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PMI manufactures PMI serveis

Espanya: indicadors d'activitat
Nivell

Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de Markit.
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social*
Variació intermensual (milers)

Nota: *Sèrie desestacionalitzada.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS.
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Espanya Zona euro

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE i Eurostat.

Espanya i zona euro: IPC
Variació interanual (%)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea.

Zona euro: índex de sentiment econòmic
Nivell

 Senyals mixtos dels indicadors d’activitat del maig. 

L’indicador de sentiment empresarial (PMI) del sector 

manufacturer va flexionar a la baixa, però la fortalesa del dels 

serveis, que representa dos terços de l’activitat econòmica, 

convida a l’optimisme pel que fa al creixement del 2T. 

 El ritme de creació d’ocupació es va mantenir al maig en taxes 

elevades, del 2,6% interanual, i continua el camí previst de 

suau desacceleració. El ritme de caiguda de l’atur registrat va 

accelerar (-7,7% interanual) i es va situar per sota dels 4 milions 

de persones per primera vegada des de l’agost del 2010. 

 La inflació es recupera mínimament al maig, fins al -1,0%. 

Quan encara no es coneix el detall per components, expliquen 

la dada la pujada dels preus de l’electricitat i un menor descens 

dels preus dels viatges organitzats en comparació amb el mes 

anterior. En els pròxims mesos, la inflació continuarà una 

tendència alcista, recolzada en un petroli més car i en el 

dinamisme del consum privat.  

 El saldo per compte corrent es manté estable al març, en 

l’1,4% del PIB. La lleugera reducció del dèficit de rendes 

primàries i secundàries va ser d’una magnitud similar al 

deteriorament del superàvit de béns i serveis. D’altra banda, el 

nombre de turistes internacionals va augmentar el 13,4% 

interanual en l’acumulat del març i l’abril. 

 El dèficit públic (excloses les CL) va arribar fins al 0,8% del PIB 

en el 1T 2016, el mateix nivell que el que es va anotar en el 1T 

2015. El registre de l’Administració central i les CA va millorar, 

mentre que la Seguretat Social va reduir el seu superàvit. En 

aquest sentit, el compliment del nou objectiu del dèficit per al 

conjunt del 2016 (3,7% del PIB) no està assegurat.  

 La concessió de crèdit a les llars i les pimes avança a pas ferm. 

A l’abril, el crèdit a les llars per al consum va continuar a l’alça 

(33,5% interanual del començament de l’any ençà) i el crèdit 

per a la compra d’habitatge va corregir la mala evolució del 1T 

2016 (34,5%). El crèdit a les pimes va continuar fluint (6,6%), 

però el destinat a les grans empreses es va contraure el 27,3%, 

a causa que es van fer servir més altres fonts de finançament. 

Unió Europea 
 

 L’índex de sentiment econòmic a la zona de l’euro va arribar 

al maig al nivell més alt dels últims quatre mesos (104,5 

punts). Destaquen els avanços a França (+1,5 punts) i, en menor 

grau, a Alemanya (+0,4 punts) i a Itàlia (+0,3 punts), dades que 

compensen el lleuger empitjorament que va registrar Espanya 

(-0,4 punts). 

 La inflació de la zona de l’euro repunta, tot i que continua en 

terreny negatiu. En concret, es va situar en el -0,1% al maig, 1 

dècima per damunt de la dada del mes anterior, a causa 

sobretot de la menor caiguda del component energètic. Les 

previsions de CaixaBank Research suggereixen que la inflació 

continuarà recuperant-se lentament, amb el suport progressiu 

del preu del petroli i de la inflació subjacent.  
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Dades previstes del 6 al 12 de juny 

7 Espanya Producció industrial (abr.) 

 Zona euro Desglossament del PIB (1T) 

 Alemanya Producció industrial (abr.) 

8 Espanya Cost laboral harmonitzat (1T) 

 Xina Comerç internacional (maig) 

9 Espanya 
Compravenda d’habitatges (abr.) 
Preus de l’habiatge de l’INE (1T) 

 Xina IPC (maig) 

10 Alemanya IPC (maig) 

 França Producció industrial (abr.) 

