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 El ritme de creixement continua sent robust en el 2T 2016. El 

model de previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un  

creixement del 0,67% intertrimestral en el 2T 2016, la qual 

cosa implica una desacceleració respecte de l’avanç del 1T 

(0,77% intertrimestral). En general, els diferents indicadors 

que es van publicar durant l’últim mes ja suggerien una 

moderació del ritme d’expansió. No obstant això, destaca de 

manera positiva la solidesa mostrada pels indicadors de 

consum privat, la qual cosa fa preveure que aquest component 

continuarà sent el principal impulsor de la demanda interna en 

el 2T.  

 La moderació salarial es manté. En el 1T 2016, segons l’índex 

de costos laborals harmonitzats, els costos salarials van recular 

el  0,1% intertrimestral, després que augmentessin el 0,9% en 

el 4T 2015. Tenint en compte l’increment moderat dels salaris 

pactats en conveni al març, de l’1,1% interanual, la contenció 

salarial prosseguirà en els propers mesos.  

 El sector immobiliari guanya tracció. El preu de l’habitatge 

basat en les compravendes va créixer el 1,5% intertrimestral 

en el 1T 2016, després de sofrir un retrocés mínim del 0,1% en 

el 4T 2015. En termes interanuals, va avançar el  6,3% (4,2% en 

el 4T). Tot i que la dinàmica dels preus continua sent molt 

heterogènia entre comunitats autònomes, destaca que només 

dues registressin reculades en termes intertrimestrals. La 

fortalesa de les compravendes d’habitatges, que a l’abril van 

avançar el 12,7% interanual (en l’acumulat de 12 mesos), fa 

preveure que la tendència a l’alça dels preus es mantindrà en 

els pròxims trimestres.  

 

Unió Europea 

 El creixement del PIB de la zona de l’euro va ser del 0,6% 

intertrimestral en el 1T 2016, una mica per damunt del 

registre del 4T 2015 (0,4%). Totes dues dades van ser revisades 

una dècima a l’alça per l’oficina estadística europea. La 

demanda interna va continuar sent la principal contribuïdora 

al creixement econòmic (+0,7 p. p.), en particular, gràcies al 

consum privat (+0,3 p. p.), l’aportació del qual va augmentar. 

El consum públic i la inversió van contribuir, respectivament, 

amb +0,1 p. p. i +0,2 p. p. i, juntament amb el consum privat, 

es probable que siguin els pilars de creixement de la zona de 

l’euro en els propers mesos. D’altra banda, la demanda 

externa va reduir la seva contribució negativa al creixement en 

el 1T (-0,1 p. p.), a causa, sobretot, del menor avanç de les 

importacions respecte de les exportacions. Esperem que la 

contribució del sector exterior augmenti de manera gradual, 

amb el suport de la propera depreciació de l’euro prevista per 

CaixaBank Research, com a conseqüència d’una accentuació 

de la disparitat de polítiques monetàries entre la Fed i el BCE.  



                  

   

   

                  Pols Econòmic – Del 6 al 12 de juny de 2016 www.caixabankresearch.com  

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades fiables. CaixaBank no en 
garanteix l'exactitud ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas 
de l'ús que se’n faci. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis sense avisar.  

 

 

Dades previstes del 13 al 19 de juny 

14 Espanya IPC (maig) 

 Zona euro 
Ocupació (1T) 
Producció industrial (abr.) 

 EUA  Vendes al detall (maig) 

 Itàlia IPC (maig) 

15 França IPC (maig) 

 EUA 
Producció industrial (maig) 
Declaració del FOMC  

16 Espanya Cost laboral (1T) 

 Zona euro IPC harmonitzat (maig) 

 EUA IPC (maig) 

17 Espanya 
Crèdits, dipòsits i morositat (abr.) 
Deute AP (abr.) 

 Zona euro 
Índex de cost laboral (1T) 
Balança de pagaments (abr.) 
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Xina: indicadors d'activitat
Variació interanual (%) 

10-6-16 var. setm. 2016

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

EUA 0,66 -0,03 +0,04

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

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,02 -0,05 -0,61

EUA 1,64 -0,06 -0,63

Espanya 1,43 -0,04 -0,34

$/€ 1,125 -0,01 +0,04

Dow Jones 17.865 0,3% 2,5%

Euro Stoxx 50 2.911 -2,9% -10,9%

IBEX 35 8.491 -3,5% -11,0%

Brent a un mes $/barri l 50,5 1,8% 35,6%

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

Monitor de mercats

 

 Els indicadors d’activitat de la Xina es van estabilitzar al maig, 

després de la debilitat de l’abril. Així, malgrat que les 

exportacions van tornar a recular (-4,1% interanual), les 

importacions van registrar una lleugera caiguda (del -0,4%) 

després de mesos de forts descensos (-13% en mitjana), la qual 

cosa indica una estabilització de la demanda interna. Així 

mateix, la producció industrial va avançar el 6,0% interanual, 

en consonància amb el mes anterior, i les vendes al detall van 

créixer el 10,0% interanual, sense que mostressin ni una clara 

millora ni un deteriorament evident respecte del 10,7% del 

2015. D’altra banda, la inflació va sorprendre a la baixa i es va 

situar en el 2,0% (2,3% a l’abril), apaivagada pel component 

alimentació. 

 L’economia turca comença a alentir-se. En el 1T 2016, el PIB 

de Turquia va créixer el 4,8% interanual (0,8% intertrimestral), 

respecte del 5,7% interanual anterior. L’alentiment registrat 

no va ser més gran perquè la demanda interna i, en particular, 

el consum públic (que va avançar el 10,9% interanual) van 

accelerar el ritme. En canvi, l’aportació de la demanda externa 

al creixement del PIB va ser negativa. La tendència de 

desacceleració econòmica s’estendrà als pròxims trimestres, ja 

que els desequilibris macroeconòmics importants (en especial, 

el dèficit corrent) i els focus d’incertesa política interna i 

externa es mantenen.  

 La incertesa provoca fortes davallades a la rendibilitat dels 

bons sobirans. Dos elements principals han contribuït al clima 

d’intranquil·litat que va fomentar la forta demanda d’actius de 

deute públic. D’una banda, els inversors continuen donant 

mostres de prudència enfront d’una possible pròrroga de la 

pròxima pujada de tipus als EUA, després de la fluixa dada 

d’ocupació del mercat laboral nord-americà. De l’altra, la 

publicació de noves enquestes al Regne Unit, que donen un 

lleuger avantatge al vot favorable a la sortida del país de la UE, 

també van influir en el clima inversor i van provocar forts 

repunts en la volatilitat de la lliura esterlina respecte de l’euro 

i del dòlar. En aquest context, les principals borses 

desenvolupades van mostrar un comportament molt prudent, 

sobretot a les places europees, on la majoria de les borses van 

registrar lleugeres caigudes. Al mercat de renda fixa, les 

rendibilitats de les principals referències sobiranes van anotar 

forts descensos. En concret, la TIR del bund alemany va 

registrar fins a quatre mínims històrics durant la setmana i la 

va acabar en el 0,02%. La yield del gilt també va arribar fins a 

un mínim històric, en situar-se en l’1,21%.  

 El BCE inicia les compres de bons corporatius. Com va 

anunciar Draghi a l’última reunió de la institució europea, el 

BCE va arrencar el seu programa de compra de bons 

corporatius el 8 de juny. Tot i que els inversors ja havien 

anticipat la posada en marxa d’aquest programa, les 

rendibilitats dels bons corporatius europeus van baixar amb 

força després de l’inici de les compres.  
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