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Previsió

                        
 

 El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral (3,2% interanual) en 

el 2T, una dècima menys que en l'1T. El fort augment de les 

vendes al detall el juny (5,6% interanual) indica que el  consum 

privat segueix sent el principal motor del creixement. En 

aquest context favorable, el Govern ha elevat la seva previsió 

d’avenç del PIB al 2,9 %(anterior: 2,7%). 

 La recuperació de l'ocupació va ser notable en el 2T encara 

que una mica inferior a l'esperada. La taxa de variació 

interanual de l'ocupació es va desaccelerar al 2,4% (3,3% en 

l'1T). El sector privat va liderar la creació de llocs de treball 

(2,7% interanual) mentre que el sector públic va tenir un 

creixement més modest (1,3% interanual). La taxa d'atur es va 

reduir fins al 20,0 %, un punt menys que el trimestre anterior. 

La recuperació de l'ocupació continuarà en el segon semestre 

encara que a un ritme menor. 

 La inflació guanya unes altres 2 dècimes el juliol i arriba al      

-0,6%. A falta del detall per components, la dada s'explica per 

la pujada d'aliments i begudes no alcohòliques. En els propers 

mesos, la inflació evolucionarà a l'alça pel dinamisme del 

consum i per l'efecte esglaó del preu del petroli. 

 El saldo per compte corrent puja a l'1,8% del PIB el maig. 

Aquesta notable millora es deu tant a la continuada reducció 

del dèficit de rendes com a l'increment del superàvit de béns i 

serveis. D’altra banda, el número de turistes internacionals va 

augmentar un 12,7% interanual el juny (7,6 milions) i confirma 

el bon inici de la temporada d'estiu. 

 La Comissió Europea atorga dos anys addicionals per reduir 

el dèficit públic per sota del 3% del PIB. El nou camí del dèficit 

suposa traslladar més esforç fiscal a 2017, davant unes dades 

d'execució pressupostària que mostren absència d'ajust el 

2016. En concret, el dèficit de l'Estat es va situar en l'1,9% del 

PIB el juny (1,8% el juny de 2015). El nou objectiu de dèficit 

proposat per a 2016 (4,6% del PIB) sembla assolible. 

Unió Europea 

 El PIB de la zona euro va créixer un 0,3% intertrimestral en el 

2T 2016, d'acord amb l'esperat, encara que 3 dècimes per sota 

de la dada del trimestre anterior. Tot i que encara no es coneix 

el detall per components de demanda, els indicadors 

disponibles fins a la data assenyalen que la recuperació 

segueix impulsada per la demanda interna. D’altra banda, la 

taxa d’atur es va reduir en 9 dècimes el juny, fins al 10,1 %, i 

va assolir el nivell mínim des de juliol de 2011. 

 La inflació va seguir avançant en positiu el juliol fins al 0,2%, 

gràcies al major augment dels preus del component alimentari 

i, en menor mesura, del component serveis. Amb aquesta 

dada, la inflació general va registrar el seu segon mes 

consecutiu en positiu des de gener (0,1% el juny) i s'espera 

que segueixi una recuperació gradual amb l'avenç de l'activitat 

i la desaparició de l'efecte de la caiguda del preu del petroli. 
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Dades previstes de l’1 al 7 d’agost 

1 Espanya  PMI manufactures (jul.) 

 Zona Euro PMI manufactures (jul.) 

 EUA ISM manufactures (jul.) 

 Xina PMI manufactures (jul.) 

2 Espanya   Afiliats a la Seg. Social i atur registrat (jul.) 

3 Espanya  
Compravenda d’habitatges (juny) 
PMI compost i serveis (jul.) 

 Zona Euro 
Vendes al detall (juny) 
PMI serveis (jul.) 

 EUA ISM serveis (jul.) 

5 Espanya Producció industrial (juny) 

 Itàlia Producció industrial (juny) 

 EUA Ocupació (jul.) 

