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Espanya: IPC
Contribució al creixement interanual (p. p.)

Eurozona: PIB del 4T 2015

 La producció industrial continua sent robusta. Al desembre, 

l’índex de producció industrial va créixer el 3,7% interanual. Els 

béns d’equipament i els béns intermedis van anotar els 

avanços més destacats, la qual cosa indica que la inversió 

empresarial va continuar augmentant amb solidesa durant el 

tram final de l’any. De cara al 1T, malgrat que la informació 

encara és molt incompleta, els indicadors d’activitat 

suggereixen que el PIB continua avançant a bon ritme. 

 Es confirma que la inflació va recular 3 dècimes al gener, fins 

al -0,3%, empesa per la caiguda dels preus dels productes 

energètics. En canvi, tal i com s’esperava, la inflació subjacent, 

que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, 

es va mantenir invariable, en el 0,9%. L’evolució desigual de la 

inflació d’España i de la zona de l’euro (la darrera va recuperar 

2 dècimes al gener, fins al +0,4%) podria ajudar l’economia 

espanyola a continuar guanyant competitivitat respecte 

d’aquest soci comercial.  

 La recuperació del mercat immobiliari es va consolidar el 

2015. En el total de l’any, les compravendes d’habitatges van 

augmentar l’11,1% respecte del 2014, la qual cosa situa el 

nombre total d’habitatges venuts el 2015 en 354.132. De cara 

al 2016, mantenim les perspectives de recuperació del sector 

immobiliari, però amb una evolució molt heterogènia entre les 

diferents províncies.  

Unió Europea 

 El PIB de la zona de l’euro va créixer el 0,3% intertrimestral 

en el 4T 2015 (l’1,5% interanual), el mateix ritme que el 

trimestre anterior. Per al conjunt del 2015, l’economia de la 

zona de l’euro s’ha expandit l’1,5%. Mentre s’espera conèixer 

el desglossament del PIB per components de demanda, les 

dades disponibles ara per ara suggereixen que la demanda 

interna continua sent el principal suport del creixement de la 

zona de l’euro. Per països, Espanya continua al capdavant de 

la zona de l’euro, amb un ritme de creixement del 0,8% 

intertrimestral, i Alemanya manté en el 4T el ritme moderat 

però sòlid del 3T, del 0,3%. D’altra banda, França i Itàlia van 

reduir una dècima el ritme de creixement, fins al 0,2% i el 0,1% 

intertrimestral, respectivament. En els pròxims trimestres, 

esperem que la zona de l’euro mantingui aquesta tendència 

expansiva, malgrat l’augment dels riscos globals.  

 La recuperació de l’Europa emergent es consolida. Les dades 

del PIB del 4T mostren que els països de la regió mantenen un 

ritme de creixement elevat, encapçalats per Polònia, el ritme 

de creixement de la qual va accelerar fins a l’1,1% 

intertrimestral en el 4T (0,9% en el 3T). 
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Dades previstes del 15 al 21 de febrer 

15 Japó 
Producció industrial (des.) 
PIB (4T) 

17 Espanya Deute de les AP (des.) 

 EUA  
Habitatges iniciats (gen.) 
Producció industrial (gen.) 
Acta del FOMC 

18 Espanya 
Comerç exterior (des.) 
Crèdits, dipòsits i morositat (des.) 

anufacturas (ene.) 

 Zona euro Balança pagaments (des.) 

 França IPC (gen.) 

 Japó Balança comercial (gen.) 

 Xina IPC (gen.) 

19 Espanya 
Entrada de comandes a la indústria (des.) 
Indicadors activitat sector serveis (des.) 
Xifra de negocis a la indústria (des.) 

 Zona euro Avanç confiança consumidor (feb.) 

 EUA IPC (gen.) 

 

 

12-2-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,18 -0,02 -0,05

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

Tipus 1 any Zona euro -0,01 -0,01 -0,07

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,26 -0,04 -0,37

EUA 1,75 -0,09 -0,52

Espanya 1,74 0,10 -0,03

$/€ 1,126 0,01 +0,04

Dow Jones 15.974 -1,4% -8,3%

Euro Stoxx 50 2.756 -4,3% -15,6%

IBEX 35 7.921 -6,8% -17,0%

Brent a un mes $/barri l 33,4 -2,1% -10,5%

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

Monitor de mercats

 Els EUA enceten l’any amb unes dades d’activitat una mica 

més dèbils del que es preveia. Així, l’índex de confiança 

empresarial de les petites empreses (NFIB) va baixar 

lleugerament al gener, fins als 93,9 punts, en gran part perquè 

van empitjorar les expectatives de futur. Així i tot, l’índex se 

situa a prop de la mitjana històrica de llarg termini (98 punts).  

 El Japó recula. El PIB del 4T 2015 va caure el 0,4% 

intertrimestral, significativament per sota del que s’esperava. 

Això deixa en el +0,5% el creixement per al conjunt del 2015. 

La causa de la reculada del 4T va ser la debilitat del consum 

privat, que va cedir el 0,8% intertrimestral, i de la caiguda de 

les exportacions, que palesen la davallada de les vendes a la 

Xina i als EUA, malgrat la depreciació del ien. En aquest 

context, és probable que s’intensifiqui l’expansió quantitativa 

del Banc del Japó. 

 L’Índia és l’economia que creix més. El PIB del 4T 2015 va 

avançar el 7,3% interanual, una mica per damunt del que es 

preveia. Així mateix, es va revisar a l’alça l’avanç del 2T i del 3T, 

motiu pel qual el Govern pronostica un creixement del 7,6% en 

el conjunt de l’any fiscal, que acaba el 31 de març del 2016. Per 

components, el consum privat va prendre el relleu de la 

inversió, que havia avançat sòlidament en el 3T, i continua el 

vigor de les manufactures, que van créixer el 12,6%.  

 La banca europea esdevé un focus de volatilitat en un entorn 

prolongat de tipus baixos. Els bancs centrals han aprofundit 

les polítiques expansives, submergint encara més els tipus 

d’interès en zona negativa (Japó i Suècia). Als EUA, Yellen va 

reiterar el compromís d’apujar els tipus de manera gradual. En 

aquest context, el sector bancari europeu va liderar el mal 

comportament de les borses, a causa d’uns resultats que es 

van situar en l’interval inferior de les expectatives del consens 

dels analistes. Deutsche Bank, Credit Suisse i Société Générale 

van ser l’origen de la forta correcció del sector. En el cas de 

l’entitat alemanya, la incertesa va provenir dels dubtes 

(desmentits per l’entitat) sobre la capacitat de pagament dels 

cupons de bons contingents convertibles (cocos).  

 El possible alentiment del creixement global penalitza les 

cotitzacions de les accions i dels bons corporatius. Els 

resultats empresarials als EUA van confirmar la debilitat del 

tram final del 2015, i els analistes van revisar a la baixa les 

previsions de beneficis per al 2016. Les perspectives fràgils es 

van estendre també al sector de les primeres matèries 

(companyies mineres com Rio Tinto i Glencore han cancel·lat 

les seves polítiques de dividends). En aquest entorn, l’or va 

recuperar protagonisme com a actiu refugi. La recerca d’actius 

segurs va arrossegar les TIR a 10 anys dels EUA i d’Alemanya 

per sota de l’1,7% i el 0,2%, respectivament. 