12 Xina 
Producció industrial (maig) 
Vendes al detall (maig) 

 

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

T1 2012 T1 2013 T1 2014 T1 2015 T1 2016

Índia Brasil

Índia i Brasil: PIB
Variació interanual (%)

Font: Caixabank  Research, a partir de dades dels instituts nacionals 
d'estadística.

3-6-16 var. setm. 2016

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

EUA 0,68 +0,01 +0,07

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

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,07 -0,07 -0,56

EUA 1,70 -0,15 -0,57

Espanya 1,47 -0,01 -0,30

$/€ 1,137 0,03 +0,05

Dow Jones 17.807 -0,4% 2,2%

Euro Stoxx 50 2.998 -2,6% -8,3%

IBEX 35 8.802 -3,4% -7,8%

Brent a un mes $/barri l 49,6 0,6% 33,2%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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 La creació d’ocupació als EUA sorprèn negativament. Al maig, 

es van crear 38.000 llocs de treball, el registre més baix dels 

últims sis anys. Malgrat l’afectació que la vaga de treballadors 

d’una gran companyia de telecomunicacions pot haver tingut 

en la dada, aquesta no ha deixat de sorprendre. Després que 

es publiqués, la rendibilitat del bo sobirà a 10 anys va disminuir 

amb força i el dòlar es va depreciar respecte de l’euro. D’altra 

banda, la taxa d’atur va baixar fins al 4,7%, tot i que va estar 

afavorida, en part, pel descens de la taxa d’activitat. En positiu, 

els salaris van tornar a augmentar de manera significativa (el 

2,5% interanual). També en positiu, l’índex de sentiment 

empresarial de manufactures (ISM) del maig va pujar fins als 

51,3 punts, la qual cosa marca una lleugera expansió del sector 

manufacturer. El seu homòleg de serveis es va mantenir en la 

zona expansiva (52,9 punts).  

 El Japó ajorna la pujada de l’IVA prevista a l’abril del 2017 (del 

8% al 10%) fins a l’octubre del 2019, a causa de la persistent 

debilitat de la demanda interna, les tensions deflacionistes i els 

dubtes sobre el creixement de la Xina. L’anunci ha tingut lloc 

just abans de les eleccions de la Càmera Alta del 10 de juliol. 

 L’economia brasilera continua caient, mentre que l’índia 

accelera. En el 1T 2016, el PIB del Brasil va caure el 5,4% 

interanual (-0,3% intertrimestral), en comparació amb el -5,9% 

del trimestre precedent. La menor caiguda de l’activitat va ser 

conseqüència del millor to del consum públic i del dinamisme 

de les exportacions. Malgrat que les xifres van ser una mica 

millors del que s’esperava, les previsions suggereixen que el 

Brasil continuarà en recessió durant gran part del 2016. D’altra 

banda, l’Índia va créixer el 7,9% en el 1T 2016, per damunt del 

que esperava el consens, gràcies a la bona marxa del consum 

privat.  

 La reunió del BCE va oferir poques novetats, tal i com estava 

previst. No s’esperaven anuncis significatius i Draghi es va 

ajustar al guió previst. L’autoritat monetària va mantenir els 

tipus d’interès oficials i va reiterar la seva disposició a 

implementar més estímuls monetaris en cas que fos necessari. 

Els aspectes més destacats van ser l’anunci del començament 

del programa de compra de bons corporatius i de la primera 

subhasta de liquiditat a molt llarg termini (TLTRO II) els dies 8 i 

22 de juny, respectivament. Així mateix, Draghi va constatar 

que el balanç de riscos de l’escenari econòmic ha millorat. En 

l’apartat de previsions, el BCE va elevar, per primera vegada en 

un any, les seves projeccions de creixement i d’inflació per al 

2016, però les va mantenir pràcticament sense canvis per al 

2017 i el 2018. Els missatges continuistes del BCE van tenir una 

acollida més aviat freda als mercats, especialment a les borses.  

 El Brent roman en els 50$/barril, malgrat que l’OPEP no va 

arribar a un acord per limitar-ne la producció a la seva darrera 

reunió del 3 de juny a Viena.  

http://www.caixabankresearch.com/

