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Zona euro: PMI compost
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() Relaxació

 Els indicadors d’activitat es van desaccelerar al febrer, però van 

continuar mantenint-se en nivells elevats. Els índexs de la xifra 

de negocis del sector serveis i de la indústria van alentir el seu 

ritme de creixement al febrer. D’altra banda, l’entrada de 
comandes industrials va continuar rebent l’impuls del mercat 

exterior, tant de la zona de l’euro com de la resta del món, 

mentre que les comandes del mercat interior van moderar el seu 

ritme d’avanç. Aquesta desacceleració de l’activitat coincideix 

amb el nostre escenari de creixement sòlid però una mica més 

moderat del PIB en el 1T 2016, que situem en el 0,7% 

intertrimestral (0,8% en el 4T 2015). 

 El baix preu del petroli redueix el dèficit comercial mitjançant 

l’estalvi de la factura energètica. Les exportacions nominals de 
béns van avançar el 3,0% interanual al febrer (en l’acumulat de 

tres mesos), por damunt de les importacions, que van créixer 

l’1,9%. No obstant això, si s’exclouen els béns energètics, l’avanç 

de les importacions continua sent elevat i superior al de les 

exportacions, la qual cosa empitjora el dèficit no energètic.  

 La taxa de morositat continua una tendència descendent. Al 

febrer, la mora bancària va baixar fins al 10,1% del crèdit, gràcies 

que el crèdit dubtós va continuar contraient-se a una velocitat 
superior a la del saldo total de crèdit. La millora de la qualitat 

dels balanços bancaris i l’ampliació dels estímuls monetaris per 

part del BCE fan preveure que el flux de crèdit donarà suport a 

l’activitat econòmica en els pròxims mesos.  

 

Unió Europea 
 

 El ritme d’activitat de la zona de l’euro es manté a l’inici del 

2T. L’índex PMI compost va arribar als 53,0 punts a l’abril, un 

nivell expansiu (per damunt dels 50 punts) similar al registrat 

en el primer trimestre d’enguany (53,2). Per països, a Alemanya 
es va situar en els 53,8 punts, una mica per sota del registre del 

1T, i a França va repuntar fins als 50,5 punts, un nivell expansiu 

però fràgil. D’altra banda, l’índex de confiança del consumidor 

de la zona de l’euro va millorar 4 dècimes a l’abril, fins als -9,3 

punts. Tot plegat suggereix, doncs, que el ritme d’expansió de 

la zona de l’euro és similar al del 1T. 

 Els bancs continuen relaxant els criteris d’aprovació dels 

préstecs, segons reflecteix l’enquesta sobre préstecs bancaris 
del 1T 2016. Se n’han beneficiat el crèdit a les empreses i el 

destinat al consum de les famílies. D’altra banda, en general es 

van endurir els criteris per a la compra d’habitatges a causa de 

l’efecte de la directiva de crèdit hipotecari a Alemanya i 

Holanda. 
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Dades previstes del 25 d’abril a l’1 de maig 

26 Espanya 
Xifra de negocis empresarial (feb.) 
Execució pressupostària de l’Estat (mar.) 

 EUA Case-Shiller (feb.) 

27 Espanya 
Hipoteques (feb.) 
Vendes al detall (mar.) 

 EUA Declaració del FOMC 

28 Espanya 
Enquesta de població activa (1T) 
Avanç de l’IPC (abr.) 

 Zona euro Índex de sentiment econòmic (abr.) 

 EUA  PIB (1T.) 

 Japó IPC (mar.) 

29 Espanya 
Avanç del PIB (1T) 
Entrada de turistes extrangers (mar.) 
Balança de pagaments (feb.) 

 Zona euro 
Avanç de l’IPC harmonitzat (abr.) 
Avanç del PIB (1T) 
Atur (mar.) 

 Mèxic Avanç del PIB (1T) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del US Census Bureau.

EUA: habitatges iniciats
(Milers d'habitatges, mensuals)
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Japó: balança comercial
Dades mensuals (mM¥)                                 Dades mensuals (mM¥)

22-4-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,25 0,00 -0,12

EUA 0,64 +0,00 +0,02

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

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,23 +0,10 -0,40

EUA 1,89 +0,14 -0,38

Espanya 1,60 0,10 -0,18

$/€ 1,122 -0,01 +0,04

Dow Jones 18.004 0,6% 3,3%

Euro Stoxx 50 3.141 2,8% -3,9%

IBEX 35 9.233 4,3% -3,3%

Brent a un mes $/barri l 45,1 4,7% 21,0%

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

Monitor de mercats

 El sector immobiliari dels EUA continua recuperant-se. Al març 

es van iniciar 1.089 milers d’habitatges, una xifra que s’apropa a 

la mitjana històrica (1.300). D’altra banda, l’índex de preus 

elaborat per l’Agència Federal de Finançament de l’Habitatge va 

créixer un sòlid 5,6% interanual, la qual cosa ajudarà que la 
inversió residencial continuï sent un factor important del 

creixement econòmic el 2016. 

 El Japó torna a registrar al març un superàvit comercial. La 

caiguda de les importacions (-15,4% interanual) i la recuperació 

de les exportacions a la Xina (que representen el 17,3% del total 

en iens) respecte al febrer, pels efectes de l’any nou xinès, 

expliquen la millora del saldo. Així i tot, el panorama exportador 

està lluny de ser robust, perquè, en termes nominals, les 

exportacions encara se situen un 7,1% por sota de la mitjana del 

2015. 

 El Brasil acumula tensió política i l’Argentina torna als mercats 
financers. El procés de destitució de la presidenta entrarà a la 

recta final a mitjan maig, quan el Senat decideixi si admet el 

tràmit i, en cas que ho faci, si dictamina el cessament de 

Rousseff. D’altra banda, l’Argentina va fer una emissió de bons 

sobirans (a 3, 5, 10 i 30 anys) per un total de 16.500 milions de 

dòlars, la més gran que ha dut a terme un país emergent (la 
demanda va quadruplicar l’oferta). És la primera emissió des del 

2001 i es considera un pas més del país cap a la plena reinserció 

en l’economia mundial. 

 El BCE s’ajusta al guió previst. La reunió del Consell de Govern 

del BCE va tenir poques novetats, tal com s’esperava. L’autoritat 

monetària no va introduir canvis als tipus d’interès oficials i 

Draghi va reafirmar la disposició del banc central a adoptar 

noves mesures expansives si calgués. Així mateix, el president 

del BCE va destacar els efectes positius, ja perceptibles, de les 
polítiques monetàries no convencionals sobre els agregats 

crediticis de la regió. D’altra banda, també es van publicar detalls 

addicionals del programa de compra de deute privat, entre els 

quals destaquen la inclusió dels bons d’asseguradores, el límit de 

compra per emissió del 70% i el venciment residual dels bons 

elegibles, comprès entre els 6 mesos i els 30 anys.  

 Comença la temporada de resultats corporatius del 1T 2016 als 

EUA, que marxa segons el que es preveia. El creixement dels 
beneficis de les 119 companyies de l’índex S&P 500 que han 

presentat els seus comptes és del -6,8% interanual. Continua 

pesant sobre els comptes empresarials l’apreciació del dòlar i la 

caiguda dels preus del cru dels últims trimestres. Així i tot, la 

incidència d’ambdós factors sobre els beneficis empresarials 

tendirà a perdre intensitat en els pròxims trimestres.  


