PIB de la Comissió 
Europea 

Variació anual (%)  

  Previsió 
Var. respecte 

previsió nov-15 

  2015   2016   2017 2016 2017 

Zona euro 1,6 1,7 1,9 0,1 = 

Alemanya 1,7 1,8 1,8 0,1 0,1 

França 1,1 1,3 1,7 0,1 = 

Itàlia 0,8 1,4 1,3 0,1 0,1 

Espanya 3,2 2,8 2,5 0,1 0,1 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea 
(European Economic Forecast, Winter 2016) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 

 Els índexs de sentiment empresarial (PMI) del mes de gener 

es mantenen elevats i apunten que el PIB continuarà 

avançant a bon ritme en el 1T. En concret, l’índex del sector 

manufacturer va pujar fins als 55,4 punts, mentre que el seu 

homòleg del sector serveis va baixar lleugerament fins als 

54,6 punts, tot i que continua en una còmoda zona expansiva. 

 El ritme de creació d’ocupació es va mantenir enèrgic al 

gener, en el 3,2% interanual. Després de la campanya de 

Nadal és habitual un descens de l’afiliació a la Seguretat 

Social, de manera que la caiguda mensual registrada de 

204.000 persones no suposa un empitjorament de la sendera 

de recuperació de l’ocupació, tal i com posa de manifest 

l’augment de 24.602 persones de la dada desestacionalitzada. 

D’altra banda, el ritme de descens de l’atur registrat va 

accelerar 3 dècimes, fins al -8,3% interanual.  

 El crèdit bancari dóna suport al creixement. El 2015, la 

concessió de crèdit nou a les llars per al consum va créixer el 

20,0% en l’acumulat de l’any, tot i que el ritme de creixement 

es va moderar en el segon semestre. El crèdit hipotecari, 

impulsat per l’estabilització dels preus de l’habitatge i 

l’augment de les transaccions immobiliàries, va créixer un 

notable 33,4% en l’acumulat de l’any. En canvi, el nou crèdit a 

societats no financeres mostra dues tendències diferents: 

mentre que continua augmentat per a les pimes (el 12,9% en 

l’acumulat de l’any), l’avanç per a les grans empreses es va 

frenar en el tram final de l’any (encara que en l’acumulat de 

l’any va avançar el 7,7%).  

Unió Europea 

 El creixement continua a la zona de l’euro, amb el suport de 

la demanda interna. La Comissió Europea preveu un 

creixement del PIB de l’1,7% el 2016 a la zona de l’euro, una 

dècima menys que la tardor passada, a causa d’uns vents de 

cara (l’alentiment de les economies emergents) que bufen 

una mica més fort que ara fa tres mesos. No obstant això, la 

recuperació continua en la major part dels països de la zona 

de l’euro i esperem que es reforci enguany amb el 

perllongament dels suports del baix preu del petroli, de la 

depreciació de l’euro i de la política monetària acomodatícia 

del BCE. 

 La taxa d’atur de la zona de l’euro va davallar al desembre 

fins al 10,4%, la qual cosa suposa una millora d’1 p. p. 

respecte de la xifra d’un any enrere. El 2016, preveiem que 

l’atur continuï minvant alhora que la recuperació econòmica, 

tot i que a un ritme lleugerament menor que el 2015. 
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Dades previstes del 8 al 14 de febrer 

08 Espanya Producció industrial (des.) 

 Alemanya Producció industrial (des.) 

10 Espanya Compravenda d’habitatges (des.) PMI manufacturas (ene.) 

 França Producció industrial (des.) 

 Itàlia Producció industrial (des.) 

 EUA Pressupost federal (gen.) 

12 Espanya IPC (gen.) 

 Zona euro 
Avanç PIB (4T) 
Producció industrial (des.) 

 Alemanya 
IPC (gen.) 
Avanç PIB (4T) 

 Itàlia Avanç PIB (4T) 

 Polònia Avanç PIB (4T) 

 EUA Vendes al detall (gen.) 
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EUA: mercat laboral 
         % 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 
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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 

5-2-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,17 -0,01 -0,04

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

Tipus 1 any Zona euro 0,00 -0,02 -0,06

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,30 -0,03 -0,33

EUA 1,84 -0,09 -0,43

Espanya 1,64 0,13 -0,13

$/€ 1,116 0,03 +0,03

Dow Jones 16.205 -1,6% -7,0%

Euro Stoxx 50 2.879 -5,4% -11,9%

IBEX 35 8.500 -3,6% -10,9%

Brent a un mes $/barri l 34,1 -2,0% -8,6%

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

Monitor de mercats

 Als EUA, el mercat de treball comença l’any amb bon peu. Al 

gener es van crear 151.000 llocs de treball: tot i que se situa 

per sota del llistó dels 200.000, es tracta d’una xifra 
significativa en el context de l’àmplia recuperació que registra 

el mercat laboral ja des del 2009. La taxa d’atur va disminuir 

marginalment fins a un molt baix 4,9%, i els salaris van 

avançar un sòlid 2,5% interanual. D’altra banda, l’índex de 

sentiment empresarial de manufactures (ISM) va pujar 

lleugerament fins als 48,2 punts al gener. Tot i que encara se 
situa per sota dels 50 punts, la xifra es va compensar de nou 

pels 53,5 punts registrats per l’ISM de serveis, que 

representen el 80% de l’activitat econòmica. 

 L’inici d’any registra signes d’activitat molt moderada a la 

Xina. L’índex de sentiment empresarial de manufactures 
(PMI), elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa, va 

davallar de manera marginal fins als 49,4 punts al desembre, 

encara per sota dels 50 punts. També va baixar el seu 

homòleg en serveis, per bé que encara se situa 

significativament per damunt dels 50 punts (53,5 punts). 

Malgrat la moderada activitat que mostren aquests índexs, 
l’Executiu xinès continua amb la liberalització del compte 

financer (ha rebaixat algunes de les limitacions del programa 

d’inversions QFII), la qual cosa mostra la determinació del 

país de seguir endavant amb els canvis necessaris per 

assegurar un creixement sostingut.  

 Cautela als mercats globals davant els senyals procedents 

de l’economia nord-americana. Malgrat la treva del petroli, 

les últimes dades d’activitat van alimentar els dubtes dels 
inversors sobre la solidesa del creixement econòmic als EUA 

(en especial, l’ISM manufacturer). A això s’hi han sumat unes 

declaracions amb un marcat to de prudència per part de 

diversos membres de la Fed. En aquest context, les yields del 

mercat nord-americà de renda fixa sobirana han reaccionat 

amb descensos moderats. En el cas del bo a 10 anys, la taxa 

de rendibilitat va davallar fins a l’ 1,85%. D’altra banda, la 
yield del Bund alemany també va flexionar a la baixa i es va 

situar per sota del 0,30%. En el mercat canviari, el dòlar es 

va depreciar de manera dràstica davant l’euro, el qual va 

arribar a cotitzar prop dels 1,12 dòlars, el nivell més alt des 

de l’octubre del 2015. 

 Els dèbils resultats empresarials no afavoreixen un clima 

inversor que continua sota la influència de dosis notables 

d’aversió. Als EUA, el 62% de les companyies del S&P 500 

han reportat els seus comptes trimestrals. Destaca la 

caiguda al voltant del 5% dels beneficis i les vendes 
agregades de l’índex, la qual cosa ha contribuït a accentuar 

el mal to dels actius de risc durant la setmana. A Europa, la 

temporada de resultats encara es troba en una fase més 

primerenca, tot i que els analistes han revisat a la baixa les 

expectatives de beneficis per al present exercici.  


