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Nota: Dades acumulades de 12 mesos. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
 
 

Espanya: mercat immobiliari 
Milers d'habitatges    Variació interanual,% 
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
Contribució dels sectors al creixement interanual, p.p. 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 

Pols Econòmic 
Del 4 al 10 de maig de 2015 

Zona euro: previsions de la Comissió Europea 
Variació anual, %  

       Previsió PIB 
Var. respecte de 
previsió hivern 

2015 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro    0,9 1,5 1,9 0,2 = 

Alemanya 1,6 1,9 2,0 0,4 = 

França 0,4 1,1 1,7 0,1 0,1 

Itàlia -0,4 0,6 1,4 =    0,1 

Espanya 1,4 2,8 2,6 0,5    0,1 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

 

 

 
 
Espanya   
La fortalesa de l'expansió afavoreix la creació de llocs de 
treball i la recuperació del sector immobiliari 

 La bona marxa de l'activitat s'estén al 2T. L'índex PMI 
de serveis va repuntar intensament fins als 60,3 punts a 
l'abril, un nivell que no es registrava des de l'any 2000. 
L'índex de manufactures va continuar estable (54,2 punts), 
en una còmoda zona expansiva. La bona evolució de la 
producció industrial en el 1T (de l'1,4% interanual en 
mitjana) és una mostra més de la fortalesa de l'expansió 
econòmica. 

 Balanç positiu de l’ocupació a l’inici del  2T. La xifra 
d'afiliats va créixer significativament a l'abril (87.215 
persones en termes desestacionalitzats), la qual cosa va 
suposar una acceleració de dues dècimes en la taxa de 
variació interanual, fins al 3,5%. Per bé que és cert que 
una part important de la millora de l’ocupació va ser 
deguda a l'impuls de l'administració pública, que 
segurament té un recorregut limitat a mitjà termini, 
l'evolució de la resta de sectors també ha estat molt 
positiva.  

 La recuperació del sector immobiliari guanya tracció. 
La compravenda d'habitatges va augmentar al març el 
9,5% interanual (acumulat de 12 mesos) i marca el cinquè 
mes consecutiu de creixements positius. Aquests senyals 
d'avanç en la demanda han començat a traslladar-se a 
l'oferta. Una mostra d'aquesta incipient millora és l'augment 
dels visats per a la nova construcció, que van créixer un 
17% interanual al febrer (acumulat de 12 mesos). 

Unió Europea  

Bonança econòmica malgrat la incertesa grega  

 La Comissió Europea millora les previsions 
econòmiques per a la zona euro. La Comissió considera 
que la recuperació serà lleugerament més accentuada que 
el que havia previst prèviament, gràcies a l'empenta de 
diversos factors temporals: la caiguda del preu del petroli, 
la depreciació de l'euro i el programa d'expansió monetària 
del BCE. Amb tot, l’impacte serà diferent entre països. 
Així, la revisió a l'alça va ser més accentuada a Espanya 
(+0,5 p.p.) i a Alemanya (+0,4 p.p.) que a França (+0,1 
p.p.) o Itàlia (sense canvis). La institució també va rebaixar 
les perspectives de creixement per a Grècia el 2015 del 
2,5% al 0,5 %, fins i tot en un escenari de conclusió 
positiva del rescat. 

 Eleccions al Regne Unit: la victòria folgada dels 
conservadors garanteix l'estabilitat política. Després 
d'aquests resultats, s'espera que es mantingui la disciplina 
fiscal, sobretot via la reforma del sistema públic per 
millorar-ne eficiència, i que s'implementin mesures per 
impulsar la productivitat (millores en infraestructures i 
inversió en R+D). Com a contrapartida, els conservadors 
han promès un referèndum per qüestionar la sortida de la 
Unió Europea, per la qual cosa s'esperen intenses 
negociacions entre les diferents parts. 
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Taxa d'activitat (esc. esq.)
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EUA: mercat laboral 
         % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 
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Nota: *Dades nominals. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Duana xinesa. 
 
 

Xina: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (acumulat de 12 mesos), % 

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades 
fiables. CaixaBank no garanteix l'exactitud de la mateixa ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, 
per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l'ús que es faci del mateix. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis 
sense avisar.  

 Pols Econòmic – del 4 al 10 de maig de 2015 www.laCaixaResearch.com 

Dades previstes de l’11 al 17 de maig 

12 EUA Pressupost federal (abr.) 
13 Espanya IPC (abr.) 

 Zona euro Avanç PIB (1T),  
Producció industrial (mar.) 

