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Espanya   
Les bones dades del mercat laboral corroboren la 
recuperació de l'economia espanyola  

 Els indicadors d'activitat confirmen el bon ritme de 
l'economia. Al desembre, els índexs PMI de 
manufactures i de serveis es van mantenir en nivells 
elevats (53,8 i 54,3 punts, respectivament). Les dades de 
producció industrial van ser menys favorables, atès que 
el ritme d'avanç es va desaccelerar fins al 0,0 % 
interanual al novembre (1,1% a l'octubre). No obstant 
això, cal matisar que, en part, va ser resultat de la 
caiguda de l'índex de béns energètics. 

 Balanç positiu de l'ocupació en el 4T. La xifra d'afiliats 
a la Seguretat Social va créixer al desembre (46.201 en 
termes desestacionalitzats), per damunt del que 
s’esperava. L'augment de desembre ha estat el més alt 
de la sèrie històrica i, en conjunt, el de l'últim trimestre de 
l'any també ha estat molt notable. Tot apunta que el bon 
ritme de creació de llocs de treball prosseguirà el 2015. 

 La taxa d’estalvi de les llars es va caure fins al 9,1% de 
la renda bruta disponible en el 3T. La renda bruta 
disponible de les llars ja presenta una taxa de creixement 
positiu (0,7%), però el major ritme d’avanç del consum 
(2,6%) manté la taxa d’estalvi en cotes inusualment baixes. 
En els pròxims trimestres, el creixement de la renda de les 
llars va rebre el suport de la millora del mercat laboral i de 
les rebaixes impositives després de l’entrada en vigor de la 
reforma fiscal. 

 

Unió Europea  
L'activitat econòmica continua avançant lentament en 
un entorn de baixa inflació 

 El preu del petroli situa la inflació de la zona de l’euro 
en cotes negatives. La inflació va retrocedir cinc 
dècimes al desembre i es va situar en terreny negatiu per 
primera vegada des de l'octubre de 2009 (-0,2%, 
concretament). La baixada del component energètic        
(-6,3% interanual) explica l'important retrocés. En canvi, 
la inflació subjacent (sense energia i sense aliments no 
elaborats) es manté per tercer mes consecutiu en el 
0,7%. De cara a 2015, preveiem que la inflació reprengui 
el camí positiu a mesura que es desfaci l'efecte base 
sobre l'energia.  

 S’estabilitza l'índex de sentiment econòmic (ESI) de 
la zona de l’euro. Per tercer mes consecutiu, l'ESI de 
desembre es va situar en els 100,7 punts, molt a prop de 
la seva mitjana històrica (100,0). Això esvaeix la por que 
la zona de l’euro caigui en recessió, malgrat que l'avanç 
continuï sent lent i desigual. La tímida recuperació també 
s'observa en el mercat laboral: la taxa d'atur es va 
mantenir en l'11,5% al novembre, només quatre dècimes 
per sota del registre de fa un any. 
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Dades previstes del 12 al 18 de gener 

12 Espanya Compravenda d’habitatges (nov.) 
13 EUA Pressupost federal 

14 Espanya Índex de confiança empresarial (1T), 
Crèdits, dipòsits i morositat (nov.) 

 Zona euro Producció industrial (nov.) 
 EUA Vendes al detall (des.), Beige Book 

15 Espanya IPC (des.) 
 Zona euro Balança comercial (nov.) 

16 Zona euro IPC (des.) 
 EUA  IPC (des.), Producció industrial (des.) 

 

9-1-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,07 -0,01 -0,01

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,32 -0,01 -0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 0,49 -0,01 -0,05

EUA 1,94 -0,17 -0,23
Espanya 1,72 0,23 +0,11

$/€ 1,184 -0,02 -0,03
Dow Jones 17.737 -0,5% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.043 -3,1% -3,3%
IBEX 35 9.719 -6,1% -5,5%
Brent a un mes $/barril 50,1 -11,2% -12,6%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA continuen mostrant símptomes de fortalesa 
mentre els preus a la Xina revelen que el creixement 
s’alenteix 

 Prossegueix la millora en el mercat laboral nord-
americà en un context d'activitat robusta. El mes de 
desembre es van crear 252.000 llocs de treball, la qual 
cosa deixa la mitjana mensual de 2014 en 246.000 
(194.000 el 2013). La taxa d'atur va disminuir dues 
dècimes fins al 5,6 %, tot i que la bona dada queda una 
mica matisada per la reducció de dues dècimes de la 
taxa d'activitat (62,7%) i pels avanços salarials encara 
moderats (1,7% interanual). D’altra banda, els indicadors 
d'activitat econòmica també continuen mostrant el bon 
pols nord-americà. Així, l'índex de sentiment empresarial 
(ISM) de serveis es va situar en els 56,2 punts al 
desembre, significativament per damunt del límit dels 50 
punts. 

 A la Xina, la tendència baixista de la inflació continua 
i l'Executiu accelera projectes d'infraestructures. 
L'IPC del desembre va avançar un moderat 1,5% 
interanual, lleugerament per damunt del registre del 
novembre (1,4%), però lluny de l'objectiu del Govern del 
3,5%. Aquesta tendència dels preus reflecteix el procés 
d'alentiment del gegant asiàtic. En aquest context, 
aquesta setmana s'ha sabut que l'Executiu del país 
avançarà nombrosos plans d'infraestructures per valor de 
1.100 milions de dòlars (prop del 12% del PIB), la qual 
cosa hauria de donar suport al creixement el 2015.  

Mercats financers i primeres matèries 
La volatilitat protagonitza l'arrencada de l'any 

 Les rendibilitats del deute públic assoleixen nous 
mínims. A Europa, aquesta circumstància obeeix a la 
interrelació de dos factors. En primer lloc, les 
expectatives dels inversors sobre el llançament d'un QE 
sobirà per part del BCE en la seva propera reunió del 22 
de gener, davant la dinàmica baixista de les perspectives 
d'inflació. En aquest sentit, Draghi ha transmès, en una 
carta a un membre del Parlament Europeu, el compromís 
del BCE per iniciar la compra de bons sobirans si 
calgués. En segon lloc, la inestabilitat provocada per 
l’incert desenllaç electoral a Grècia ha afavorit els fluxos 
de “fugida cap a la qualitat”, no només cap a actius refugi 
(a Alemanya, les rendibilitats negatives s'estenen fins al 
tram dels quatre anys), sinó també cap al deute perifèric. 
En el pla borsari, els parquets europeus segueixen 
llastats pels serrells d'incertesa oberts (Grècia, petroli, 
Rússia), mentre que a Wall Street les borses tampoc no 
han mostrat un comportament favorable. En aquest 
context, el tipus de canvi de l'euro ha cedit fins als 1,18 
dòlars, el nivell més baix en nou anys.  

 El Brent, a 50$/barril. L'estratègia d'Aràbia Saudita de 
mantenir la producció segueix pressionant el preu a la 
baixa. El cru barat fa vulnerables exportadors com ara 
Rússia, Veneçuela i Angola. 
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