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 El PIB va sorprendre a l’alça en el 1T i va mantenir el ritme de 
creixement en el 0,8% intertrimestral, una dècima per damunt 

del que es preveia (3,4% interanual). Els indicadors d’activitat 

suggereixen que la demanda interna continua liderant el gruix 

del creixement, impulsada pel consum privat i per la inversió, 

encara que el sector exterior torna a guanyar protagonisme a 

poc a poc. 

 La recuperació de l’ocupació va ser notable en el 1T i millor del 

que s’esperava. En concret, la variació trimestral va ser del 0,9%, 

en termes desestacionalitzats (0,8% en el 4T 2015). Destaca la 

bona evolució del sector privat, la taxa de creació d’ocupació del 

qual es va situar en el 3,5% interanual (en comparació amb el 

2,1% del sector públic). El repunt d’una dècima de la taxa d’atur, 

fins al 21,0%, és conseqüència que a l’inici de l’any l’ocupació sol 
disminuir per motius estacionals.  

 La inflació sorprèn i recula 3 dècimes a l’abril, fins al -1,1%. 

Quan encara no es coneix el detall per components, el descens 

s’explica principalment per la baixada del preu de l’electricitat i 

dels viatges organitzats, en aquest últim cas, motivada pel fet 

que enguany la Setmana Santa va caure íntegrament al mes de 
març. Creiem que aquesta reculada de la inflació respon a 

factors puntuals i, per tant, no modifica l’escenari de recuperació 

gradual dels preus.  

 El saldo per compte corrent millora al febrer i se situa en el 

1,4% del PIB, gràcies a la reducció del dèficit de rendes 

primàries i secundàries. D’altra banda, el nombre de turistes va 

créixer un sòlid 16,1% interanual al març, també gràcies al fet 
que enguany la Setmana Santa va caure íntegrament al març. 

 Les dades d’execució pressupostària de l’Estat situen el dèficit 

en el 0,8% del PIB en el 1T 2016, una xifra inferior a la registrada 

en el 1T 2015 (-1,0% del PIB). El dèficit consolidat de les 

Administracions publiques al febrer, excloses les corporacions 

locals, es del -1,1% del PIB, 2 dècimes més que el 2015. En aquest 
sentit, el compliment del nou objectiu del dèficit per al conjunt 

del 2016 no està assegurat.  

Unió Europea 
 

 El PIB de la zona de l’euro va créixer el 0,6% intertrimestral en 

el 1T 2016, 3 dècimes per damunt de la dada del trimestre 

anterior i 2 dècimes per damunt del que es preveia. En 

particular, va sorprendre a l’alça el creixement de França (0,5% 
intertrimestral), que va rebre el suport tant del consum privat 

com de la inversió. D’altra banda, l’atur va baixar al març fins al 

10,2%, 2 dècimes per sota de la dada del mes anterior i arribant 

al nivell mínim des de l’agost del 2011. 

 La inflació va baixar fins al -0,2% a l’abril i es va situar en 

terreny negatiu per tercer mes consecutiu (-0,1% al març). Això 

va ser degut al menor avanç del component serveis i a la forta 
caiguda del component energètic. Així i tot, continuem 

esperant que aquesta tendència reverteixi en els pròxims 

mesos, pels augments recents del preu del petroli.  
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Dades previstes del 2 al 8 de maig 

2 Espanya PMI manufactures (abr.) 

 Zona euro PMI manufactures (abr.) 

 EUA  ISM manufactures (abr.) 

3 Xina PMI manufactures (maig) 

4 Espanya 
Afiliats a la Seg. Social i atur registr. (abr.) 
PMI serveis (abr.) 
PMI compost (abr.) 

 Zona euro PMI serveis (abr.) 

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

6 Espanya Producció industrial (mar.) 

 EUA Ocupació (abr.) 
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Japó: IPC *
Variació interanual (%)

29-4-16 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 0,27 +0,04 -0,36

EUA 1,83 -0,05 -0,44

Espanya 1,59 0,00 -0,18

$/€ 1,145 0,02 +0,06

Dow Jones 17.774 -1,3% 2,0%

Euro Stoxx 50 3.028 -3,6% -7,3%

IBEX 35 9.026 -2,2% -5,4%

Brent a un mes $/barri l 48,1 6,7% 29,1%

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

Monitor de mercats

 L’economia nord-americana afluixa temporalment en el 1T 
2016. El PIB dels EUA va créixer un moderat 0,1% intertrimestral 

en el primer trimestre d’enguany, per sota del que es preveia i 

del ja contingut 0,3% del 4T 2015 (1,95% interanual). L’avanç va 

estar llastat per les contribucions negatives de la inversió no 

residencial, el component d’existències i una nova reculada de 

les exportacions. En positiu, la inversió residencial va avançar 
sòlidament (3,5% intertrimestral) i el consum privat (que 

representa prop del 70% del PIB), el 0,5%. Així mateix, l’efecte 

negatiu del component d’existències hauria de revertir en els 

pròxims trimestres i donar lloc a contribucions positives.  

 Al Japó la inflació torna a decebre. L’IPC sense aliments però 

amb energia, la referència del Banc del Japó (BoJ) va caure el 

0,3% interanual al març, el pitjor registre des de l’abril del 2013, 
quan el BoJ va iniciar la seva expansió quantitativa. Els preus 

energètics i la fortalesa recent del ien fan preveure la continuïtat 

de la baixa inflació. D’altra banda, al març el consum de les llars 

va baixar el 5,3% interanual en termes reals i la producció 

industrial no va recuperar el terreny perdut al febrer.  

 Mèxic accelera el pas en el 1T 2016. El creixement es va situar, 
segons xifres preliminars, en el 2,9% interanual (0,8% 

intertrimestral), el major avanç interanual des del 2012. S’espera 

que en els pròxims trimestres l’economia mexicana mantingui el 

dinamisme, emparada en les previsions positives que es 

consideren en matèria de recuperació del preu del petroli i en 

les expectatives d’una certa acceleració als EUA el que queda de 
2016. 

 La Fed i el Banc del Japó (BoJ), protagonistes de la setmana. Tal 

i com es preveia, la Fed va decidir mantenir el seu tipus d’interès 

oficial en l’interval 0,25%-0,50%. El to del comunicat va 
conservar la prudència dels anteriors. En particular, es va 

subratllar l’aparent alentiment de l’economia nord-americana. 

No obstant això, la sorpresa en l’àmbit dels bancs centrals la va 

protagonitzar el BoJ, que no va anunciar mesures expansives 

addicionals. L’adopció d’aquesta estratègia per part del BoJ va 

sorprendre al consens del mercat, atès el context de debilitat de 
l’economia nipona. Després de l’anunci, el Nikkei 225 va cedir un 

4,5% i el ien es va apreciar més d’un 3%. 

 La temporada de resultats corporatius del 1T 2016 a Europa 

frena les borses del continent. Els beneficis de les 116 

companyies de l’Eurostoxx que han publicat els seus resultats 

registren una caiguda del 14,8% interanual. El descens dels 

beneficis ha estat particularment acusat en les empreses 
energètiques, per bé que les xifres reportades per altres sectors, 

com ara el financer i el de les telecomunicacions, també han 

estat dèbils. En el còmput setmanal, els índexs borsaris europeus 

van registrar davallades compreses entre el 2% i el 3%. 


