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Espanya:com erçexteriordebéns*
Variació interanual de l'acumulat de 3 mesos (%)
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Po ls E c o nòm ic
Del18 a l24de julio lde 2016

Z ona euro:previsionsdelP IB del’FM I
Variació anual (%)

P revisió
V ar.respecte

previsió abr-16

2015 2016 2017 2016 2017

Z ona euro 1,7 1,6 1,4 0,1 -0,2

Alem anya 1,5 1,6 1,2 0,1 -0,4

França 1,3 1,5 1,2 0,4 -0,1

Itàlia 0,8 0,9 1,0 -0,1 -0,1

Espanya 3,2 2,6 2,1 = 0,0 -0,2

R egneU nit 2,2 1,7 1,3 -0,2 -0,9

Font:CaixaBankR esearch,a partirdedadesdel’FM I(W EO ,juliol2016).

E c o no m ia espa nyo la
E lspuntsde suportde l'ec o no m ia segueixen fo rts
 Elsectorserveis creix a bon ritm e m entre que la indú stria

segueix m és endarrerida. L'índex de la xifra de negocis

empresarials, que representa el 50% de les activitats incloses

en el PIB, va retrocedir un 0,4% interanual el maig. Aquest

descens és atribuïble a la indústria i, en especial, al

subministrament d'energia elèctrica i aigua. En canvi, el

comerç i els serveis no financers de mercat, que conjuntament

representen més del 66% de les activitats incloses en l'índex,

creixen a taxes més vigoroses (2,4% i 3,5% interanual,

respectivament) i segueixen sent el motor de la recuperació.

 Elsaldo com ercialprossegueix la seva m illora elm aig. Les

exportacions de béns van conservar el bon to del mes passat i

van avançar un 2,4% interanual (acumulat de 3 mesos) gràcies

a la bona marxa de les exportacions no energètiques (4,0%

interanual). Per la seva banda, les importacions van caure un

1,3% interanual, de manera que el dèficit de béns va millorar

fins als 21.261 milions d'euros (acumulat de 12 mesos)

comparat amb els 23.501 del maig de 2015.

 Elbon to del'oferta ila dem anda decrèditesm anté. Segons

l'enquesta de préstecs bancaris, els estàndards per a la

concessió de crèdit a llars es van relaxar, mentre que els del

crèdit a empreses no van variar en el 2T, tot i que els bancs

pensen relaxar-los en els propers 3 mesos. Pel que fa a la

demanda de crèdit, els bancs només van experimentar un

augment per part de les pimes en el 2T, però de cara al 3T

anticipen un fort augment de la demanda en tots els

segments. Aquest context favorable per a la banca també es

reflecteix en un nou descens de la taxa de morositat (9,8% el

maig).

U nió Europea
E fec tes lleus del brexit en les perspec tiv es i els
indic a do rsde c o nfia nça ,exc epte en elRegne U nit
 L’FM Irebaixa lesprevisions de creixem entperla incertesa

delbrexit. La institució estima que l'impacte en la zona euro

serà moderat i començarà a notar-se l'any vinent, per la qual

cosa rebaixa la previsió de creixement de 2017 en 2 dècimes,

fins a l'1,4%. Per a 2016, l’FMI estima que l'efecte del brexiten

la zona euro quedarà mitigat pel bon comportament de

l'economia del començament d'any ençà, revisant a l'alça el

creixement en 1 dècima. Tanmateix, l'impacte a Regne Unit

serà fort, per la qual cosa la institució revisa significativament

a la baixa el creixement del país (-0,2 p. p. el 2016 i -0,9 p. p. el

2017).

 L'activitatde la zona euro m anté elritm e en l'inicidel3T .

L'índex PMI compost (avenç) per a la zona euro del juliol va

seguir emplaçat en zona expansiva (52,9 punts), el que indica

la continuïtat de la recuperació. Per altra banda, l'índex PMI

compost del Regne Unit va caure fins als 47,7 punts després

del brexit(52,4 en juny), en zona de contracció de l'activitat, la

qual cosa reflecteix l'impacte negatiu que ha tingut l'augment

de la incertesa.
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T ipus3 m esos Zona euro -0,30 0,00 -0,17

EUA 0,72 +0,03 +0,11

T ipus1 any Zona euro -0,05 0,01 -0,11

T ipus10 anys Bund alemany -0,03 -0,04 -0,66

EUA 1,57 +0,02 -0,70

Espanya 1,11 -0,11 -0,66

$/€ 1,098 -0,01 +0,01

D ow Jones 18.571 0,3% 6,6%

EuroS toxx50 2.972 0,5% -9,0%

IBEX 35 8.600 0,8% -9,9%

Brenta unm es $/barri l 45,7 -4,0% 22,6%

Font:CaixaBankR esearch,a partirdedadesdeBloom berg.
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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.

