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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat.

Zona euro: costos salarials per hora*
Variación interanual (%)

Espanya: crèdit i morositat (1T 2016) 
Milers de milions d’euros (%) 

  
Saldo   

1T 2016 
Var. 

interanual  
Taxa 

morositat 

Llars (habitatge) 547 -4,7 4,8 

Llars (consum) 112 3,3 8,8 

Activitats productives 616 -8,8 14,6 

     Construcció 43 -11,2 29,1 

     Promotor 129 -12,1 27,6 

     Serveis 316 -10,7 9,2 

     Indústria 110 0,7 10,2 

     Agricultura 19 5,3 9,6 

Total* 1.275 -6,1 9,9 

Nota: *El saldo total no inclou el crèdit  a les institucions financeres sense 
ànim de lucre al servei de les llars ni el crèdit no classificat.  
Font:CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

 

 Es confirma la recuperació de la inflació, fins al - 1,0% el maig, 

com a conseqüència d'un menor descens dels preus d'oci i 

cultura (viatges organitzats). Per la seva banda, la inflació 

subjacent, aliena a les fluctuacions de l'energia i els aliments 

frescos, es va mantenir en el 0,7%. Tanmateix, la fortalesa del 

consum privat donarà suport a la seva recuperació en la segona 

meitat d'any. Així mateix, la desaparició de l'efecte esglaó com 

a conseqüència de l'enfonsament del preu del petroli el 2015 

portarà la inflació general a terreny positiu a partir d'agost. 

 El deute públic disminueix a l’abril. El deute del conjunt de les 

Adm. Pub. va retrocedir fins als 1.079 milers de milions d'euros 

(en el 1.095 el març). Malgrat aquesta reducció, pròpia del mes 

d'abril, l'elevat nivell de deute públic assenyala la importància 

de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.  

 El crèdit bancari segueix recuperant-se i la morositat, 

disminuint. El desglossament del crèdit de l'1T 2016 mostra 

que cada vegada més segments passen a anotar taxes de 

variació interanual positives. A més del crèdit al consum i al 

sector agrícola, que van començar a créixer el 2015, en l'1T 

també ho ha fet el crèdit a la indústria, una mostra més que el 

crèdit està donant suport a la recuperació de l'activitat 

productiva empresarial. D’altra banda, la taxa de morositat va 

seguir descendint en tots els segments, encara que cal 

assenyalar que en la construcció i en el crèdit al promotor la 

taxa encara segueix en cotes molt altes. 

Unió Europea 

 La producció industrial avança a l’abril. L'índex de producció 

industrial en la zona euro va augmentar un 1,1% (variació 

interanual mitjana dels últims tres mesos), lleugerament per 

sota de l'1T. En particular, els avenços de la producció industrial 

d'Alemanya (0,9%), França (0,6%), Itàlia (1,2%) i Espanya (2,8%) 

mostren com la recuperació econòmica de l'eurozona 

prossegueix en el 2T. 

 Recuperació moderada però contínua del mercat de treball. 

L'ocupació va augmentar un 0,3% intertrimestral en l'1T 2016 

en la zona de l’euro, el mateix ritme que en el segon semestre 

de 2015. D’altra banda, els costos laborals van incrementar un 

1,8% interanual en l'1T 2016, 3 dècimes per sota del mateix 

període de l'any anterior. Alemanya (3,2%) i França (1,6%) 

avancen a ritmes superiors, mentre que A Espanya i Itàlia els 

costos salarials avancen de forma molt més mdoerada (+0,7% i 

-0,5%, respectivament). 

 

 



17-6-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,27 0,00 -0,13

EUA 0,64 -0,01 +0,03

Tipus 1 any Zona euro -0,03 -0,01 -0,09

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,02 -0,00 -0,61

EUA 1,61 -0,03 -0,66

Espanya 1,56 0,13 -0,22

$/€ 1,128 0,00 +0,04

Dow Jones 17.675 -1,1% 1,4%

Euro Stoxx 50 2.849 -2,1% -12,8%

IBEX 35 8.362 -1,5% -12,4%

Brent a un mes $/barri l 49,2 -2,7% 31,9%

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

Monitor de mercats

                 

   

   

                      Pols Econòmic – Del 13 al 19 de juny de 2016 www.caixabankresearch.com  

 

Dades previstes del 20 al 26 de juny 

20 Espanya Comerç exterior (abr.) 

 Japó Balança comercial (maig) 

21 Espanya 
Indicador d’ actividad dels serveis (abr.) 
Xifra de negocis de la indústria (abr.) 
Entrada de comandes de la indústria (abr.) 

