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Espanya   
El vigor de la demanda interna continua donant suport 
al procés de recuperació  

 Les comandes industrials mantenen el to al 
setembre afavorides per la millora de la demanda 
interna  (+0,4% interanual davant del -0,8% a l’agost), 
que compensa el menor creixement de les comandes de 
l’exterior (1,1% interanual davant del 2,3% a l’agost). Un 
patró similar s’observa en la xifra de negocis de la 
indústria, que va créixer un 1,3% interanual al setembre 
gràcies, principalment, al mercat interior. El motor de 
creixement continua sent la demanda interna.      

 La caiguda dels preus es modera. A l’octubre, la 
inflació va augmentar una dècima fins al -0,1% a causa 
de l’increment dels preus dels aliments frescos. En 
canvi, els components que formen la inflació subjacent 
van continuar estables. Tot i que la inflació encara se 
situa en terreny negatiu, esperem que segueixi una suau 
tendència a l’alça, recolzada per la recuperació de la 
demanda interna.  

 La demanda en el sector immobiliari comença a 
recuperar-se. El creixement de les compravendes 
d’habitatges va assolir el 13,7% interanual al setembre. 
Aquesta xifra permet avançar amb certes garanties que 
el nombre de transaccions amb què es tancarà el 2014 
serà proper a 310.000. Això, juntament amb el canvi 
d’expectatives que s’està produint al sector, reanimarà 
gradualment l’activitat.  

Unió Europea 
La recuperació es consolida a Europa, però a diferents 
velocitats 

 Creixement dèbil a la zona de l’euro. Les dades del 
PIB del 3T (0,2% intertrimestral) matisen el pessimisme, 
potser exagerat, sobre la recuperació de la zona de 
l’euro. Per països, Alemanya va avançar un 0,1%, cosa 
que l’allunya de la por d’una recessió després de la lleu 
caiguda del 2T, i França sorprèn amb un creixement 
més gran del que s’esperava. 

 Creixement robust a l’Europa emergent. Malgrat la 
incertesa generada pel conflicte Rússia-Ucraïna i el to 
econòmic relativament moderat de països com ara 
Alemanya, sorprèn la robustesa del procés de 
recuperació de l’Europa emergent. Una explicació 
important és la resistència de la demanda interna i, en 
particular, de la inversió.  

 Petit avanç de la inflació. La inflació de la zona de 
l’euro va pujar una dècima fins al 0,4% interanual a 
l’octubre recolzada per la pujada del preu dels aliments. 
En aquest sentit, la inflació subjacent (sense aliments ni 
energia) va baixar lleugerament fins al 0,7%.  
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Zona de l'euro: PIB del 3T 2014 
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Espanya: comandes industrials 
Variació interanual (mitjana mòbil 12 mesos), % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

200

250

300

350

400

450

500

01/10 01/11 01/12 01/13 01/14
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
 
 

Espanya: compravenda d'habitatges 
Dades ac. 12 mesos, milers d'habitatges 
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Dades previstes del 17 al 23 de novembre 

17 Espanya Balança comercial (set.) 
 Zona euro Balança comercial (set.) 
 Japó Avanç PIB (3T) 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (set.) 
 Regne Unit Avanç IPC (oct.) 
 Xile PIB (3T) 

19 Zona euro Balança de pagaments (set.) 
 EUA Habitatges iniciats (oct.) 

20 Zona euro Avanç confiança del consumidor 
(nov.), PMI compost (nov.) 

 EUA IPC (oct.) 
21 Espanya Entrada de turistes estrangers (oct.) 

 Mèxic  PIB (3T) 
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Vendes al detall Producció industrial

Xina: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 
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IPC general IPC subjacent

Xina: inflació 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 

14-11-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 0,00 -0,21

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,33 0,00 -0,22
Tipus 10 anys Bund alemany 0,79 -0,03 -1,14

EUA 2,32 +0,02 -0,71
Espanya 2,13 -0,03 -2,03

$/€ 1,253 0,01 -0,12
Dow Jones 17.635 0,3% 6,4%
Euro Stoxx 50 3.060 -0,2% -1,6%
IBEX 35 10.148 0,2% 2,3%
Brent a un mes $/barril 79,4 -4,8% -28,3%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Bones dades a nivell global 

 Als EUA, l’expansió va agafant ritme. Destaca l’índex 
de sentiment empresarial per a les petites empreses, 
que va pujar fins als 96,1 punts a l’octubre (95,3 al 
setembre), una xifra en línea amb els índexs ISM, que 
es van conèixer la setmana passada. Així mateix, les  
vendes al detall van avançar un considerable 0,3% 
intermensual a l’octubre. 

 Els indicadors d’activitat de la Xina desacceleren 
lleument a l’octubre, tot i que encara revelen avanços 
significatius. En concret, la producció industrial va 
avançar un 7,7% interanual (8,0% al setembre), les 
vendes al detall van créixer un 11,5% (11,6% al 
setembre) i la inversió, un 15,9% en l’acumulat del gener 
a l’octubre. En aquest entorn, els preus van tornar a 
sorprendre a la baixa, creixent un moderat 1,6% 
interanual, molt per sota del 2,5% del final de 2013. Això 
atorga al Govern un marge ampli per a noves mesures 
expansives. 

 El creixement de Rússia i Hong Kong sorprenen 
positivament. A Rússia s’esperava un avanç mínim del 
PIB, però, segons les primeres estimacions, va assolir el 
0,7% interanual en el 3T (0,8% en el 2T). Malgrat 
aquesta xifra inesperadament robusta, creiem que 
l’impacte negatiu de la caiguda del preu del petroli ja 
s’apreciarà en el 4T i llastarà l’inici de 2015. Hong Kong, 
d’altra banda, va superar les expectatives amb un 
creixement del 2,7% en el 3T. 
 

Mercats financers i matèries primeres 
Les divergències econòmiques i monetàries entre 
països es reflecteixen en els mercats financers 

 Les borses dels EUA i del Japó, la cara i la de la 
zona de l'euro, la creu. L’SP500 ha marcat nous 
màxims històrics recolzat en la solidesa dels resultats 
empresarials del 3T i en les bones perspectives 
econòmiques. Al Japó ha estat l’ampliació del programa 
de compres d’actius del Banc del Japó el que ha 
impulsat la borsa. A la zona de l’euro, en canvi, els 
dubtes sobre la velocitat de la recuperació econòmica i 
sobre l’efectivitat de les mesures del BCE continuen 
limitant l’avanç de les borses, que han oscil·lat sense un 
rumb definit. 

 La caiguda del preu del petroli Brent s’accelera i ja 
se situa per sota dels 80 dòlars per barril. La sobreoferta 
i una demanda global continguda es presenten com a 
causes principals. L’atenció se centra en els pròxims 
moviments que pugui fer l’OPEP, que fins ara està sent 
reticent a retallar la producció.  

 El Tresor Públic compleix els objectius després 
d’emetre bons a 10 anys indexats a la inflació europea 
per valor de 1.390 milions d’euros i a un tipus d’interès 
del 0,86%. Amb aquesta subhasta, el Tresor ha cobert el 
98% del total previst per al 2014. En paral·lel, l’agència 
de qualificació S&P ha ratificat el rating del deute 
espanyol en BBB amb perspectiva “estable”. 

http://www.lacaixaresearch.com/

