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Espanya  
La inflació s'allunya del terreny negatiu a l'espera de 
nous impulsos de la demanda interna  

 La inflació augmenta 5 dècimes a l'abril, fins al 0,4%. 
Com ja anticipàvem, gran part d'aquest avanç respon al 
repunt del preu dels serveis turístics, a causa de la 
celebració de la Setmana Santa a l'abril. Els preus 
elèctrics també van pressionar lleugerament a l'alça. 
Esperem que la recuperació gradual de la demanda 
interna permeti nous avanços de la inflació en els 
propers mesos. 

 Primers signes de recuperació de la demanda 
d'habitatges. El nombre de compravendes va 
augmentar un 22,8% interanual al març i va posar fi a 
deu mesos de caigudes consecutives. Aquest elevat 
creixement és degut, en part, a l'escassa demanda 
d'habitatges durant els primers mesos de 2013, després 
de la fi dels incentius fiscals a l'adquisició d'immobles. 
Tot i així, la millora sostinguda de l'índex d'intenció de 
compra d'habitatges anticipa un major pols de la 
demanda en els pròxims mesos. 

Unió Europea 
La recuperació de la zona euro presenta divergències 
importants entre països 

 El PIB de la zona euro avança un 0,2% intertrimestral 
en el 1T 2014. Tanmateix, les diferències entre països 
són molt significatives. Destaca l’avanç sorprenent del 
PIB a Alemanya, del 0,8% intertrimestral. L'economia 
germànica presenta una taxa de creixement interanual 
del 2,3%, després de diversos trimestres amb un ritme 
d'avanç molt notable. En el costat oposat es troben 
França i Itàlia, que van tornar a oferir registres pitjors del 
que s’esperava, la qual cosa alimenta el pessimisme 
sobre la seva capacitat de creixement a mitjà termini. Si 
es mantenen aquestes importants diferències entre 
Alemanya, per un costat, i França i Itàlia, per l'altre, 
poden generar tensions en aspectes de la política 
econòmica comunitària, com ara la política monetària 
que el BCE ha de dur a terme.  

 La producció industrial frena el seu avanç al març   
(-0,1% interanual). Tanmateix, aquesta contracció és 
deguda, fonamentalment, al retrocés de la producció 
energètica (-11,9% interanual). És d'esperar que el 
dinamisme de fons de l'activitat industrial es mantingui 
en els propers mesos. 

 La inflació a la zona euro repunta a l'abril fins al 
0,7% interanual, a causa de l'efecte de la Setmana 
Santa. De forma desagregada, destaca el comportament 
de la inflació a França, que s'ha mantingut estancada, 
mentre que a la resta de països el moviment ha estat a 
l'alça.  
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16-5-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,32 -0,02 0,03

EUA 0,23 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,59 -0,02 0,03
Tipus 10 anys Bund alemany 1,33 -0,13 -0,60

EUA 2,52 -0,10 -0,51
Espanya 2,95 0,04 -1,20

$/€ 1,369 -0,01 -0,00
Dow Jones 16.491 -0,6% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.173 -0,4% 2,0%
IBEX 35 10.479 -0,1% 5,7%
Brent a un mes $/barril 109,8 1,7% -0,9%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 19 al 25 de maig 

19 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (mar.), 
Comerç exterior (mar.) 

20 Espanya Comandes industrials (mar.) 

 Regne Unit IPC (abr.) 

21 Zona euro Bal. pagam. (mar.), Conf. cons. (may.) 

 EUA Comitè de mercat obert de la Fed  

 Japó Balança comercial (abr.) 

22 Espanya Entrada de turistes estrangers (abr.) 

 Zona euro PMI compost (mai.) 

 Alemanya PMI compost (mai.) 

 França PMI compost (mai.) 
 EUA PMI de manufactures (mai.) 

23 Alemanya Comptabilitat nacional trimestral (1T), 
Índex Ifo (may.) 

 EUA Venda d’habitatges (abr.) 
 Mèxic Comptabilitat nacional trimestral (1T) 
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Economia internacional 
L'àmplia bateria d'indicadors de l'última setmana als 
països grans depara un saldo mixt 

 Una de freda i una de calenta pel que fa als 
indicadors nord-americans. Van decebre les vendes 
minoristes (+0,1% intermesual a l'abril) i la producció 
industrial (-0,6% intermensual a l'abril). D’altra banda, la 
solidesa que continuen mostrant la majoria d'índexs de 
sentiment empresarial i de confiança dels consumidors 
fan pensar que el pols econòmic romandrà ferm. En 
aquest entorn, els preus van pujar un 2,0% interanual, 
accelerant respecte a l'1,5% del març, però són lluny de 
presentar tensions preocupants. 

 A la Xina, diversos indicadors també van mostrar un 
cert alentiment, encara que dins un interval d'avanç 
raonable i satisfactori, que pensem que es mantindrà. La 
producció industrial va créixer un 8,7% interanual a l'abril 
(8,8% al març), les vendes minoristes, un 11,9% (12,2% 
anterior) i la inversió, un 17,3% (17,4% anterior). 

 El PIB de Japó creix en el 1T 2014 més del que 
s’esperava: un 1,5% intertrimestral (2,7% interanual) 
empès pel consum privat i la inversió en equip, fruit de 
l'avanç de la despesa per sortejar la pujada de l'IVA de 
l’abril. La nostra previsió per al conjunt de 2014 puja 1 
dècima fins a l'1,4%. A Rússia, el PIB del 1T 2014 va 
créixer un 0,9% interanual (2,0% en el 4T 2013). 
Preveiem que el creixement anirà perdent empenta per 
la incertesa política i que el 2014 tancarà en el 0,6%. 

Mercats financers  
Davallada dels tipus d'interès lliures de risc i correcció 
a les borses 

 Creix l'expectació al voltant del BCE: guanya força la 
possibilitat que adopti estímuls addicionals a la reunió 
del 5 de juny. Diversos consellers, fins i tot de l'òrbita 
alemanya, han declarat que el debat intern s'està 
decantant cap a l'adopció de mesures. Filtracions a la 
premsa anticipen que les opcions preferides són 
rebaixar els tipus i concedir préstecs a llarg termini als 
bancs amb la condició que els traslladin a les pimes. 
Estaria descartada, per ara, la compra de bons a gran 
escala. Sembla que els mercats de la zona euro estan 
anticipant aquestes mesures. Així, l'euro s'ha depreciat 
davant el dòlar, els tipus d'interès del mercat monetari 
han flexionat a la baixa, igual que les yields del deute 
públic de màxima qualitat (Alemanya). En canvi, el deute 
perifèric i les borses s'han mostrat erràtiques. En 
principi, cal interpretar aquesta última dada com un 
procés de presa de beneficis després dels forts guanys 
previs. La correcció també s'ha observat a Wall Street, a 
l’hora que les yields dels treasuries baixaven, sota la 
influència del to feble d'alguns indicadors de conjuntura. 
En aquest context, el Tresor espanyol va emetre, amb 
gran èxit de demanda, bons indexats a la inflació per 
primera vegada a la història. 
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