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 El consum privat segueix creixent i es recolza en la millora de 
la situació financera de les llars. La renda bruta disponible de 

les llars va avançar un 2,3% interanual en el 1T, de manera 

que les llars van seguir compatibilitzant l'augment del consum 

amb la capacitat d'estalviar. En concret, la taxa d'estalvi es va 

situar en el 9,3% de la renda bruta disponible en el 1T, només 

una dècima per sota del trimestre anterior. Tenint en compte 
l'avenç de les vendes al detall d'abril i maig, el consum privat 

va seguir sent el motor de la recuperació en el 2T. 

 La inflació continua recuperant-se i arriba al - 0,8% al juny. A 

falta del detall per components, la dada s'explica per la pujada 

del preu dels carburants i de l'electricitat. En els propers 

mesos, la inflació seguirà una tendència alcista pel dinamisme 

del consum privat i la desaparició de l'efecte esglaó del preu 
del petroli. 

 El saldo per compte corrent puja a l’abril fins al 1,7% del PIB. 

Aquesta notable millora es deu tant a la continuada reducció 

del dèficit de rendes com a un increment del superàvit de 

béns i serveis, que trenca la tendència baixista dels últims 

mesos. D’altra banda, el número de turistes internacionals va 
augmentar un 7,4% interanual el maig, marcant un bon inici 

de la temporada d'estiu. 

 L'ajust del dèficit públic segueix pendent. L'execució 

pressupostària fins a l'abril situa el dèficit (excloses les 

corporacions locals) en l'1,2% del PIB, una dècima per damunt 

del de fa un any. Encara que l'administració central i les 

comunitats autònomes han millorat el seu saldo, preocupa el 
deteriorament del superàvit de la Seguretat Social. 

 La nova concessió de crèdit dóna suport al creixement. El flux 

nou de crèdit a llars i pimes segueix creixent a taxes elevades, 

mentre que les noves operacions a grans empreses es 

contreuen, segurament pel major accés a mercats i l'ús de 

beneficis retinguts per finançar-se.  

Unió Europea 

 L'índex de sentiment econòmic de la zona euro es va 

mantenir estable el juny (104,4 punts vs. 104,6 el maig), 

encara que l'enquesta va tenir lloc abans del brexit. L'evolució 

del sentiment econòmic en els propers mesos reflectirà fins a 

quin punt aquest esdeveniment pot impactar en l'activitat de 

la zona euro. Un impacte que CaixaBank Research preveu 
moderat, equivalent a unes poques dècimes sobre el 

creixement del PIB per a la majoria de països de la regió 

europea. 

 L'índex de preus al consum harmonitzat (IPCH) de la zona 

euro va avançar el juny un 0,1% interanual, 2 dècimes per 

damunt del mes anterior, degut, sobretot, a la menor caiguda 

del component energètic. D’altra banda, la inflació subjacent 
es va mantenir estable en el 0,8% de maig. Les previsions de 

CaixaBank Research apunten a que la inflació continuarà 

recuperant-se lentament, recolzada per l'augment progressiu 

del preu del petroli. 
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Dades previstes del 4 al 10 de juliol 

4 Espanya Afiliats a la Seguretat Social (juny) 

5 Espanya PMI serveis (juny) 

 Alemanya PMI serveis (jun.) 

 França PMI serveis (jun.) 

 Zona euro PMI compost (jun.) 

6 EUA ISM serveis (juny) 

 Espanya Producció industrial (maig) 

8 Espanya Compravenda d’habitatges (maig)  

 EUA Ocupació (juny) 

 

1-7-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,29 -0,01 -0,16

EUA 0,65 +0,03 +0,04

Tipus 1 any Zona euro -0,05 -0,01 -0,11

Tipus 10 anys Bund a lemany -0,13 -0,08 -0,76

EUA 1,44 -0,12 -0,83

Espanya 1,15 -0,48 -0,62

$/€ 1,114 0,00 +0,03

Dow Jones 17.949 3,2% 3,0%

Euro Stoxx 50 2.883 3,9% -11,8%

IBEX 35 8.269 6,2% -13,4%

Brent a un mes $/barri l 50,4 4,0% 35,1%

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

Monitor de mercats

 

 Prossegueix l'expansió als EUA. Així l'índex de confiança del 
consumidor elaborat pel Conference Board de juny es va 

situar en els 98,0 punts, per damunt de la mitjana històrica, la 

qual cosa reflecteix la millora del consum privat. D’altra 

banda, l'índex de sentiment empresarial de manufactures 

(ISM) de juny va pujar fins als 53,2 punts (51,3 punts el maig), 

cosa que marca una expansió del sector manufacturer. 

 El Japó segueix amb els preus en negatiu. L'IPC sense 

aliments però amb energia (la referència del BoJ) de maig va 

caure un 0,4% interanual (-0,3% a l’abril). El subjacent (sense 

energia) va pujar un simple 0,6% (0,7% a l’abril), davant la 

debilitat del consum privat. Així mateix, l'índex Tankan de 

sentiment empresarial del 2T segueix mostrant que les 

perspectives positives se cenyeixen només a les grans 
empreses. 

 El sentiment empresarial a la Xina segueix en cotes 

moderades. L'índex de sentiment empresarial de 

manufactures (PMI), elaborat per l'Oficina Nacional 

d'Estadística xinesa, es va mantenir pràcticament pla en els 

50,0 punts el juny, en el límit de la zona expansiva. El seu 
homòleg de serveis va pujar lleugerament fins als 53,7 punts, 

significativament per damunt dels 50 punts, però encara per 

sota de la mitjana dels últims anys (56,0 punts). Ambdós 

registres mostren l'alentiment controlat que està patint la 

primera economia asiàtica. 

 Senyals d'estabilització en els mercats internacionals 

després del fort episodi de turbulències provocat pel brexit. 

El vot a favor d'una sortida del Regne Unit de la UE va seguir 

generant molta inestabilitat a l'inici de la setmana: caigudes 

en les borses internacionals, en particular a Europa 
continental i en el sector bancari; forts descensos en les 

rendibilitats dels bons sobirans; i una contínua depreciació de 

la lliura esterlina. Tanmateix, les fortes caigudes que van 

afectar a les principals places borsàries en els primers dies de 

la setmana van donar pas a un lleuger repunt, en part, 

recolzat en la perspectiva d'un entorn monetari més 
acomodatici. També per motiu del brexit, diverses agències 

van reduir la qualificació creditícia del Regne Unit, i l'agència 

S&P va rebaixar la de la UE (d'AA+ a AA). La gran incertesa 

que envolta el procés de sortida no permet descartar nous 

episodis de forta volatilitat financera a curt i mitjà termini.  

 A Espanya, els mercats reben positivament el resultat de les 

eleccions del 26J. Aquesta valoració positiva es va reflectir 
tant en el mercat de renda variable com, sobretot, en el 

deute sobirà espanyola. La rendibilitat del bo sobirà a 10 anys 

va continuar el seu descens fins a l'1,15%, desplomant-se 

prop de 50 punts bàsics en només una setmana. Com a 

conseqüència, la prima de risc espanyola va tornar a cotitzar 

per sota de la italiana per primera vegada des de juliol de 
2015 i es va situar en els 128 p. b. 

http://www.caixabankresearch.com/

