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

Zona euro: PMI compost
Nivell

↑ Expansió

↓ Contracció

Espanya: PIB 
Variació intertrimestral (%)                                               

 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 

PIB 0,9   1,0   0,8  0,8 

Consum privat 0,8 0,8 1,1 0,8 

Consum públic 1,9 0,7 0,5 0,4 

Inversió 1,6 2,3 1,3 1,1 

    Inversió en equipament 2,3 3,7 2,6 1,9 

    Inversió en construcció 1,3 1,9 0,7 0,6 

Exportacions 1,0 1,4 1,8 0,9 

Importacions 2,6 1,5 3,1 0,3 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE. 
 

 

 El PIB va créixer el 3,2% el 2015, impulsat pel consum i la 

inversió. El desglossament del PIB del 4T 2015 va presentar 

una composició una mica més equilibrada que els trimestres 

anteriors. La demanda interna continua sent el motor de 

creixement, encara que la demanda externa també hi va 

sumar, gràcies a la bona evolució de les exportacions i a l’avanç 

moderat de les importacions. El consum privat i la inversió en 

equipament van créixer més del que es preveia. En canvi, 

l’avanç del consum públic es va contenir en el tram final de 

l’any i la inversió en construcció va continuar recuperant-se, 

tot i que una mica més lentament. Els indicadors avançats del 

1T suggereixen que el ritme de creixement continua sent 

elevat el 2016. 

 La inflació recula 5 dècimes al febrer, fins al -0,8%, un descens 

més gran que el que prevèiem en el nostre escenari central. 

Aquesta caiguda de la taxa d’inflació respon principalment a la 

baixada dels preus dels carburants i dels aliments. Tot i així, de 

cara als pròxims mesos, preveiem que la inflació reprengui el 

camí de lenta recuperació, per bé que continuarà en cotes 

negatives fins a l’estiu.  

 El preu de l’habitatge repunta en el 4T. El preu de taxació de 

l’habitatge lliure es va incrementar en un 1,0% intertrimestral 

en el 4T, després d’una reculada mínima del 0,1% en el 3T. En 

termes interanuals, va avançar l’1,8% (1,4% en el 3T). En els 

pròxims mesos, s’espera que la tendència a l’alça dels preus es 

mantingui gràcies a la millora de les condicions de finançament 

i a l’escassedat d’estoc en determinades zones prime. En la 

mateixa línia, la concessió d’hipoteques per a la compra 

d’habitatges va continuar creixent i va augmentar el 19,8% en 

el total del 2015. 

Unió Europea 

 Reculada dels índexs de sentiment al febrer per segon mes 

consecutiu. L’índex de sentiment econòmic (ESI) va davallar 

fins als 103,8 punts, però encara se situa per damunt de la 

mitjana històrica (100). D’altra banda, l’índex de sentiment 

empresarial compost de la zona de l’euro (PMI) va baixar fins 

als 52,7 punts, el registre més baix des del gener de 2015, tot i 

que encara en un nivell clarament expansiu (per damunt dels 

50 punts). Per països, a Alemanya va recular fins als 53,8 punts 

(un confortable nivell expansiu) i a França, fins als 49,9 (un 

nivell marginalment recessiu). Aquestes davallades mostren 

com les turbulències que estan experimentant els mercats 

financers afecten el sentiment econòmic i empresarial.  
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Dades previstes del 29 de febrer al 6 de març 

29 Espanya 
Balança de pagaments (des.) 
Entrada de turistes estrangers (gen.) 

 Zona euro Avanç IPC (feb.) 

 Japó Producció industrial (gen.) 

01 Espanya PMI manufactures (feb.) 

 Zona euro 
PMI manufactures (feb.) 
Atur (gen.) 

 EUA  ISM manufactures (feb.) 

 Xina PMI manufactures (feb.) 

