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 L'índex de confiança empresarial del 3T ascendeix lleument 
impulsat pel bon balanç d'opinions del segon trimestre. En 

concret, el percentatge d'empresaris que van valorar 

favorablement el trimestre que acaba va ascendir al 19,6% 

(17,2% en el trimestre anterior) i es va reduir al 20,8% el 

percentatge de valoracions desfavorables (23,4% en el 

trimestre anterior). Amb tot, el component d'expectatives va 
empitjorar lleugerament: el percentatge d'empresaris que es 

va mostrar optimista respecte al trimestre que comença es va 

mantenir en el 20% mentre que van augmentar els empresaris 

pessimistes al 21,45% (18,2% en el 2T). 

 La inflació es va recuperar dues dècimes el juny, fins al -0,8%, 

però segueix en territori negatiu perquè el preu del petroli 

segueix per sota dels registres de fa un any. En els propers 
mesos es preveu que la inflació iniciï una ràpida tendència 

alcista en desfer-se l'efecte esglaó de la caiguda del preu del 

petroli de l'estiu passat. D’altra banada, la inflació subjacent 

va descendir una dècima, fins al 0,6%, encara que preveiem 

que recuperarà la suau tendència ascendent gràcies al 

dinamisme del consum privat. 

 El deute públic creix el maig. El deute del conjunt de les 

Administracions Públiques va augmentar fins als 1.089 milers 

de milions d'euros. L'elevat deute públic juntament amb 

l'obertura per part de la Comissió Europea de l'expedient 

sancionador a Espanya per incompliment de la correcció del 

dèficit excessiu posa de manifest la importància de seguir amb 

la consolidació fiscal. 

 El procés de despalanquejament del sector privat està a prop 

de completar-se. En el 1T 2015, es va mantenir la tendència 

descendent del deute de les llars i de les societats no 

financeres, que es va situar en el 66,4% i el 102,9% del PIB, 

respectivament. Aquests nivells són similars als de la zona 

euro, el que mostra que el procés de desapalanquejament del 
sector privat s'està acostant a la seva fi.  

Unió Europea 

 La producció industrial va augmentar el maig. En particular, 

l'índex de producció industrial de la zona euro va progressar 

un 0,9% (variació interanual mitjana dels últims tres mesos), 

encara que una mica menys que en els quatre primers mesos 
de l'any. Per països, la producció industrial va avançar un 0,4% 

a Alemanya, un 0,6% a França, 0,5% a Itàlia i 2,5% a Espanya. 

Aquest ritme d'avenç de la producció industrial apunta a què 

l'activitat econòmica en la zona euro prosseguirà a un ritme 

moderat en els propers mesos. 

 El superàvit de la balança de béns de la zona euro assoleix els 
24.600 milions d'euros. Les exportacions de béns de la zona 

euro a la resta del món van augmentar un 2% interanual el 

maig, mentre que les importacions es van reduir en un 2%, el 

que va resultar en un augment del superàvit comercial. 



15-7-16 var. setm. 2016

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

EUA 0,69 +0,02 +0,08

Tipus 1 any Zona euro -0,06 0,00 -0,12

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,01 +0,20 -0,62

EUA 1,55 +0,19 -0,72

Espanya 1,23 0,08 -0,54

$/€ 1,104 0,00 +0,02

Dow Jones 18.517 2,0% 6,3%

Euro Stoxx 50 2.959 4,3% -9,5%

IBEX 35 8.531 4,2% -10,6%

Brent a un mes $/barri l 47,6 1,8% 27,7%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Dades previstes del 18 al 24 de juliol 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (maig) 

19 Espanya 
Xifra de negocis empresarial (maig) 
Enquesta préstecs bancaris (2T) 

 EUA  Habitatges iniciats (juny) 

20 Zona Euro 
Avanç confiança del consumidor (jul.) 
Balança de pagaments (maig) 

21 Espanya Comerç exterior (maig) 

 Zona Euro Consell de Govern del Banc Central Europeu 

 EUA  Venda d’habitatges de segona mà (juny) 

22 Zona Euro PMI compost (jul.) 

 Alemanya PMI compost (jul.) 

 França PMI compost (jul.) 
 

  

   

   

   

   

   

 

 

 El PIB de la Xina va avançar significativament en el 2T 2016, 

el que confirma l'alentiment suau del país. L'economia xinesa 

va créixer un 6,7% interanual en el 2T (6,7% també en el 1T 
2016), lleugerament per damunt de les nostres previsions, 

però en consonància amb les del mercat. Així mateix, les 

dades d'activitat de juny mostren certa millora. Així, la 

producció industrial va avançar un considerable 6,2% 

interanual, per damunt del 5,9% de l'agregat de gener a maig, 

i les vendes al detall van créixer un 10,6% interanual, el major 
augment el 2016. En contraposició, l'avenç de la formació 

bruta de capital es va alentir 1,7 p. p. respecte al primer 

trimestre, el que reflecteix un estancament de la inversió. En 

conjunt, les dades d'aquest segon trimestre haurien de 

calmar les preocupacions sobre un possible hard landing del 

gegant asiàtic. 

 Als EUA la inflació es va situar en l'1,0% el juny, igualant el 

registre del mes anterior. En termes intermensuals (amb la 

sèrie ajustada estacionalment), l'IPC va avançar un 0,2%, 

recolzat pel creixement del component energètic (+1,3%). En 

aquest sentit, en els propers mesos, esperem un repunt de la 
inflació general, en bona part, afavorida per la recuperació 

del preu del cru. D’altra banda, la inflació subjacent es va 

situar 1 dècima per damunt del registre del mes anterior, en 

un sòlid 2,3%.  

 Segona setmana consecutiva de recuperació en els mercats 

d'accions i bons corporatius globals després de la inquietud 

registrada el juny amb motiu del brexit. Les borses europees 

han mostrat sòlids avenços, compresos entre el 4% i el 6%, 

empeses pel bon comportament del sector bancari, el 

creixement del qual s'ha situat a prop del 9%. D’altra banda, 
l'índex nordamericà S&P 500 ha assolit nous màxims històrics. 

Aquestes pujades borsàries s'han produït al mateix temps que 

les rendibilitats del deute públic a 10 anys dels EUA i 

Alemanya han repuntat 19 p. b. i 18 p. b., respectivament. 

Aquesta dinàmica risk-on ha comptat amb l'ajuda de diversos 

factors: declaracions constructives (tant d'autoritats 
britàniques com de la UE) amb relació al procés negociador 

que ha de portar al brexit; avenços en el procés de 

sanejament de la banca italiana; bones xifres del mercat 

laboral als EUA (que aclareix dubtes sobre la solidesa de 

l’expansió americana); i expectativa de nous estímuls 

monetaris per part del Banc d'Anglaterra (encara que va 

mantenir els tipus oficials en la seva reunió del passat dijous, 
l'entitat va mostrar la seva disposició a moure fitxa en la del 4 

agost). L'atenció se centra ara en les decisions i anuncis que 

faci el BCE aquest proper 21 de juliol.  

 Arrenca la campanya de beneficis empresarials del 2T 2016 
als EUA amb sorpreses positives en entitats del sector bancari 

com JP Morgan i Citigroup. Per al conjunt de l'S&P 500 les 

previsions dels analistes tenen en compte un retrocés dels 

beneficis del 5,9% interanual (1T 2016: -6,7%). 

http://www.caixabankresearch.com/

