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Espanya: indicadors d'activitat*
Variació interanual de la mitjana mòbil de 3 mesos (%)
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Espanya: taxa de morositat i crèdits dubtosos 
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Espanya: comerç exterior de béns*
Variació interanual de l'acumulat de 3 mesos (%)

 Els indicadors d’activitat perden empenta al març. L’avanç de 

l’índex de la xifra de negocis del sector serveis continua sent 

robust (4,2% interanual al març, 3,9% la mitjana mòbil dels 

últims tres mesos). En canvi, els indicadors de la indústria van 

desaccelerar, tant la xifra de negocis com l’entrada de 

comandes al sector.  

 Desacceleració del comerç exterior al març. Les exportacions 

de béns van avançar un lleuger 0,2% interanual (en l’acumulat 

de tres mesos) i les importacions van recular el 0,7%. Part 

d’aquesta desacceleració és deguda al fet que enguany la 

Setmana Santa va caure íntegrament al març, perquè, en 

termes desestacionalitzats, les exportacions van créixer l’1,6% 
interanual. 

 La Comissió Europea relaxa el camí de consolidació del dèficit 

públic, del 5,0% del PIB el 2015 al 3,7% del PIB el 2016 

(anterior: 2,8%) i al 2,5% en 2017 (anterior: 1,4%), i concedeix, 

així doncs, un any de pròrroga per a la correcció del dèficit 

públic. La importància de continuar amb els esforços de 

consolidació fiscal es posa de manifest en els nivells de deute 
públic, que van superar el 100% del PIB en el 1T 2015.  

 La taxa de morositat baixa per sota del 10%. El saldo de crèdit 

dubtós va disminuir al març fins als 129.222 milions d’euros i 

acumula un retrocés del 34% des del nivell màxim assolit al 

gener del 2014. En consonància, la taxa de morositat va 

prosseguir la tendència descendent i es va situar per sota del 
10% per primera vegada en quatre anys. En els pròxims mesos, 

la millora de l’economia continuarà afavorint la reducció de la 

taxa.  

Unió Europea 

 
 Les recomanacions específiques per països de la Comissió 

Europea proposen accelerar el ritme de les reformes 
estructurals. Fent servir l’experiència acumulada a Xipre i 

Grècia, la Comissió vol potenciar un servei de suport tècnic als 

països. Pel que fa a les polítiques fiscals, la institució assenyala 

que només sis països romanen en el procediment de dèficit 

excessiu. Entre aquests s’hi troben Portugal i Espanya, als quals 

recomana fer més esforços per reduir-lo de manera duradora. 
La Comissió tornarà a analitzar-ne la situació al començament 

de juliol. 

 Continua el superàvit per compte corrent a la zona de l’euro. 

El saldo de la balança per compte corrent va arribar als 

+322.000 milions d’euros al març (acumulat de 12 mesos), un 

nivell molt superior al de fa un any (+17,2%). L’avanç va 

respondre principalment a la disminució de les importacions 
energètiques i al creixement de les exportacions, en aquest cas 

afavorides per la depreciació de l’euro.   
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Dades previstes del 23 al 29 de maig 

23 Zona euro 
Avanç confiança del consumidor (maig) 
PMI compost (maig) 

 Alemanya PMI compost (maig) 

 França PMI compost (maig) 

 Japó Balança comercial (abr.) 

24 Alemanya Desglossament del PIB (1T) 

 EUA  Venda d’habitatges nous (abr.) 

25 Espanya Xifra de negocis empresarial (mar.) 

26 Espanya Desglossament del PIB (1T) 

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

 Japó IPC (abr.) 

 

20-5-16 var. setm. 2016

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

EUA 0,63 +0,03 +0,01

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

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,17 +0,04 -0,46

EUA 1,84 +0,14 -0,43

Espanya 1,57 -0,03 -0,21

$/€ 1,122 -0,01 +0,04

Dow Jones 17.501 -0,2% 0,4%

Euro Stoxx 50 2.962 0,2% -9,3%

IBEX 35 8.771 0,6% -8,1%

Brent a un mes $/barri l 48,7 1,9% 30,7%

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

Monitor de mercats

 

 La inflació dels EUA es va situar en l’1,1% a l’abril, 2 dècimes 
per damunt del registre del mes anterior i d’acord amb les 

nostres previsions. Va destacar el sòlid avanç del component 

energètic en termes intermensuals (+3,4%), tot i que, en 

termes interanuals, encara s’observen reculades. D’altra 

banda, la inflació subjacent es va situar en el 2,1%. En els 

pròxims mesos, esperem un repunt de la inflació general, 
gràcies a una recuperació gradual del preu del cru i a 

l’enfortiment del consum. Aquest repunt podria propiciar que 

la Fed reprengués la pujada de tipus més d’hora que tard, i més 

si es té en compte que a l’acta de l’última reunió va fer servir 

un to més hawkish del que es preveia.  

 El Japó creix més del que s’esperava. El PIB del 1T 2016 va 

créixer el 0,4% intertrimestral (0,0% interanual), després de la 
caiguda del trimestre anterior. El sector exterior va sorprendre 

positivament, però la demanda interna va continuar mostrant-

se dèbil. En particular, l’avanç del consum privat no va 

compensar la forta reculada de la inversió (equipament i 

residencial). En aquest context, és molt probable que s’aprovi 

un voluminós paquet fiscal, efectiu ja el 2016 i que s’allargaria 
fins al 2017.  

 La recessió russa es modera. Segons l’estimació preliminar, el 

PIB va caure l’1,2% interanual en el 1T 2016, una xifra millor 

del que es preveia i que suggereix que la pitjor part de la 

recessió sembla que ha quedat enrere. No obstant això, el fet 

que es mantinguin focus de risc geopolític i unes condicions 
financeres internacionals exigents frena el ritme de sortida de 

la recessió.  

 La Fed endureix el missatge i els mercats globals tornen a 

calibrar les seves expectatives sobre pujades futures del 

tipus oficial. La publicació de les actes de la reunió d’abril va 

revelar que els membre del FOMC consideren “escaient” 

tornar a apujar el tipus oficial a la reunió del mes de juny si les 

condicions econòmiques continuen sent favorables. En 
conseqüència, la data més probable de la segona pujada del 

tipus oficial segons els mercats es va avançar del desembre al 

setembre del 2016. Les borses i les divises del bloc emergent 

van acollir el missatge amb descensos. A Europa i als EUA, la 

reacció va ser mixta, encara que va destacar el millor 

comportament relatiu del sector bancari. Així i tot, la fortalesa 
del petroli, que va tornar a fregar els 50 dòlars per barril en el 

cas del Brent, va ajudar que es poguessin recuperar gran part 

de les caigudes al tram final de la setmana. Al mercat de renda 

fixa, la rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys va repuntar 

10 p. b., fins al l’1,85%. D’altra banda, l’euro es va depreciar 

fins als 1,12 dòlars, el nivell més baix en gairebé dos mesos.   

http://www.caixabankresearch.com/

