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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat.
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Mercat interior Zona euro

Fora de la zona euro

Espanya: comandes industrials
Variació interanual de la mitjana mòbil de 12 mesos (%)

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

 Els indicadors d'activitat segueixen en cotes elevades però 

alenteixen el seu ritme d'avenç a l’abril. Destaca en positiu la 

bona marxa del sector serveis, la facturació del qual va créixer 

un 3,6% interanual a l’abril. En canvi, el volum de negoci de la 

indústria va retrocedir lleugerament (-0,7% interanual). 

Aquesta desacceleració avala les previsions de CaixaBank 

Research de creixement sòlid del PIB però una mica més 

moderat en el 2T 2016: en el 0,6% intertrimestral (0,8% en el 

1T). Amb tot, l'increment de les comandes industrials 

provinents de l'exterior (6,0% interanual en l'acumulat de 12 

mesos), tant de la zona euro (7,3% interanual) com de la resta 

(4,4% interanual), mostren un fons de resistència del sector 

industrial. 

 El saldo comercial millora notablement el mes d’abril. Les 

exportacions de béns van repuntar després del fluix mes de 

març, que es va veure afectat pel fet que la Setmana Santa 

caigués íntegrament en aquest mes. Així, les exportacions van 

créixer un 1,7% interanual (en l'acumulat de 3 mesos) gràcies, 

sobretot, a l'empenta de les vendes a la zona euro. Continua 

sent destacable la fortalesa de les exportacions no 

energètiques, amb un creixement del 3,1%. Destaquen en 

positiu els sectors de l'automòbil, de les manufactures de 

consum i dels aliments. D’altra banda, les importacions van 

retrocedir un 1,3% interanual, cosa que va provocar que a l’abril 

el dèficit comercial (acumulat de 12 mesos) es reduís en 1.600 

milions d'euros respecte a l’abril de 2015.  

Unió Europea 

 Millora la confiança en la zona euro en el 2T encara que el 

resultat del brexit pesarà en els propers mesos. L'índex de 

confiança del consumidor de l'eurozona va assolir els -7,3 punts 

en juny, i va recuperar, així, la major part del terreny perdut en 

el 1T. Tot apunta a que la recuperació gradual de la zona euro 

prossegueix. Amb tot, el brexit obre un període de forta 

incertesa amb repercussions sobre l'economia real. La 

magnitud de l'impacte dependrà, en gran mesura, del nou 

lideratge del Regne Unit i del plantejament de la negociació 

amb la UE, de la reacció de la pròpia UE, i de la força dels partits 

euroescèptics i populistes en la regió europea 

 Continua el ritme d'activitat en la zona euro el segon trimestre 

de l'any. L'índex PMI compost es va situar en els 53,0 punts en 

el 2T, un nivell expansiu (per damunt dels 50 punts) i similar al 

registrat en el primer trimestre de l'any (53,2). Per països, a 

Alemanya el PMI va assolir els 54,1 punts, un nivell que apunta 

a una sòlida expansió de l'activitat en el 2T. D’altra banda, a 

França el PMI es va situar en els 50,2 punts en el 2T, un nivell 

que assenyala la fragilitat encara existent en l'economia gal·la. 



24-6-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,28 -0,02 -0,15

EUA 0,62 -0,02 +0,01

Tipus 1 any Zona euro -0,05 -0,02 -0,11

Tipus 10 anys Bund a lemany -0,05 -0,07 -0,68

EUA 1,56 -0,05 -0,71

Espanya 1,63 0,08 -0,14

$/€ 1,112 -0,02 +0,03

Dow Jones 17.401 -1,6% -0,1%

Euro Stoxx 50 2.776 -2,6% -15,0%

IBEX 35 7.788 -6,9% -18,4%

Brent a un mes $/barri l 48,4 -1,5% 29,9%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Saldo (esc. dta.)
Exportacions (esc. esq.)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Comerç.

