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 Els indicadors avançats continuen donant bones notícies. 

L’índex PMI del sector manufacturer es va situar en els 54,3 

punts de mitjana en el 1T, gairebé 2 punts per damunt de la 

mitjana del 4T 2015. Les vendes al detall van créixer el 3,9% 
interanual al febrer. Es tanca, així, un trimestre en què el 

creixement, tot i moderar-se lleugerament, va continuar sent 

robust.   

 La inflació es manté en el -0,8% al març per la forta caiguda del 

preu dels carburants, empesos per una cotització del petroli que 

continua clarament per sota dels registres d’ara fa un any, 

malgrat que va remuntar lleugerament les darreres setmanes. 
En els propers mesos, la taxa d’inflació general es mantindrà en 

terreny negatiu, però en la segona meitat de l’any iniciarà una 

ràpida tendència alcista que la situarà al voltant de l’1,5% al 

desembre. 

 El saldo per compte corrent de 2015 es va situar en l’1,4% del 

PIB, amb la qual cosa millora 4 dècimes respecte del registre del 
2014. La millora va rebre el suport de la disminució del dèficit de 

rendes, gràcies a la baixada dels tipus d’interès, i del menor 

dèficit energètic, afavorit per la caiguda del preu del cru.  

 El dèficit públic va ser del 5,2% del PIB el 2015, d’acord amb 

les previsions de CaixaBank Research (5,1%). Tot i que la xifra 

suposa una millora de 0,6 p. p. respecte del dèficit del 2014 (-

5,8%), representa una desviació d’1 p. p. de l’objectiu 
d’estabilitat marcat per la Comissió Europea (-4,2%). Aquest 

desviament dificultarà que es compleixi l’objectiu establert per 

Brussel·les per al 2016 (-2,8%). 

 La taxa d’estalvi de les llars es va situar en el 9,4% de la renda 

bruta disponible el 2015. Aquest registre, 2 dècimes per sota 

de la de l’any anterior, s’explica per un creixement de la renda 
bruta disponible (2,3%) inferior al creixement del consum de les 

llars (2,6%). Preveiem que en els pròxims trimestres el consum 

privat continuï avançant amb força, alçat per la creació 

d’ocupació i per la millora de les condicions de finançament. En 

relació amb això, les noves operacions de crèdit al consum van 

augmentar el 27,3% interanual al febrer.  

Unió Europea 
 

 La inflació es va situar en el -0,1% al març a causa de la forta 

caiguda dels preus energètics. Així i tot, el registre se situa una 

dècima per damunt de la dada del febrer. En aquest sentit, 

preveiem una pujada del preu del petroli que empenyerà la 

inflació general a valors propers a l’objectiu del BCE (2%) al final 

de l’any. D’altra banda, la inflació subjacent va augmentar una 

dècima fins al 0,9% interanual, seguint un avanç gradual que 
esperem que continuï al llarg del 2016. 
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Dades previstes del 4 al 10 d’abril 

04 Espanya Afiliació a la Seg. Social i atur registr. (mar.) 

05 Espanya PMI serveis i compost (mar.) 

 Zona euro PMI serveis (mar.) 

 EUA 
Comerç internacional (feb.) 
ISM serveis (mar.) 

07 Espanya Producció industrial (feb.) 

06 Alemanya Producció industrial (feb.) 

 EUA  Minutes del FOMC 

08 Espanya Compravenda d’habitatges (feb.) 

 França Producció industrial (feb.) 
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Turquia: PIB
Variació interanual (%) 

1-4-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,25 0,00 -0,11

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

Tipus 1 any Zona euro 0,00 0,00 -0,06

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,13 -0,05 -0,50

EUA 1,77 -0,13 -0,50

Espanya 1,44 -0,09 -0,33

$/€ 1,139 0,02 +0,05

Dow Jones 17.793 1,6% 2,1%

Euro Stoxx 50 2.953 -1,1% -9,6%

IBEX 35 8.602 -2,1% -9,9%

Brent a un mes $/barri l 38,7 -4,4% 3,7%

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

Monitor de mercats

 Solidesa al mercat laboral dels EUA. Al març es van crear 
215.000 llocs de treball, de nou per damunt del llindar dels 
200.000, i la taxa d’atur es va mantenir pràcticament invariable, 
en el 5,0%. La recuperació del mercat de treball també s’observa 
en mesures més àmplies de l’atur, com ara la taxa U6, que inclou 
el sub-ocupació (empleats a temps parcial de manera 
involuntària per raons econòmiques) i que es va situar en el 
9,8%, molt per sota del màxim del 17,1% que va assolir en plena 
crisi. D’altra banda, l’índex de confiança del consumidor va pujar 
de manera significativa fins als 96,2 punts i se situa a prop de la 
mitjana pre-crisi (en els 100 punts). En la mateixa línia, l’índex de 
sentiment empresarial de manufactures (ISM) va tornar a pujar 
al març i ja es va situar per damunt del límit dels 50 punts (51,8). 

 L’índex de sentiment empresarial del Japó empitjora. L’índex 
Tankan de sentiment empresarial del BoJ per a les grans 
empreses manufactureres va baixar considerablement en el 1T 
2016, tot i que encara continua en consonància amb la mitjana 
pre-crisi. La caiguda va ser generalitzada i va estar acompanyada 
d’unes previsions a la baixa per al 2T. 

 L’economia turca accelera el 2015, mentre que Rússia continua 
en recessió. En el 4T 2015, el PIB de Turquia va créixer el 5,7% 
interanual, notablement per damunt del que es preveia. En 
conjunt, el creixement anual del 2015 va ser del 4,0% (3,1% el 
2014) gràcies al dinamisme de la demanda interna. Malgrat 
aquesta acceleració, els elevats desequilibris macroeconòmic 
que encara presenta el país (inflació i dèficit corrent) i els focus 
d’incertesa política interna i externa que es mantenen fan 
preveure una desacceleració de l’activitat el 2016. D’altra banda, 
el PIB de Rússia va caure el 3,8% interanual en el 4T, amb la qual 
cosa el conjunt de l’any es va situar en el -3,7%.   

 Acaba un trimestre complicat per als actius de risc globals. Als 
EUA, l’índex S&P 500 ha finalitzat el trimestre amb una avanç del  
0,8%, mentre que l’Eurostoxx 50 ha reculat el 8% i l’Ibex 35, el 
8,6%. En el còmput setmanal, el pols dels mercats ha anat de 
més a menys, amb un signe mixt. Al començament de la 
setmana, el to acomodatici i prudent del discurs de Janet Yellen 
a l’Economic Club of New York va ser un punt de suport per als 
inversors. Els missatges de la dirigent de la Fed es van traduir en 
descensos de les rendibilitats dels treasuries i en la depreciació 
del dòlar, que es va debilitar fins als 1,14 dòlars per euro.  

 El deute sobirà espanyol manté el tipus malgrat la mala dada 
del dèficit públic. El rendiment del bo a 10 anys i la prima de risc 
al mateix termini s’han mantingut estables al voltant de l’1,45% 
i dels 130 p. b., respectivament.  

 S&P revisa la perspectiva del ràting de la Xina d’“estable” a 
“negativa”. L’agència ha justificat la decisió amb el menor ritme 
d’avanç del procés de transició cap a un model de creixement 
més equilibrat. Així i tot, la nota creditícia del gegant asiàtic és 
elevada i roman en AA-. 


