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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE.
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 Els indicadors d’activitat alenteixen el ritme d’avanç, però 

continuen sent robustos. Els índexs de la xifra de negocis del 

sector serveis i de la indústria van mantenir el bon to al gener, la 

qual cosa corrobora el nostre escenari de creixement sòlid però 

una mica més moderat en el 1T. D’altra banda, l’entrada de 

comandes a la indústria va continuar rebent l’impuls del mercat 

europeu, mentre que les comandes del mercat interior i de la 

resta del món (exclosa la zona de l’euro) presenten ritmes 

d’avanç més suaus.  

 La balança comercial comença l’any amb bon pols. En 

particular, les exportacions nominals de mercaderies van 

créixer el 5,0% interanual al gener (en l’acumulat de tres 

mesos), impulsades en gran part per la creixent demanda de la 

zona de l’euro. Les importacions de béns també van avançar de 

manera significativa, el 4,7% interanual, malgrat que les 

energètiques continuen reculant a causa de l’abaratiment del 

petroli. Aquests registres van donar suport a una millora del 

saldo comercial de 210 milions d’euros respecte del gener del 

2015. 

 

Unió Europea 

 

 L’activitat torna a guanyar impuls al final del 1T 2016. L’índex 

de sentiment  empresarial PMI compost de la zona de l’euro va 

repuntar fins als 53,7 punts al març després de dos mesos de 

lleugeres baixades (lligades a les turbulències financeres). 

L’índex va continuar emplaçat en un nivell expansiu (per 

damunt dels 50 punts) i similar a la mitjana registrada al conjunt 

del 2015 (53,9 punts). Per països, a Alemanya el PMI es va 

mantenir pla al març (54,1 punts), mentre que a França va 

repuntar fins als 51,1 punts. Esperem que els pròxims mesos 

l’expansió econòmica es mantingui a un ritme similar, sobretot 

després que hagi remès la volatilitat financer que fa afectar el 

sentiment econòmic durant els dos primers mesos de l’any.  

 La balança per compte corrent millora a la zona de l’euro. El 

superàvit per compte corrent (acumulat de 12 mesos) va 

arribar als 316.000 milions al gener, un nivell lleugerament 

inferior al del desembre però molt superior al d’un any ençà 

(+24,2%). Aquesta millora va ser el resultat primordialment del 

superàvit de béns (+22,8% en un any, arribant als 320.000 

milions al gener), a causa tant de la devaluació de l’euro com 

de la reducció del dèficit energètic de la zona de l’euro.  

 

 

 

 



              

   

   

   

 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

02/12 02/13 02/14 02/15 02/16

IPC sense aliments, excl. IVA**

IPC subjacent, exc. IVA

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 l'Interior i Comunicacions.

Japó: IPC*
Variació interanual (%)

                     Pols Econòmic – Del 21 al 28 de març de 2016 www.caixabank.com/research 

-20

-10

0

10

20

30

40

03/12 11/12 07/13 03/14 11/14 07/15 03/16

EUA: índexs manufacturers
Nivell

Fed de Filadèlfia

Fed de Nova York

Fed de Richmond

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades fiables. CaixaBank no en 
garanteix l'exactitud ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas 
de l'ús que se’n faci. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis sense avisar.  

 

 

Dades previstes del 29 de març al 3 d’abril 

29 Espanya Xifra de negocis empresarial (gen.) 

 EUA  
Case-Shiller (gen.) 
Confiança del consumidor (mar.) 

30 Espanya 
Hipoteques (gen.) 
Entrada de turistes estrangers (feb.) 

 Zona euro Índex de sentiment econòmic (mar.) 

31 Espanya 
Dèficit de les AP (4T), Balança de pagaments 
(gen.), Avanç IPC (mar.), Vendes al detall 
(feb.), Taxa d’estalvi (4T) 

 Turquia PIB (4T) 

01 Espanya PMI manufactures (mar.) 

 Zona euro Atur (feb.) 

 EUA  
Ocupació (mar.) 
ISM manufactures (mar.) 

 Xina PMI manufactures (mar.) 

 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters 

Datastream. 

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del M. de Interior y 
Comunicaciones. 

25-3-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,24 -0,01 -0,11

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

Tipus 1 any Zona euro -0,01 0,00 -0,07

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,18 -0,03 -0,45

EUA 1,89 +0,03 -0,38

Espanya 1,52 0,09 -0,25

$/€ 1,120 -0,01 +0,03

Dow Jones 17.535 -0,5% 0,6%

Euro Stoxx 50 2.987 -2,4% -8,6%

IBEX 35 8.790 -2,9% -7,9%

Brent a un mes $/barri l 40,3 -1,8% 8,0%

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

Monitor de mercats

 Els índexs manufacturers als EUA milloren després d’uns mesos 

de debilitat. En concret, els índexs elaborats per la Fed de 

Richmond, de Filadèlfia i de Nova York van mostrar una forta 

acceleració als registres del març. Així doncs, sembla que 

l’alentiment de l’economia nord-americana al tram final del 

2015 no es repetirà en aquest primer trimestre.  

 Japó continua amb inflació zero. L’IPC sense aliments però amb 

energia (la referència del BoJ) del febrer va tenir una pujada 

interanual nul·la, amb la qual cosa es repeteix el guarisme del 

gener. Pel costat positiu, l’IPC subjacent (sense energia ni 

aliments) va avançar el 0,8%, una dècima més que al gener. Així 

i tot, la inflació continuarà propera al zero els propers mesos, 

perquè la fi de l’efecte deflacionista de la davallada dels preus 

energètics quedarà compensat pel menor efecte inflacionista de 

la fi de la depreciació del ien.  

 Els atemptats de Brussel·les condicionen la inèrcia positiva de 

les reunions dels bancs centrals. Els mercats internacionals van 

començar la setmana prenent-se un respir després de vàries 

sessions d’intensa operativa, encoratjada pels missatges de la 

Fed i del BCE. Els atemptats terroristes a Brussel·les van elevar la 

tensió i van afectar, sobretot, les cotitzacions de les línies aèries 

i del sector turístic. Tot i que part de l’impacte inicial es va 

revertir els dies següents, les borses europees van acabar 

registrant lleugeres correccions en una setmana amb baixos 

volums de negociació per les vacances de Setmana Santa i per 

l’absència de referències macroeconòmiques rellevants. En 

aquest sentit, la confiança empresarial del març va repuntar a la 

zona de l’euro. També amb un to positiu, les primes dels bons 

corporatius europeus s’han relaxat de manera notable.  

 Els emergents lideren el rebot dels mercats. Tot i que les 

perspectives de creixement global continuen sent fràgils, han 

millorat lleugerament. Hi han contribuït el menor temor d’una 

possible recessió als EUA i la rebaixada tensió en relació amb la 

Xina. A més, els inversors continuen mostrant confiança que els 

bancs centrals continuaran sostenint l’economia mundial. La 

cautela que ha mostrat la Reserva Federal va frenar l’apreciació 

del dòlar, la qual cosa va beneficiar de manera significativa les 

divises emergents. Amb el suport, també, del repunt de diverses 

matèries primeres, els mercats emergents han liderat als 

avanços a les borses internacionals. L’energia i els bancs 

continuen sent els sectors més castigats, mentre que les 

telecomunicacions i els subministraments passen per un bon 

moment.  


