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PMI manufactures PMI serveis

Espanya: indicadors d'activitat
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Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de Markit.
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social
Variació en el 2T (milers)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS.
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Espanya: compravenda d'habitatges
(Milers d'habitatges)     Dades ac. de 12 mesos (milers d'habitatges)
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Zona de l'euro: vendes al detall
Variació interanual (%)

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

Mitjana històrica

 Els indicadors PMI tanquen el trimestre a l'alça. El juny, 

l'índex de sentiment empresarial (PMI) del sector 

manufacturer va recuperar part del terreny perdut el mes 

anterior i va assolir els 52,2 punts. El seu homòleg del sector 

serveis va avançar amb fermesa fins als 56,0 punts, el que 

indica que el creixement de l'activitat es va mantenir molt 
dinàmic en el tram final del trimestre. Amb tot, cal assenyalar 

que l'enquesta es va fer abans de conèixer els resultats del 

referèndum sobre la permanència del Regne Unit en la UE, un 

esdeveniment que podria reduir la confiança empresarial en 

els propers mesos. 

 El ritme de creació de llocs de treball es va accelerar el juny 

fins al 2,9% interanual (2,6% el maig). L'augment d'afiliats a la 
Seguretat Social, de 98.432 persones (sense 

desestacionalitzar), és una molt bon dada i suposa el major 

ascens en un mes de juny des de 2006. Exceptuant el descens 

en el sector de l'educació, coincident amb el final del curs 

escolar, l'afiliació va créixer en pràcticament tots els sectors. 

Destaquen, en especial, els serveis relacionats amb el turisme, 
que anticipen una bona temporada d'estiu, i també la millora 

en el ritme d'afiliació en la indústria i la construcció. D’altra 

banda, l'atur registrat va descendir en 124.349 persones 

(sense desestacionalitzar), de manera que el ritme de retrocés 

es va accelerar fins al -8,6% (-7,7% el maig) i el número de 

parats es va situar en nivells similars als de setembre de 2009. 

 El mercat immobiliari manté el bon pols. Les compravendes 

d'habitatges van augmentar el maig un 14,5% interanual 

(acumulat 12 mesos). Encara que totes les Comunitats 

Autònomes van registrar un increment en el número de 

compravendes, les divergències regionals en el creixement es 

mantenen i fan preveure una evolució desigual dels preus.  

Unió Europea 

 El consum de les llars manté el seu ritme de creixement. Les 

vendes al detall van augmentar un 1,7% el maig (variació 

interanual), un nivell similar al dels últims dos mesos i per 

damunt de la mitjana històrica, del 0,7%. Així doncs, el 

consum privat segueix sent un dels suports principals de la 

recuperació econòmica de la zona euro. 

 La Comissió Europea obre expedient sancionador a Espanya i 

Portugal per incompliment de la correcció del seu dèficit 

excessiu. La Comissió va recomanar al Consell sancionar a 

ambdós països després de concloure que no van prendre les 

mesures suficients per corregir els seus dèficits públics el 2014 

i 2015. Les sancions podrien comportar una multa econòmica i 
una suspensió temporal dels Fons Estructurals i d'Inversió 

Europeus. Tanmateix, aquestes sancions podrien reduir-se, o 

fins i tot ser nul·les, en cas de circumstàncies econòmiques 

excepcionals o amb prèvia sol·licitud motivada del país. 



8-7-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,29 0,00 -0,16

EUA 0,67 +0,01 +0,05

Tipus 1 any Zona euro -0,06 -0,01 -0,12

Tipus 10 anys Bund a lemany -0,19 -0,06 -0,82

EUA 1,36 -0,09 -0,91

Espanya 1,15 0,00 -0,62

$/€ 1,105 -0,01 +0,02

Dow Jones 18.147 1,1% 4,1%

Euro Stoxx 50 2.838 -1,6% -13,1%

IBEX 35 8.186 -1,0% -14,2%

Brent a un mes $/barri l 46,8 -7,1% 25,4%

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

Monitor de mercats
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Dades previstes del 11 al 17 de juliol 