22 Zona euro Avanç Confiança consumidor (jun.)  

 EUA Venda habitatges segona mà (maig) 

23 Zona euro PMI compost (juny) 

 Alemanya PMI compost (juny) 

 França PMI compost (juny) 

 EUA Venda habitatges nous (maig) 

24 Espanya Xifra de negocis empresarial (abr.) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Japó i del 

Ministeri del Interior.

Japó: actius del Banc de Japó
(% del PIB)

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.  

 

 

 La inflació dels EUA es va situar en l'1,0% el maig, 1 dècima 

per sota del registre del mes anterior. D’altra banda, la inflació 

subjacent es va situar 1 dècima per damunt del registre d'abril, 

en el 2,2%. En termes intermensuals (amb la sèrie ajustada 

estacionalment), tant la inflació general com la subjacent van 

avançar un 0,2% intermensual. Novament va destacar el sòlid 

creixement del component energètic (+1,2% intermensual). En 

aquest sentit, en els propers mesos, esperem un repunt de la 

inflació general, en bona part afavorit per la recuperació 

gradual del preu del cru. Aquest repunt donarà suport a que la 

Fed reprengui la pujada de tipus a la tornada de l’estiu, malgrat 

el to dovish que ha mostrat la institució monetària en la reunió 

de juny. 

 El Banc del Japó no mou fitxa. En la reunió del passat 15-16 de 

juny el BOJ no va introduir canvis en el ritme anual de compra 

de deute (80 bilions de iens). Amb tot, és probable que la 

institució monetària opti per incrementar les seves compres 

d'actius en la reunió del 28-29 de juliol, passades les eleccions 

a la cambra alta, i una vegada s'hagin dissipat els dubtes sobre 

el referèndum del Regne Unit. 

 El recent repunt del vot a favor de la sortida del Regne Unit 

de la UE va agitar els mercats i va donar protagonisme als 

actius refugi. En un marc de considerable volatilitat, els actius 

de risc europeus van saldar la setmana disminuint un 2,1 (Stoxx 

600), dinàmica que també es va estendre a les borses 

emergents (MSCI Emerging Markets: -2,1%) i a la 

nordamericana (S&P 500: -1,2%). La creixent inquietud davant 

el referèndum sobre el brexit va avivar l'aversió al risc dels 

inversors. Així, es va intensificar la cerca de refugi en actius 

com l'or, que va pujar un 2% per sumar una revaloració del 21% 

el 2016, i en el deute sobirà dels EUA i d’Alemanya. La 

rendibilitat del bo a 10 anys alemany va arribar a ser negativa 

durant la setmana. En aquest context, la Fed, el Banc 

d'Anglaterra es van mostrar prudents davant la situació de 

mercat i van mantenir sense canvis les seves polítiques 

monetàries. En particular, la Reserva Federal va rebaixar 

lleugerament les seves previsions de creixement del PIB, així 

com el ritme previst de pujades de tipus i el seu nivell de llarg 

termini.  

 La volatilitat va afectar també al mercat de divises. La lliura 

esterlina, la volatilitat de la qual es troba en  nivells similars als 

de la crisi de 2008, va repuntar lleugerament davant de l’euro 

al final de la semana, però encara acumula una caigudadel 

5,2% aquest any. A Japó, les decisions del seu banc central van 

continuar alimentant el ral·li del ien, que cotitza en màxims de 

dos anys davant el dòlar. Les incerteses al voltant del brexit 

també han afectat al preu del petroli, que s'ha replegat un 

2,8% des dels 50,5 dòlars de la setmana anterior fins als 49,2 

actuals. 

http://www.caixabankresearch.com/