D adesprevistesdel25 al31 dejuliol

26 Espanya Execució pressupostària de l'Estat (jun.)

EU A Confiança del consumidor (jul.)

27 Espanya Vendes al detall (juny)

R egneU nit Avanç PIB (2T)

EU A Declaració del FOMC

28 Espanya
Enquesta de població activa (2T)
Hipoteques (maig)

29 Espanya

Avanç PIB (2T)
Avanç IPC (jul.)
Entrades de turistes estrangers (juny)
Balança de pagaments (maig)

Z ona Euro
Avanç PIB (2T)
Avanç IPC (jul.)

França Avanç PIB (2T)

EU A PIB (2T)

M èxic Avanç PIB (2T)

Japó IPC (juny)

E c o no m ia interna c io na l
L ’FM Ireb a ixa lleum ent el c reixem ent m undia l pel
brexit ielsec to rim m o b iliaridelsE U A segueixfo rt
 L’FM I preveu una recuperació m és gradual, am b un

creixem entm undialdel3,1% el2016 idel3,4% el2017 (a

l’abril, del 3,2% i del 3,5%). El principal risc a la baixa en les

previsions és el brexit, que ha augmentat la incertesa

econòmica i política global. Els efectes del brexit afecten

especialment a les previsions dels països europeus, amb

efectes més mitigats als EUA i als emergents (vegeu secció

Unió Europea per als detalls sobre Europa). Així, la institució

va rebaixar lleument les previsions de creixement per als EUA

(3,1%) a causa de la frenada del primer trimestre d'aquest

any. L'apreciació del ien va propiciar la rebaixa a Japó (0,3% el

2016 i 0,1% el 2017). I entre els emergents, la institució va

augmentar lleugerament les perspectives de creixement per a

la Xina el 2016 (del 6,5 al 6,6 %) i va atenuar els retrocessos

previstos a Rússia (-1,2%) i a Brasil (-3,3%).

 Elsectorim m obiliarialsEU A donarà suportalcreixem entel

2016. El juny es van iniciar 1.189 milers d'habitatges, una xifra

pròxima a la mitjana històrica (de 1.300). Així mateix, les

vendes d'habitatges de segona mà van avançar sòlidament el

juny. D’altra banda, l'índex de preus elaborat per l'Agència

Federal de Finançament d'Habitatge (FHFA) va créixer un

considerable 5,6% interanual. Tot això, confirma la bona

marxa de la inversió residencial aquest 2016.

M erc a tsfina nc ers
E lBCE segueixelspa sso sdelBa nc d'Angla terra :sense
c a nv isperò dispo sic ió a a c tuar
 T alcom s'anticipava, elBCE ha m antingut els seus tipus

d'interèsdereferència ielseuprogram a decom pra debons

(Q E)inalterats. En la seva primera reunió després del brexit,

el Consell de Govern (CG) del BCE ha valorat favorablement la

“resiliència” dels mercats financers davant el repunt de

volatilitat generat pel vot a favor d'una sortida del Regne Unit

de la UE. Amb tot, l'autoritat monetària segueix prudent i

creu que és necessari més temps per avaluar completament

els riscos que podria suposar el brexitper complir amb el seu

objectiu d'inflació. Així, no descarta adoptar mesures

addicionals en la propera reunió de setembre, quan es

publicaran les noves previsions macroeconòmiques de la

institució. En la roda de premsa, Draghi va tractar de dissipar

els dubtes sobre la capacitat del banc central d'ampliar el QE,

en afirmar novament que el BCE segueix “disposat, capaç i

preparat” per ajustar els paràmetres de política monetària, si

fos necessari. Aquests missatges del BCE no van provocar

grans moviments en els mercats: les principals borses

europees van tancar el dia de la reunió pràcticament planes

mentre l'euro es va mantenir a prop dels 1,10 dòlars.

 A lsEU A ,l'escenarid'alentim entde la caiguda de beneficis

s'està confirm ant. Amb 125 empreses de l'S&P 500 que han

reportat resultats fins a la data, els beneficis han caigut un

1,1% interanual durant el 2T 2016 (-6,7% en l'1T 2016).