11 Itàlia Producció industrial (maig) 

12 Espanya Confiança empresarial (3T) 

13 Espanya IPC (juny) 

 Zona Euro Producció industrial (maig) 

 EUA Beige Book 

15 Espanya 

Indicador d’actividad dels serveis (maig) 
Xifra de negocis de la indústria (maig) 
Entrada de comandes a la indústria (maig) 
Comptes financeres (1T) 
Deute Adm. Pub. (maig) 

 Zona Euro IPC  harmonitzat (juny) 

 EUA  
Vendes al detall (juny) 
IPC (juny) 

 Xina 
PIB (2T) 
Producció Industrial (juny) 
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EUA: mercat laboral
(%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BLS.
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la Xina.

Xina: Reserves internacionals
(Milers de millons de dòlars)

 

 El mercat laboral nordamericà confirma la seva robustesa el 

juny, després del sotrac de maig. Així, el juny es van crear 

287.000 llocs de treball, novament per damunt del llistó dels 

200.000. La taxa d'atur va pujar lleugerament fins al 4,9% 

(degut a l’augment de la població activa), i els salaris van 
avançar un sòlid 2,6% interanual. D’altra banda, l'índex de 

sentiment empresarial de serveis (ISM) va pujar fins als 56,5 

punts, en una còmoda zona expansiva. Tot això corrobora la 

bona marxa de l'economia nordamericana durant el 2T 2016. 

 Les reserves internacionals de la Xina pugen el juny, la qual 

cosa confirma la seva estabilització després de mesos de 

descensos. L'augment va ser de 13,4 milers de milions de 

dòlars, el major increment des d'abril de 2015. L'efecte 

valoració per l'apreciació del ien (divisa important en les 
reserves xineses) després del brexit, la moderació de les 

sortides de capital, i la decisió del banc central xinès de no 

intervenir amb vigor en el mercat de divises són alguns dels 

factors que expliquen l'increment de les reserves. D'altra 

banda, la inflación es va situar en un moderat 1,9% al juny 

(2,0% al maig), degut a la debilitat del component de la 

alimentació.  

 Les borses internacionals van aconseguir recuperar el pols al 

final d'una altra setmana d'incertesa però no així les 

europees. La renda variable global (MSCI World Index) va 

registrar un lleu ascens del 0,17% així com també l'S&P 500, 

que va pujar un 1,3%. Tanmateix, els actius de risc europeus 

van cedir un 1,5%, després del rebot de la setmana anterior, 
en un context marcat per la depreciació de la lliura, la 

suspensió de reemborsaments en diversos fons d’inversió 

immobiliària britànics i els dubtes entorn la banca italiana 

(que ha perdut un 60% en borsa aquest any). Anticipant-se a 

la seva reunió del proper dijous, i davant la situació 

d’incertesa que presenta el brexit, el Banc d'Anglaterra va 

reduir les exigències de capital als bancs britànics. D'altra 
banda, el preu del petroli ha estat una mica desconnectat de 

la dinàmica de mercat i, malgrat algun rebot, va acabar 

perdent més d'un 7% (fins als 46,8 dòlars per barril qualitat 

Brent).  

 El balanç actual després del referèndum britànic dibuixa un 

panorama mixt segons el tipus d'actiu. Mentre la borsa 

europea ha recuperat un 43% de la caiguda post-brexit (Euro 

Stoxx: -10,9%), la nordamericana ja ha sobrepassat el seu 
nivell previ al referèndum, i la renda variable global ha 

recobrat un 76% del perdut des del 23 de juny. Pel que fa a la 

renda fixa europea, les primes de risc perifèriques no han 

mostrat repunts notables i les primes corporatives 

perifèriques (respecte a les core) estan lluny dels nivells de 

2011-2012. El deute alemany consolida les seves rendibilitats 

en territori negatiu una setmana més (el Bund va tancar amb 
una yield del -0,19%, 82 punts bàsics per sota del nivell de 

principis d’any). 

http://www.caixabankresearch.com/

