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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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Agricultura Indústria Construcció Serveis

Espanya: afiliats a la Seguretat Social*
Variació intermensual (milers)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS.
Nota: *Sèrie desestacionalitzada.
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Espanya: compte corrent
Acumulat 12 mesos (milers de milions d'euros)
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Zona de l'euro: IPCH
Variació interanual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat.

 Els indicadors d’activitat continuen sent robustos, malgrat 

l’alentiment del febrer. L’índex PMI del sector manufacturer i 

el de serveis van recular lleugerament i es van situar en els 54,1 

punts. Aquests registres, clarament per damunt dels 50 punts, 

reforcen el nostre escenari d’expansió robusta del PIB en el 

primer trimestre de l’any, tot i que el ritme és una mica més 

suau que el del 2015. 

 El ritme de creació d’ocupació es modera al febrer, però 

continua en taxes elevades (3,0% interanual). L’increment del 

nombre d’afiliats  a la Seguretat Social, de 32.492 persones en 

termes desestacionalitzats, és un bon registre, sobretot si es té 

en compte que va rebre la influència a la baixa d’una 

disminució puntual de llocs de treball a l’agricultura. La resta 

de sectors (indústria, construcció i serveis) van experimentar 

augments sòlids, molt similars als del febrer de 2015. 

 Tercer any consecutiu de superàvit per compte corrent, que 

va arribar als 16.700 milions d’euros el 2015, un registre 

àmpliament afavorit per la disminució del dèficit de rendes 

primàries i secundàries i per la caiguda del preu del petroli. El 

2016 esperem una lleugera millora, gràcies també al baix preu 

del cru i a la fortalesa dels serveis. En aquest sentit, després de 

tancar el 2015 amb 68 milions de turistes, el començament 

d’enguany al sector turístic continua sent consistent, amb un 

creixement interanual de l’11% al gener.  

 El ritme d’avanç de la concessió de crèdit nou es modera, 

encara que continua evolucionant favorablement. En 

particular, les taxes de creixement de les noves operacions per 

a la compra d’habitatges es van alentir al gener. En canvi, el 

volum de noves operacions per al consum va continuar 

creixent amb força (22,2% interanual de l’acum. 12 mesos). Pel 

que fa al nou crèdit a societats no financeres, destaca la bona 

evolució del crèdit a pimes (12,3% interanual de l’acum. 12 

mesos), una dada molt positiva, atès que aquest segment 

depèn en gran part del crèdit bancari per dur a terme els 

projectes empresarials.  

Unió Europea 

 La inflació a la zona de l’euro torna al terreny negatiu al 

febrer. L’IPCH general es va contraure el 0,2% interanual, 5 

dècimes per sota del registre del mes anterior, després de 

quatre mesos seguits amb creixements positius. La reculada 

del nivell general de preus va ser resultat principalment d’una 

caiguda més acusada del component energètic, una tendència 

que preveiem que es reverteixi a partir del 3T 2016 i que 

empenyi el preu a l’alça.  

 La taxa d’atur a la zona de l’euro baixa al gener fins al 10,3%, 

una dècima menys que al desembre. La recuperació 

econòmica porta la taxa d’atur a mínims des de l’agost del 

2011.  
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Treball.
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Dades previstes del 7 al 13 de marzo 

08 Espanya 
Compravenda d’habitatges (gen.) 
Producció industrial (gen.) 

 Alemanya  Producció industrial (gen.) 

09 Espanya Preus de l’habitatge de l’INE (4T) 

10 Espanya 
Cost laboral harmonitzat (4T) 
Vendes al detall (gen.) 

 França Producció industrial (gen.) 

 EUA Pressupost federal (feb.) 

 Xina IPC (feb.) 

11 Espanya IPC (feb.)  

 Alemanya IPC (feb.) 

 Itàlia Producció industrial (gen.) 

 

4-3-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,22 -0,01 -0,08

EUA 0,63 -0,00 +0,02

Tipus 1 any Zona euro -0,03 -0,01 -0,09

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,24 +0,09 -0,39

EUA 1,87 +0,11 -0,40

Espanya 1,56 -0,01 -0,21

$/€ 1,101 0,01 +0,01

Dow Jones 17.007 2,2% -2,4%

Euro Stoxx 50 3.037 3,7% -7,0%

IBEX 35 8.812 5,5% -7,7%

Brent a un mes $/barri l 38,7 10,3% 3,9%

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

Monitor de mercats

 Solidesa al mercat laboral dels EUA. Al febrer es van crear 

242.000 llocs de treball, per damunt del llindar dels 200.000. 

La taxa d’atur es va mantenir en un molt baix 4,9% i els salaris 

van avançar un considerable 2,2% interanual. D’altra banda, 

l’índex de sentiment empresarial de manufactures (ISM) va 

tornar a pujar al febrer i ja se situa prop del límit dels 50 punts 

(49,5). El seu homòleg de serveis es va mantenir pràcticament 

pla (53,4 punts), en una còmoda zona expansiva, en contra del 

que assenyalava la setmana passada l’avanç del PMI de serveis 

elaborat per Markit.  

 Al Japó el consum continua sent dèbil. El consum privat va 

recular el 3,1% al gener (enquesta de les llars). Tot i que la dada 

va rebre la influència a la baixa d’un hivern suau, suggereix una 

persistència de la debilitat del consum després de la mala dada 

del 4T 2015. El contrapunt positiu va ser el repunt 

intermensual de la producció industrial (3,7%), en gran part 

per un efecte d’acumulació abans de l’Any Nou xinès.  

 L’economia del Brasil va caure el 3,8% el 2015. En el 4T 2015, 

el PIB va recular el 5,9% interanual (-1,4% intertrimestral). Es 

tracta d’una dada pitjor del que es preveia i del que deixaven 

veure els indicadors. El deteriorament ha estat conseqüència 

de la caiguda de la demanda interna principalment i, en 

particular, de la inversió. Les perspectives immediates 

continuen sent dolentes i es preveu que el 2016 l’economia 

continuï en retrocés. Compliquen l’escenari la permanència de 

desequilibris macroeconòmics elevats (el dèficit públic va pujar 

fins al 8,2% el 2015 i la inflació es va apropar a l’11% al gener) 

i l’impasse institucional en què es troba el país.  

 Els emergents impulsen els índex internacionals. La setmana 

va començar amb una certa decepció amb el G20 per la falta 

de mesures concretes per impulsar el creixement mundial. No 

obstant això, el sentiment de mercat virava amb el vent de la 

Xina, malgrat que Moody’s va revisar el fort ascens del deute i 

de les reserves de divises minvants del país. El banc central 

xinès va retallar la ràtio de requeriment de reserves bancàries 

i es va esforçar a estabilitzar el renminbi. Això va repercutir 

positivament en altres divises emergents, revifant-ne també 

les cotitzacions i rebaixant-ne el risc país. Aquesta vegada, el 

petroli va contribuir al bon to i es va revalorar més d’un 6% 

setmanal. També van ser determinants unes dades d’activitat 

positives a la zona de l’euro i als EUA. 

 Els inversors dipositen novament l’esperança als bancs 

centrals. Una inflació a la zona de l’euro per sota del que 

s’esperava  (del -0,2%, respecte del 0,1%) va incrementar la 

pressió sobre el BCE per augmentar els estímuls, de manera 

que es preveu un aprofundiment més gran en la política de 

tipus negatius. Tanmateix, l’autoritat monetària europea 

contempla la possibilitat d’implantar una taxa de dipòsits per 

trams que sigui menys perjudicial per al sector bancari.  