02 Espanya Afiliats a la Seg. Social i atur registrat (feb.) 

 EUA  Beige book 

03 Espanya PMI compost (feb.) anufacturas (ene.) 

 Alemanya PMI compost (feb.) 

 EUA  ISM serveis (feb.) 

 Brasil PIB (4T) 

04 EUA Ocupació (feb.) 
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Nota: *No inclou la pujada de l'IVA, del 5% al 8%, a l'abril de 2014. 
** IPC sense aliments (però amb energia), referència del BOJ.
Font: Caixabank Research, a partir de dades del M. de Interior i Comunicacions.
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Mèxic: PIB
Variació interanual (% )

26-2-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,20 0,00 -0,07

EUA 0,64 +0,02 +0,02

Tipus 1 any Zona euro -0,02 0,00 -0,08

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

EUA 1,76 +0,02 -0,51

Espanya 1,57 -0,13 -0,20

$/€ 1,093 -0,02 +0,01

Dow Jones 16.640 1,5% -4,5%

Euro Stoxx 50 2.929 2,0% -10,4%

IBEX 35 8.349 1,9% -12,5%

Brent a un mes $/barri l 35,1 6,3% -5,8%

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

Monitor de mercats

 L’avanç del PIB dels EUA va mostrar debilitat al tram final del 

2015, encara que va ser menor del que s’havia estimat 

prèviament. Segons la segona estimació del PIB del Bureau of 

Economic Analysis, l’economia nord-americana va créixer un 

moderat 0,3% intertrimestral, per sota del 0,5% del 3T 2015, 

però lleugerament per damunt del 0,2% de la primera 

estimació. L’increment va respondre quasi exclusivament al 

component existències, que va restar menys del que es 

considerava en un principi. En aquest context, els indicadors 

d’activitat d’aquesta setmana ofereixen lectures mixtes: 

mentre que l’avanç del febrer de l’índex de sentiment 

empresarial de serveis elaborat per Markit (PMI) s’ha situat 

lleugerament per sota dels 50 punts (49,8), les dades del sector 

immobiliari continuen sent molt sòlides.  

 La inflació del Japó torna a situar-se al zero, després de dos 

mesos de registres mínimament positius. En particular, l’IPC 

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

anotar una pujada interanual nul·la al gener. D’altra banda, 

l’IPC subjacent (sense energia) va créixer el 0,7%, també per 

sota dels avanços del novembre i del desembre. La inflació 

continuarà propera al zero en els propers mesos, atès que la fi 

de la baixada dels preus energètics es compensarà amb el 

menor efecte inflacionista per la fi de la depreciació del ien, 

que va arribar a un mínim respecte del dòlar al juliol del 2015. 

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

a la del còmput anual. La dada comporta una certa 

desacceleració respecte del trimestre anterior, que, segons els 

indicadors disponibles, l’ajust fiscal anunciat (del 0,7% del PIB) 

i la pujada del tipus de referència (del 3,00% al 3,75% entre 

desembre i febrer), continuarà en els pròxims mesos. Així i tot, 

valorem positivament que el país estigui aplicant una política 

econòmica apropiada, la qual cosa l’allunya de la situació 

d’altres emergents.  
 

 To mixt dels actius financers internacionals a causa dels 

dubtes sobre l’entorn macroeconòmic global. Les principals 

borses internacionals van registrar lleugers avanços, 

compresos entre l’1% i el 2%. Als mercats de deute públic, les 

yields nord-americanes s’han estabilitzat, mentre que a Europa 

la tendència a la baixa sobre aquestes rendibilitats ha tingut 

continuïtat. Al mercat canviari, la lliura esterlina ha estat la 

protagonista. La incertesa sobre un possible brexit va provocar 

fortes caigudes de la divisa britànica, que es va situar en els 

1,268 euros.  

 La Xina anuncia l’obertura de gran part del seu mercat de 

deute domèstic als inversors estrangers. Això suposa un pas 

important en el procés de liberalització del compte financer del 

gegant asiàtic.   

 


