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 Es confirma un creixement del PIB del 0,8% intertrimestral en 

el 1T 2016 (3,4% interanual). La demanda interna va continuar 

liderant el creixement, amb una aportació de 3,8 p. p., mentre 

que la demanda externa va presentar una contribució menys 

negativa que en el trimestre anterior, de -0,4 p. p. (-0,6 p. p. en 

el 4T 2015). En particular, el consum privat va ser el principal 
motor de la recuperació i la inversió va continuar avançant, tot 

i que per sota del que s’esperava, com a conseqüència d’una 

menor empenta de la inversió en construcció. D’altra banda, el 

consum públic va sorprendre de manera positiva amb un avanç 

considerable.   

 El preu de l’habitatge manté la tendència ascendent iniciada 
el 2015. Així, el preu de taxació de l’habitatge lliure es va 

incrementar el 0,2% intertrimestral en el 1T 2016 (2,4% 

interanual). Tot i que es tracta d’un avanç una mica per sota 

del que s’esperava, entra dins de la variabilitat habitual de la 

sèrie. En els pròxims mesos, s’espera que la tendència alcista 

dels preus continuï, amb el suport de l’escassetat d’estoc en 

determinades zones prime.  

 La concessió d’hipoteques sobre habitatges manté la 

tendència a l’alça, amb el suport d’unes condicions de 

finançament favorables. Al març, el nombre d’hipoteques 

constituïdes sobre habitatges va ser de 22.983, la qual cosa  

representa un augment del 17,3% (interanual, acumulat de 12 

meses). 

Unió Europea 

 
 Els indicadors d’activitat als països del centre de la zona de 

l’euro milloren al maig. L’índex PMI compost de la zona de 

l’euro va arribar als 52,9 punts al maig, un nivell expansiu (per 

damunt dels 50 punts), similar al registrat en els quatre 

primers mesos del 2016. Per països, l’índex PMI compost va 
assolir els millors registres de l’any als països del centre, 

mentre que es va alentir lleugerament a la perifèria. En 

concret, al maig, el PMI va repuntar fins als 54,7 punts a 

Alemanya i fins als 51,1 punts a França. D’altra banda, l’índex 

de confiança del consumidor de la zona de l’euro va millorar 

de manera significativa, fins als -7 punts, 2,3 punts per damunt 
de valor de l’abril. En resum, l’expansió econòmica de la zona 

de l’euro continua en el 2T. 

 L’Eurogrup aprova la primera revisió del programa de rescat 

a Grècia. L’Eurogrup va donar el vistiplau a les reformes i 

mesures fiscals dutes a terme pel Govern grec, de manera que 

podria rebre el segon tram del rescat (10.300 milions d’euros). 

Addicionalment, es va tractar la sostenibilitat del deute públic 
grec i es van acordar les principals directrius per reestructurar-

lo, especialment a partir del 2018, mitjançant rebaixes del 

tipus d’interès i d’ampliacions de venciments, tot i que encara 

no se n’han concretat els detalls. 
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Dades previstes del 30 de maig al 5 de juny 

30 Espanya 
Avanç de l’IPC (maig) 
Entrades de turistes estrangers (abr.) 

 Zona euro Índex de sentiment econòmic (maig) 

31 Espanya 
Balança de pagaments (mar.) 
Crèdit de nova concessió (abr.) 
Execució pressupostària (abr.) 

 Zona euro 
Avanç de l’IPC (maig) 
Atur (abr.) 

1 Espanya PMI de manufactures (maig) 

 EUA 
ISM de manufactures (maig) 
Beige Book 

 Xina PMI manufactures (maig) 

 Brasil PIB (1T) 

2 Espanya Afiliats Seg. Social i atur registrat (maig) 

3 Espanya PMI de serveis i compost (maig) 

 EUA 
Ocupació (maig) 
ISM de serveis (maig) 

 

27-5-16 var. setm. 2016

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

EUA 0,67 +0,01 +0,06

Tipus 1 any Zona euro -0,02 0,00 -0,08

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,14 -0,03 -0,49

EUA 1,85 +0,01 -0,42

Espanya 1,48 -0,08 -0,29

$/€ 1,112 -0,01 +0,03

Dow Jones 17.873 2,1% 2,6%

Euro Stoxx 50 3.078 3,9% -5,8%

IBEX 35 9.107 3,8% -4,6%

Brent a un mes $/barri l 49,3 1,2% 32,3%

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

Monitor de mercats

 

 Continua l’expansió als EUA. Segons la segona estimació del 

PIB del Bureau of Economic Analysis (BEA), l’economia nord-

americana va avançar el 0,2% intertrimestral (2,0% interanual), 

per damunt del 0,1% intertrimestral de la primera estimació. 

Tot i que es tracta d’un avanç una mica per sota del registrat 
en el 4T 2015 (0,3% intertrimestral), cal tenir en compte que el 

BEA sol subestimar (en 0,3 p. p.) la dada de creixement del PIB 

dels primers trimestres. En aquest entorn de creixement, els 

indicadors del sector immobiliari continuen oferint registres 

positius, amb un avanç sòlid de la venda d’habitatges, tant els 

nous com els de segona mà.  

 La inflació del Japó continua en terreny negatiu. A l’abril, l’IPC 

sense aliments però amb energia (la referència del Banc del 

Japó, BOJ) va caure el 0,3% interanual, amb la qual cosa va 
igualar el descens del mes anterior. D’altra banda, l’IPC 

subjacent (sense energia i sense aliments) va mantenir un 

avanç moderat del 0,7% interanual. En este context, el BOJ 

podria incrementar a l’estiu el ritme de compres anuals de 

deute (actualment en els 80 bilions de iens), després que 

sorprengués el mercat per no haver afegit més estímuls a la 
reunió de l’abril. Així mateix, la balança comercial es va 

mantenir en valors positius gràcies a la caiguda de les 

importacions. Les exportacions als EUA continuen baixant.  

 Les borses avançades recuperen el to constructiu i s’apunten 
guanys sòlids (S&P 500: +1,8%, Eurostoxx 50: +4,5%). Els 

inversors continuen mostrant sensibilitat als missatges de la 

Fed, que recentment han pres un to més hawkish arran de les 

bones dades macroeconòmiques. La pujada de tipus al juny va 

superar el 32% de probabilitat al mercat, mentre que la del 

juliol va fregar el 50%. El principal beneficiat ha estat el sector 

bancari (EUA: +2,5%, Europa: +5%), que celebra la possibilitat 
de millora als seus marges. A Europa, tant la renda fixa com la 

variable van tenir, a més, el suport de l’acord per a la 

reestructuració del deute grec, amb lleugers descensos als 

spreads de deute corporatiu. En tot cas, la cautela continua 

present a les places del Vell Continent a causa dels riscos a curt 

termini, especialment el brexit, que ha perdut força a les 

enquestes darrerament. 

 A l’altre costat de la balança, l’actuació dels actius emergents 
ha estat pitjor, en part per la depreciació de les seves divises 

respecte del dòlar. D’altra banda, el preu del petroli ha 

mantingut l’escalada fins als 50 dòlars per barril, barrera que 

va arribar a superar per primera vegada la setmana passada. 

Altres primeres matèries (ferro, coure, alumini) han aconseguit 

recuperar les pèrdues recents.  
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