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Espanya  

La millora de la demanda europea contribueix a la 

recuperació de l'economia espanyola 

 La indústria es beneficia del major dinamisme de 

l'eurozona. El setembre, l'entrada de comandes 

industrials provinents de l'eurozona va créixer 

intensament i va recuperar el protagonisme respecte a 

la demanda de fora de la zona euro. Les comandes 

nacionals van seguir febles (-6,6% interanual), però el 

seu ritme de contracció es va moderar. 

 Es confirma la taxa negativa de la inflació a l'octubre 
(-0,1% interanual vs 0,3% el setembre). Destaca el 

retrocés de la inflació subjacent (de 6 dècimes) degut, 

en part, a la dilució de l'augment de les taxes 

universitàries implementat un any enrere. Els 

components més volàtils (productes energètics i 

aliments no elaborats) també van contribuir a reduir la 

inflació general.  

 La compravenda d'habitatges troba suport. Entre 
gener i setembre es van vendre 217.300 habitatges 
lliures, 3.900 més que el mateix període del 2012. La 
millora de la demanda mantindrà les compravendes 
prop de les 280.000 el 2013, un nivell similar al de l'any 
passat.  

 La Comissió Europea posa en dubte el procés de 

consolidació fiscal i exigeix noves mesures per assolir 

els objectius de dèficit de 2015 i 2016. La CE també 

adverteix del risc de desviació el 2014 i reclama majors 

avenços en algunes reformes (control de la despesa 

pública i reforma fiscal). 

 

Unió Europea 

L'economia de l'eurozona s'alenteix el 3T malgrat la 

millora de l'activitat als països de la perifèria 

 El creixement de l'eurozona, com s'esperava, es 

modera lleugerament el 3T. El PIB va créixer un 0,1% 

intertrimestral (enfront del 0,3% del 2T). La nostra 

previsió ja contemplava cert alentiment ja que part de la 

bona dada del 2T responia a factors meteorològics 

favorables a Alemanya i França. A la perifèria, d'altra 

banda, segueix la pauta de recuperació gradual. 

 La inflació se situa en el 0,7% interanual a l'octubre 

(1,1% el setembre). La desacceleració ha estat 

generalitzada tant per països com per components. 

Destaca la contribució negativa dels preus energètics     

(-0,2 p. p.). Pel que fa als pròxims mesos, preveiem un 

increment gradual recolzat en la millora de la demanda 

interna. 
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Dades previstes del 18 al 24 de novembre 

18 Espanya Crèdit, dipòsits i morositat (set.) 

 Eurozona Balança de pagaments (set.) 

20 Espanya Comerç exterior (set.) 

 EUA 
Vendes al detall (oct..), IPC (oct.), 
venda habitatges 2a mà (oct.). 

 Japó Balança comercial (oct.) 

21 Eurozona Confiança del consumidor (nov.) 

 Mèxic PIB (3T) 

 Xina PMI flaix(nov.) 

22 Espanya Entrada de turistes estrangers (oct.) 

 Alemanya IFO (oct.) 
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15-11-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,22 0,00 0,03

EUA 0,24 -0,00 -0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,50 -0,01 -0,05

Tipus 10 anys Bund alemany 1,71 -0,05 0,39

EUA 2,70 -0,04 0,95

Espanya 4,07 -0,04 -1,20

$/€ 1,350 0,01 +0,03

Dow Jones 15.962 1,3% 21,8%

Euro Stoxx 50 3.055 0,6% 15,9%

IBEX 35 9.696 -0,5% 18,7%

Brent a un mes $/barril 108,5 3,2% -2,3%

Font: B loomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia Internacional 

L’expansió japonesa s’alenteix mentre l'activitat millora 
a la Xina 

 Japó va créixer un 0,5% intertrimestral el 3T (2,6% 

interanual).  Al complir-se el primer aniversari de 

l’Abenomics (les polítiques expansives impulsades pel 

primer ministre S. Abe) es constata que el creixement es 

modera respecte a l'elevat ritme de la primera meitat 

d'any, però encara es manté per damunt del potencial. 

La xifra del 3T va ser lleugerament inferior al que 

s’esperava. Els tres components més significatius van 

decebre: el consum privat va desaccelerar i va registrar 

un avanç del 0,1% intertrimestral, la inversió productiva 

va créixer un 0,2% i les exportacions van retrocedir un 

0,6% malgrat la debilitat del ien. Després d'aquestes 

dades, preveiem que l'avanç pel conjunt de 2013 se 

situarà en l'1,6%, una mica menys del previst 

anteriorment.  

 A la Xina, els indicadors d'activitat milloren. El PMI 
manufacturer, la producció industrial, les vendes al detall 
i les exportacions d'octubre van tornar a sorprendre en 
positiu. Tot això en una a l'entorn de preus sota control. 
El bon pols econòmic de la Xina es coneixia mentre es 
desenvolupava la Tercera Sessió Plenària del Partit 
Comunista. Encara no hi ha detalls de les reformes 
discutides, però l'orientació és atorgar  un paper més 
decisiu al mercat. 

Mercats financers 

Clima d’estabilitat en els mercats amb l'ajuda dels 
missatges de les autoritats econòmiques 

 Línia continuista al capdavant de la Reserva Federal 

(Fed). En la seva compareixença davant del Comitè 

Bancari del Senat dels EUA, Janet Yellen, pròxima 

presidenta de la Fed a partir de febrer, va mostrar 

determinació a continuar amb l'actual política monetària 

ultra laxa a fi de recolzar la recuperació de l'economia i 

reduir la desocupació. Així mateix, Yellen va sostenir 

que “de moment, no hi ha evidències de bombolles en el 

preu dels actius financers”. Els mercats van acollir amb 

optimisme aquestes declaracions de Yellen: els índexs 

S&P 500 i Dow Jones van marcar nous màxims 

històrics, en un context d'aversió al risc en mínims i 

volums de negociació elevats. Al mercat de deute, la 

rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys va retrocedir 

lleument. 

 La campanya de resultats corporatius del 3T s'acosta 

a la seva fi, deixant saldos diferenciats a les dues ribes 

de l'Atlàntic. Als EUA, el 75% de les empreses integrants 

de l'S&P 500 que han publicat resultats (84% del total) 

han batut les previsions de beneficis dels analistes. En el 

Vell Continent, la proporció de companyies de l'Eurostoxx 

600 que han presentat resultats (82% del total) i que 

superen les previsions se situa únicament en el 46%. 

 El Brent puja fins a 108 $. Segons l'informe de 

novembre de la IEA, l'oferta de cru de 3T és inferior al 

previst, per la menor producció de l'Aràbia Saudita. 