 Alemanya Avanç PIB (1T), IPC (abr.) 
 França Avanç PIB (1T), IPC (abr.) 
 Itàlia Avanç PIB (1T), IPC (abr.) 
 EUA Vendes al detall (abr.) 
 Japó Compte corrent (març) 

15 EUA  Producció industrial (maig),  
Confiança del consumidor (maig) 

 Rússia Avanç PIB (1T) 
 Polònia Avanç PIB (1T) 

 

8-5-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,01 0,00 -0,09

EUA 0,24 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,55 +0,17 0,01

EUA 2,15 +0,03 -0,02
Espanya 1,67 0,19 +0,05

$/€ 1,120 0,00 -0,09
Dow Jones 18.191 0,9% 2,1%
Euro Stoxx 50 3.649 0,9% 16,0%
IBEX 35 11.425 0,3% 11,1%
Brent a un mes $/barril 65,4 -1,6% 14,1%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Als EUA el mercat de treball continua millorant i les 
exportacions de Xina deceben 

 Bones dades de l’ocupació nord-americana a l'abril, 
després d'un mes de març una mica fluix: es van crear 
223.000 llocs de treball, novament per damunt dels 
200.000 que indiquen un mercat fort. La taxa d'atur va 
baixar una dècima fins a un moderat 5,4%. Amb tot, en 
aquest entorn de millora laboral, els salaris encara es van 
mostrar continguts (2,2% interanual). D’altra banda, els 
indicadors de sentiment empresarial (ISM) d'abril 
continuen oferint avanços significatius de l'economia en 
situar-se per damunt dels 50 punts (51,5 punts i 57,8 per a 
manufactures i serveis, respectivament). 

 Les dades de comerç exterior de la Xina tornen a 
decebre. Les exportacions nominals van retrocedir en 
termes interanuals a l'abril (-6,4%), en gran part com a 
conseqüència d'una menor demanda procedent del Japó i 
de la Unió Europea. Tot i això, la millora gradual que 
s'espera en ambdues regions hauria de donar suport a les 
exportacions xineses en el que queda d'any. D’altra banda, 
les importacions van tornar a caure (-16,2% interanual) i 
els preus van continuar mostrant-se continguts (1,5% 
interanual), la qual cosa reflecteix la debilitat de la 
demanda interna. En aquest context, l'Executiu no ha 
dubtat a tornar a retallar el tipus d'interès (5,10%). 

Mercats financers  
La volatilitat irromp en els mercats de deute públic 

 Els mercats de bons sobirans europeus són sacsejats 
per la irrupció de diferents forces. L'intens repunt de les 
rendibilitats europees durant la setmana passada respon a 
tres factors: i) la materialització de les plusvàlues després 
del ral·li dels últims mesos; ii) la millora de les perspectives 
de creixement i inflació a la UME; i iii) la creixent incertesa 
pel que fa al desenllaç de les tensions a Grècia i el seu 
consegüent impacte sobre les yields perifèriques. En 
particular, la rendibilitat dels títols a 10 anys va augmentar, 
de forma generalitzada, al voltant de 20 p.b., la qual cosa 
va arribar a situar la yield del bund en el 0,8%. El deute 
públic dels EUA tampoc no va ser aliè a aquest clima de 
més inestabilitat, tot i que en menor grau. L'augment de les 
pressions inflacionistes davant la recent pujada del preu 
del petroli i la bona dada de l’ocupació a l'abril van elevar 
moderadament la rendibilitat dels treasuries. La 
inestabilitat en el mercat de deute va acabar per estendre's 
als índexs borsaris europeus, que van tancar la setmana 
amb lleugers avanços, després de diverses jornades 
d'elevada volatilitat. Destaca el cas del Regne Unit, on la 
borsa va tancar amb un increment setmanal del 0,9% a 
causa de la bona acollida del resultat electoral.  

 Espanya, al capdavant del mercat de sortides a borsa 
(OPV) a Europa. Del començament d'any ençà, un total 
de cinc empreses espanyoles han debutat en el mercat 
borsari per un import conjunt de col·locació que puja als 
7.300 milions d'euros, i totes es caracteritzen per la 
destacada participació d'inversors estrangers. Les últimes 
operacions, efectuades aquesta mateixa setmana, 
corresponen a Talgo i Cellnex. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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