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 El ritme de creixement del PIB no mostra signes 

d’esgotament. L’indicador avançat d’activitat de l’OCDE es 

manté en nivells elevats i se situa en els 99,7 punts al març. 

Aquest indicador, dissenyat per capturar els punts d’inflexió 

del cicle econòmic, indica que el momentum positiu de 

creixement de l’economia espanyola continua sent estable.  

 Es confirma la reculada de la inflació, fins al -1,1% a l’abril, 

com a conseqüència de la baixada del preu de l’electricitat i 

dels viatges organitzats. El descens del preu dels viatges 

organitzats, motivat pel fet que enguany la Setmana Santa 

caigués íntegrament al març, va provocar que la inflació 

subjacent (aliena a les fluctuacions de l’energia i dels aliments 

frescos) reculés 4 dècimes, fins al 0,7%. Aquesta davallada 

respon a factors transitoris, de manera que no altera el nostre 

escenari de recuperació de la inflació, gràcies a la fortalesa del 

consum privat. El component energètic també donarà suport 

a la inflació, especialment a partir de l’agost, quan es desfaci 

l’efecte esglaó derivat de la intensa caiguda del preu del 

petroli.  

 La recuperació del mercat immobiliari es consolida. Les 

compravendes d’habitatges van augmentar al març l’11,1% 

interanual (en l’acumulat de 12 mesos). Així i tot, les 

divergències regionals en el creixement de les compravendes i 

en l’excés d’oferta fan preveure una evolució desigual dels 

preus.   

 

Unió Europea 

 
 El creixement sorprèn a l’alça en el 1T. Segons la segona 

estimació d’Eurostat, l’economia de la zona de l’euro va créixer 

el 0,5% intertrimestral en el 1T (el 0,3% en el 4T 2015). Per 

països, destaquen Espanya, que manté el fort creixement dels 

últims tres trimestres (0,8%), i Alemanya, que va pujar 4 

dècimes respecte del 4T 2015 (0,7%). França també va 

sorprendre a l’alça (va accelerar fins al 0,5%) i Itàlia va créixer 

segons el que es preveia (0,3%). 

 L’Europa emergent manté el dinamisme. Les dades de 

creixement del 1T ratifiquen que la regió manté un ritme de 

creixement apreciable, malgrat una petita desacceleració a 

Polònia i a Hongria. En tots dos països, el creixement 

relativament menor del 1T s’ha d’interpretar com una certa 

normalització després d’un final del 2015 atípicament dinàmic. 

En canvi, l’acceleració del creixement romanès respon, en part, 

als efectes d’una política fiscal expansiva. De cara al 2016, les 

perspectives de creixement són positives a tots tres països.  
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Dades previstes del 16 al 22 de maig 

17 EUA 
IPC (abr.) 
Habitatges iniciats (abr.) 
Producció industrial (abr.) 

 Rússia Avanç del PIB (1T) 

18 Espanya 
Crèdits, dipòsits i morositat (mar.) 
Deute de les AP (mar.) 

 Zona euro IPC harmonitzat (abr.) 

 EUA  Acta del FOMC 

19 Zona euro Balança de pagaments (mar.) 

20 Espanya 

Indicador d’activitat dels serveis (mar.) 
Xifra de negocis a la indústria (mar.) 
Entrada de comandes a la indústria (mar.) 
Comerç exterior (mar.) 

 EUA  Venda d’habitatges de segona mà (abr.) 
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Nota: *Inclou els serveis de restauració.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del US Census Bureau. 
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13-5-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,26 0,00 -0,13

EUA 0,63 -0,00 +0,01

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

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,14 -0,02 -0,49

EUA 1,75 -0,08 -0,52

Espanya 1,60 0,01 -0,17

$/€ 1,132 -0,01 +0,05

Dow Jones 17.711 -1,2% 1,6%

Euro Stoxx 50 2.951 0,7% -9,7%

IBEX 35 8.682 0,2% -9,0%

Brent a un mes $/barri l 49,0 5,4% 31,4%

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

Monitor de mercats

 

 Els indicadors d’activitat dels EUA continuen mostrant un 

avanç notable de l’economia. L’índex de confiança 

empresarial per a les petites empreses (NFIB) va pujar 

lleugerament per damunt del previst pel consens, fins als 93,6 

punts, tot i que encara per sota de la mitjana històrica (98 

punts). Entre els diferents components de l’índex, destaca el 

de la dificultat dels empresaris per omplir les vacants de treball 

obertes, que va registrar un fort augment. D’altra banda, les 

vendes al detall van avançar un sòlid 3,0% interanual, per 

damunt de la mitjana del 2015 (del 2,3%),  la qual cosa indica 

que el consum privat continua sent el motor principal del 

creixement del país. 

 Els indicadors d’activitat de la Xina tornen a mostrar-se dèbils 

a l’abril, després de la millora reportada al març. Així, les 

exportacions van tornar a recular, l’1,8% interanual, després 

del sòlid avanç del mes anterior. Així mateix, la producció 

industrial va avançar el 6,0% interanual, per sota del 6,8% del 

mes anterior, i les vendes al detall van créixer el 10,1% 

interanual, sense que mostressin una clara millora respecte del 

10,5% del març. La inflació es va mantenir plana per tercer mes 

consecutiu, en el 2,3%, afavorida encara pel fort augment del 

component alimentació.  

 La renda fixa guanya la batalla a la renda variable en una altra 

setmana de recerca de rendiment. Els fons d’actius de risc van 

tornar a registrar fluxos de sortida als EUA, Europa i el Japó, 

mentre que el deute high yield i els bons municipals nord-

americans es van revaloritzar prop del 2%. La debilitat dels 

beneficis corporatius ha afavorit aquest moviment. Així 

mateix, els mercats continuen esperant el suport de la política 

monetària i estenen la durada de la renda fixa amb els “bons 

Matusalem”: Espanya va emetre deute a 50 anys amb una 

forta demanda, seguint l’exemple de França i de Bèlgica. El 

Banc d’Anglaterra va mantenir la seva política monetària i va 

advertir dels riscos del brexit. 

 El petroli i l’evolució de les divises sostenen els actius 

emergents. El real brasiler es va apreciar el 0,9% respecte del 

dòlar després de la destitució de la presidenta Rousseff, que 

també va propiciar una pujada de l’1% de la borsa brasilera. 

D’altra banda, les menors expectatives de depreciació del 

renminibi xinès han afavorit l’estabilització de les sortides de 

capitals al mes d’abril. En l’àmbit de les primeres matèries, el 

preu del petroli va registrar un important repunt i va arribar a 

situar-se prop dels 50$/barril Brent. Finalment, un altre focus 

que ha guanyat atenció en les darreres setmanes és el 

continuat enduriment de les condicions financeres i 

l’increment de la morositat en els mercats emergents.  


