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 Els indicadors d’activitat van ser robustos al tancament del 

4T. L’índex de la xifra de negocis del sector serveis va avançar 

el 4,9% interanual al desembre. El seu homòleg del sector 

industrial també va créixer a bon ritme (2,6% interanual), però 

l’alentiment de l’entrada de comandes a la segona meitat de 

l’any fa preveure un 2016 una mica més fluix per al sector 

secundari.  

 El dèficit comercial es va mantenir pràcticament estable el 

2015. Malgrat que la caiguda del preu del petroli va suposar un 

estalvi en la factura energètica de 12.000 milions d’euros, el 

superàvit no energètic es va reduir en una quantitat similar a 

causa del fort augment de les importacions, que van créixer 

l’11,6% anual. De cara al 2016, el baix preu del petroli 

continuarà afavorint el saldo comercial.  

 El deute de les Administracions públiques amb prou feines va 

créixer al desembre i es va situar en 1.070 milers de milions 

d’euros. El deute públic al tancament del 2015 va arribar al 

99,0% del PIB, segons les nostres previsions del PIB del 4T. 

L’elevat nivell, malgrat que és una mica inferior al que 

s’esperava, posa de manifest la importància de continuar amb 

els esforços de consolidació fiscal.  

 La taxa de morositat es va reduir fins al 10,1% al desembre. 

Els últims dos anys, la morositat s’ha reduït en 3,5 p. p. des del 

màxim al qual es va arribar al desembre de 2013. Es consolida, 

així, la tendència descendent dels crèdits dubtosos, que al 

desembre van recular el 21,8% interanual. 

Unió Europea 

 Al febrer, la confiança del consumidor empitjora 

lleugerament a la zona de l’euro i baixa fins als -8,8 punts (-6,3 

al gener), por sota dels registres observats des del desembre 

de 2014. La disminució de la confiança recull un augment de la 

incertesa a causa de les turbulències financeres de les últimes 

setmanes. No obstant això, esperem que aquesta davallada 

només sigui temporal, atès que el procés de recuperació de la 

zona de l’euro és sòlid.  

 

 L’OCDE rebaixa les seves previsions de creixement. La 

institució creu que el creixement de l’economia mundial es 

mantindrà al mateix nivell que el 2015 (3,0%), 3 dècimes per 

sota del que preveia al novembre. En particular, destaca la 

rebaixa en la majoria de les economies avançades: de 4 

dècimes a la zona de l’euro, fins a l’1,4% (1,5% el 2015), i de 5 

dècimes als EUA, fins al 2,0% (2,4% el 2015). Així mateix, 

incorpora al seu escenari un augment dels riscos d’inestabilitat 
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Dades previstes del 22 al 28 de febrer 

22 Zona euro Avanç PMI compost (feb.) 

 Alemanya Avanç PMI compost (feb.) 

 França Avanç PMI compost (feb.) 

23 EUA 
Case-Shiller (des.) 
Confiança del consumidor (feb.) 

24 Espanya Xifra de negocis empresarial (des.) 

25 Espanya Desglossament PIB (4T) 

 Zona euro IPC harmonitzat (gen.) anufacturas (ene.) 

26 Espanya 
Hipoteques (des.) 
Avanç IPC (feb.) 

 Zona euro 
Confiança consumidor (feb.) 
Índex de sentiment econòmic (feb.) 

 Japó IPC (gen.) 

28 Espanya Entrada turistes estrangers (gen.) 

 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

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

IPC general IPC subjacent

EUA: IPC
Variació interanual (%)

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

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

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

Saldo (esc. dta.)
Exportacions (esc. esq.)
Importacions (esc. esq.)

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

Japó: balança comercial
Dades mensuals (mM¥)                                   Dades mensuals (mM¥)

19-2-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,20 -0,02 -0,07

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

Tipus 1 any Zona euro -0,02 -0,01 -0,08

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,20 -0,06 -0,43

EUA 1,74 -0,00 -0,52

Espanya 1,71 -0,03 -0,07

$/€ 1,113 -0,01 +0,03

Dow Jones 16.392 2,6% -5,9%

Euro Stoxx 50 2.871 4,2% -12,1%

IBEX 35 8.194 3,5% -14,1%

Brent a un mes $/barri l 33,0 -1,0% -11,5%

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

Monitor de mercats

financera i un increment de la vulnerabilitat d’algunes 

economies emergents.  

 La inflació dels EUA es va situar en l’1,4% al gener, 7 dècimes 

per damunt del registre del mes anterior. El rebot a l’avanç 

interanual de l’IPC va ser degut a la desaparició gradual de 

l’efecte base procedent de la caiguda del preu del petroli. 

D’altra banda, la inflació subjacent es va situar en un sòlid 

2,2%. En termes intermensuals, l’IPC general es va mantenir 

pla a causa de la nova caiguda del component energètic (-2,8% 

intermensual), però l’avanç intermensual de l’IPC subjacent es 

va accelerar, afavorit per un creixement generalitzat de tots els 

components. Sens dubte, és una dada positiva després de la 

debilitat de l’activitat del país al tram final del 2015. 

 Debilitat de les exportacions xineses i lleu repunt de la 

inflació al gener. El descens de les exportacions nominals de la 

Xina va accelerar, en termes interanuals, fins al -11,4%. En la 

mateixa línia, les importacions van continuar disminuint              

(-18,6%): tot i que sigui conseqüència, en part, de la caiguda 

del preu de les matèries primeres, també mostra la debilitat de 

la demanda interna. D’altra banda, els preus van pujar l’1,8% 

interanual, 2 dècimes per damunt del registre del desembre, 

afavorits per l’increment dels preus dels aliments amb 

anticipació a l’Any Nou xinès. En aquest sentit, és important 

comentar que cal analitzar amb precaució els indicadors 

d’activitat dels mesos de gener i febrer, a causa de les 

distorsions que genera el canvi de data de les festivitats de 

l’Any Nou.  

 La caiguda de les vendes a la Xina afecta el saldo comercial 

del Japó. El saldo comercial del gener va ser negatiu a causa 

del descens de les exportacions a la Xina (-17,5% interanual) i, 

en menor grau, als EUA i a Europa (-5,3% i -3,6%, 

respectivament). Encara que la dada pateix les distorsions 

típiques de l’Any Nou xinès, preocupa la tendència a la baixa 

de les vendes al gegant asiàtic.  

 Els mercats internacionals mostren un pols més ferm en un 

entorn que continua sent volàtil. La convulsió registrada del 

començament d’any ençà va deixant passar un clima de 

bonança relativa. Les borses del bloc avançat i l’emergent han 

augmentat entre el 3% i el 6% i les primes de risc dels bons 

corporatius han davallat tímidament. Dos factors han donat 

suport a aquesta pauta favorable. D’una banda, l’acord signat 

per diversos països productors de petroli per tal de no elevar 

l’oferta de cru, que, malgrat alguns dubtes, ha fet repuntar la 

cotització del barril Brent fins als 34 dòlars. D’altra banda, 

l’apreciació de l’1% del iuan respecte del dòlar per part del 

Banc Central de la Xina. Tot i així, les dosis de volatilitat es 

mantenen molt elevades en les diferents classes d’actius 

financers, reflex de la incertesa regnant en el panorama 

financer global. En aquest context, Moody’s ha revisat la 

perspectiva d’Espanya, de positiva a estable, a causa de la 

incertesa política.  