 

29-7-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,30 0,00 -0,17

EUA 0,76 +0,04 +0,15

Tipus 1 any Zona euro -0,05 0,00 -0,11

Tipus 10 anys Bund a lemany -0,12 -0,09 -0,75

EUA 1,45 -0,11 -0,82

Espanya 1,02 -0,10 -0,75

$/€ 1,117 0,02 +0,03

Dow Jones 18.432 -0,7% 5,8%

Euro Stoxx 50 2.991 0,6% -8,5%

IBEX 35 8.587 -0,1% -10,0%

Brent a un mes $/barri l 42,5 -7,1% 13,9%

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

Monitor de mercats

 

 El PIB dels EUA va créixer un moderat 0,3% intertrimestral 
en el 2T (1,2% interanual). També en negatiu va destacar la 
revisió a la baixa del ja contingut avenç de l'1T. Per 
components de demanda, la debilitat de l'avenç va ser 
consecuencia, principalment, de les contribucions negatives 
del component d'existències, de la inversió no residencial, i 
també de la residencial (aquesta última després de més de 
dos anys d'avenços robustos). En positiu, el consum privat, 
que representa a prop d'un 70% del PIB, va créixer un robust 
1,0% intertrimestral. Sens dubte, l'alentiment del creixement 
nordamericà en la primera meitat de l'any pesarà en la 
decisió de la Fed en la seva propera reunió de setembre. 

 Segueix la inflació negativa a Japó mentre s'anuncien noves 
mesures d'estímul. L'IPC sense aliments frescos però amb 
energia (la referència del BOJ) de juny va caure un 0,4% 
interanual. En la mateixa línia, l'índex subjacent (sense 
energia, a més de sense aliments) va créixer un moderat 0,5% 
interanual, 3 dècimes per sota del registre de maig. En aquest 
context, el primer ministre del país, Shimzo Abe, va anunciar 
noves mesures econòmiques d'estímul, entre les quals va 
destacar un paquet fiscal de 13 bilions de iens (2,6% del PIB). 
Al contrari, el BOJ va sorprendre per la moderada relaxació de 
la seva política monetària.  

 Poques novetats en les reunions de la Reserva Federal (Fed) 
i del Banc del Japó (BOJ). Igual que va succeir a mitjans de 
mes amb el BCE i el Banc d'Anglaterra, les autoritats 
monetàries dels EUA i el Japó han decidit no introduir, en ple 
període de vacances, canvis significatius en les seves 
estratègies, actuacions i missatges. La Fed  va mantenir el 
tipus oficial en l'interval 0,25%-0,50% i va seguir assenyalant 
que pretén aplicar un camí de normalització monetària molt 
gradual. En aquest sentit, va comentar que els riscos derivats 
del brexit i la inestabilitat financera de juny estan remetent, i 
va destacar la fortalesa del mercat laboral nordamericà. Això 
s'interpreta com una porta oberta a pujar els tipus abans 
d'acabar l'any. El BOJ va acordar una petita ampliació del seu 
programa de compres d'actius. Això va defraudar les 
expectatives d'alguns inversors, que esperaven mesures 
contundents després del paquet d'estímul fiscal que va 
anunciar el Govern. Els mercats han reaccionat amb 
tranquil·litat a aquests anuncis. Les borses han experimentat 
pocs canvis, en les divises el més destacat ha estat una 
lleugera apreciació del ien japonès, i en els mercats de deute 
públic les yields han descendit suaument.  

 L'última sessió de juliol va tancar en positiu de la mà dels 
bons resultats empresarials i malgrat la mala dada del PIB 
dels EUA. La banca espanyola i italiana van registrar 
importants pujades després de la presentació dels seus 
comptes. Els resultats dels test d'estrès de l'EBA per a les 
entitats espanyoles van mostrar un grau de resistència 
apreciable, superant amb comoditat els requeriments de 
capital utilitzats com a referència en proves de resistència 
anteriors. 
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