Japó: balança comercial
Dades mensuals (mM¥)                                 Dades mensuals (mM¥)

Dades previstes del 27 de juny al 3 de juliol 

28 Espanya Vendes al detall (maig) 

 EUA 
Case shiller (abr.) 
Confiança del consumidor (juny) 

29 Espanya 
Hipoteques (abr.) 
Avanç IPC (juny) 

 Zona Euro  Índex de Sentiment Econòmic (juny) 

30 Espanya 

Entrada de turistes estrangers (maig) 
Crèdit de nova concessió (maig) 
Posició inversió internacional neta (1T) 
Balança de pagaments (abril i 1T) 

 Zona Euro Avanç IPC (juny) 

1 Espanya PMI manufactures (juny) 

 Zona Euro 
Atur (maig) 
PMI manufactures (juny) 

 EUA ISM manufactures (juny) 

 Japó IPC (maig) 

 Xina PMI manufactures (juny) 
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Habitatges de segona mà (esc. esq.)

Habitatges nous (esc. dta.)

Font CaixaBank Research, a partir de dades del US Census Bureau i NAR.

EUA: Vendes d'habitatges
Vendes (milers) Vendes (milers)

 

 El sector immobiliari dels EUA prossegueix la seva 

recuperació. El mes de maig es van iniciar 1,2 milions 

d'habitatges, una xifra propera a la mitjana històrica (de 1,3). 

Així mateix, les vendes d'habitatges, tant nous com usats, van 

seguir avançant el maig. D’altra banda, l'índex de preus 

elaborat per l'Agència Federal de Finançament d'Habitatge 

(FHFA) va créixer un considerable 5,3% interanual, la cual cosa 

apuntala la inversió residencial com un factor important 

darrere del creixement econòmic dels EUA el 2016. 

 La debilitat de les exportacions japoneses propicia un dèficit 

comercial el mes de maig. Les exportacions van caure un 

11,3% interanual (un-2,4% en volum) pel retrocés de les 

vendes a la Xina, a ASEAN i als EUA. Les importacions van pujar 

en volum, encara que la fortalesa del ien (que s'ha apreciat 

respecte al dòlar més d'un 14% en un any) va fer que en iens 

registressin un descens del 13,8% interanual. 

 El referèndum al Regne Unit finalitza amb una victòria a favor 

de la sortida del país de la Unió Europea. El 51,9% dels 

ciutadans consultats van votar l'opció d'abandonar la UE, 

davant el 48,1% dels votants partidaris de quedar-se en el bloc 

europeu. L'augment de la incertesa que comporta el resultat 

del plebiscit en les esferes política, econòmica i financera és 

considerable. Els mercats d'actius van reaccionar amb 

caigudes molt voluminoses de cap a cap del globus. 

L'enfonsament de les borses internacionals va ser generalitzat: 

a Regne Unit la caiguda va assolir el 3,2%, a la zona euro el 8,6% 

i a Espanya el correctiu borsari va ser del 12,4%. D’altra banda, 

la borsa nordamericana va descendir un 3,6% i la japonesa un 

8%. A nivell sectorial, els bancs van sortir particularment mal 

parats, amb disminucions del 18% en les entitats de la zona 

euro i del 20% en la banca domèstica britànica. El fort repunt 

en els nivells d'aversió al risc i volatilitat van provocar la fugida 

en massa dels inversors cap a actius segurs. Les yields del deute 

sobirà a 10 anys d'Alemanya, el Regne Unit i els EUA van 

descendir 17 p. b., 21 p. b. i 30 p. b., respectivament. Les 

primes de risc espanyola i italiana van repuntar a prop de 

40p.b. El Banc d'Anglaterra, el BCE i el Banc del Japó han 

anunciat que proporcionaran tanta liquiditat al sistema 

financer com sigui necessari.  

 La reacció dels inversors davant el resultat electoral a 

Espanya queda desdibuixada pel terratrèmol financer del 

brexit. El resultat electoral ha reforçat la posició del Partit 

Popular al mateix temps que el Partit Socialista ha evitat el 

sorpasso d'Units - Podem. Amb tot, la configuració de l'arc 

polític segueix estant marcada per l'elevada fragmentació 

parlamentària. En l'obertura de la sessió, la rendibilitat del Bo 

a 10 anys descendeix 12 p. b. fins a l'1,50%, mentre l'IBEX 35 

s'anota un ascens del 2,9% després de l'enfonsament registrat 

en la jornada del divendres. 

http://www.caixabankresearch.com/

